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Um SSF
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) er stéttarfélag starfsmanna
í bönkum, sparisjóðum og fjármálafyrirtækjum. Megináherslur samtakanna
hafa frá upphafi verið á kjör og starfsumhverfi félagsmanna og hefur SSF
verið í framvarðarsveit íslenskra stéttarfélaga við að ná fram ýmsum
réttindum fyrir félagsmenn sína.

Þótt margt hafi áunnist í kjaramálum

félagsmanna eru enn fjölmörg viðfangsefni framundan. Stöndum saman,
höldum áfram á sömu braut og tökum virkan þátt í að móta framtíð okkar.

„Skýr krafa kom fram á þinginu, sem og í nýlegri
launakönnun sem SSF stóð fyrir meðal félagsmanna,
um að hækka þurfi laun enda hafa aðgerðir
stjórnvalda aukið mjög öll útgjöld íslenskra heimila
og finna allir fyrir því hversu verðlag, skuldir og
skattar hafa hækkað undanfarin misseri.“

Undirstaða öflugs og skilvirks
hagkerfis á Íslandi
Styrkur SSF kom berlega í ljós á nýafstöðnu þingi samtakanna
sem var haldið í 45. sinn dagana 14-15. mars síðastliðinn.
Þingið hefur forystu við að móta áherslur SSF í starfi og stjórn,
samninganefnd og starfsmenn SSF eiga fyrst og fremst að framfylgja
þeim ákvörðunum og ályktunum sem þing SSF samþykkir hverju
sinni. Það fylgir því mikil ábyrgð að sitja þing SSF og leggja sitt
af mörkum við að móta stefnu stéttarfélagsins í kjaramálum og
réttindamálum fyrir félagsmenn SSF næstu árin og jafnframt að
kjósa þá forystumenn, sem framfylgja skulu þeirri stefnu, sem þingið
ákveður. Ekki vantaði atorkuna og áhugann hjá þingfulltrúum sem
endranær og voru allar umræður mjög öflugar og nefndarstörf
gífurlega árangursrík og skiluðu sér í skilvirkum lista ályktana sem
endurspegla þann mikla kraft sem býr í félagsmönnum SSF. Þar er
af nógu að taka og afrakstur þingsins gott veganesti fyrir stjórnina
næstu 3 árin. Mjög ánægjulegt var að sjá hversu samhentur og sterkur
hópurinn var sem starfaði á þinginu og sýnir glögglega hversu félagið
er vel sett með svona öflugan bakhjarl. Án þess væri starf SSF ekki
eins árangursríkt og kraftmikið eins og það er í dag.
Stóra málið sem SSF stendur frammi fyrir á næstunni eru kjaramálin og stóðu þau upp úr meðal annarra mála þingsins enda munu
núgildandi samningar renna út þann 30. nóvember næstkomandi
eftir að samþykkt var að stytta samningatímann um tvo mánuði
þann 21. janúar á þessu ári. Skýr krafa kom fram á þinginu, sem
og í nýlegri launakönnun sem SSF stóð fyrir meðal félagsmanna,
um að hækka þurfi laun enda hafa aðgerðir stjórnvalda aukið mjög
öll útgjöld íslenskra heimila og finna allir fyrir því hversu verðlag,
skuldir og skattar hafa hækkað undanfarin misseri. Samninganefnd
SSF á erfitt verkefni fyrir höndum við gerð næstu kjarasamninga
en ágæt staða fjármálafyrirtækjanna ættu að gera þeim kleift að
vera betur í stakk búin til að bæta frekar kjör félagsmanna SSF á
næsta samningstímabili enda mikill hagnaður orðið hjá allflestum
íslenskum fjármálafyrirtækjum.

Annað verkefni er einnig mikilvægt en það er að vinna að
jafnréttismálum og jafnlaunastefnu innan fyrirtækja á fjármálamarkaði
enda er það öllum aðilum til hagsbóta. Leggja þarf áherslu á að því
meira sem laun eru sýnileg og launastefna gegnsæ því meiri verður
samheldni, samkennd og samhugur starfsmanna innan fyrirtækis
til að gera fyrirtækin enn öflugri og betur rekin á öllum sviðum.
Störf félagsmanna SSF eru enn að þróast frá almennri afgreiðslu
yfir í þjónustu, ráðgjöf og ýmis sérhæfð störf, þar sem kunna þarf
skil á öllum þeim fjölmörgu „vörum“, sem nútíma fjármálafyrirtæki
bjóða viðskiptavinum sínum. Vottun fjármálaráðgjafa er ein
birtingarmynd þeirrar þróunar en um leið mun hún styðja betur við
störf framlínufólks og tryggja enn betri starfshætti. Starf félagsmanna
SSF í íslenskum fjármálafyrirtækjum er skemmtilegt, fjölbreytt og
gefandi en um leið erfitt og krefjandi. Mikilvægt er fyrir alla að horfa
með jákvæðum hætti á alla framþróun og reyna að tileinka sér allar
breytingar sem leiða til skilvirkari starfa. Það er öllum í hag, bæði
starfsmönnum og fyrirtækjunum sjálfum.
Fjármálafyrirtæki eru alger undirstaða öflugs og skilvirks hagkerfis
á Íslandi. Bakvið fyrirtækin eru þúsundir starfsmanna og hagur þeirra
hefur áhrif á tugþúsundir aðila, fjölskyldur þeirra og nærumhverfi.
Þetta fólk vill oft gleymast í gengdarlausri gagnrýni á fjármálakerfið
síðustu árin. Fólkið sem situr í framlínu, bakvinnslum og hinum
ýmsu deildum og sviðum, fólkið sem reynir að vinna sína vinnu
samkvæmt bestu getu og samvisku. Það er okkar hlutverk að hlúa
sem best að þessu fólki, fólkinu sem myndar kjarnann í starfi SSF.
Megi þið eiga sem gleðilegast sumar og njóta ykkar sem allra best
í faðmi vina og vandamanna.
Andrés Erlingsson
2. varaformaður SSF
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Túlkun kjarasamninga
- Orlof Nú

þegar líður að sumarfríum er gott að fara yfir nokkur

atriði varðandi orlofsmál. Fyrst ber að nefna að það tímabil sem

starfsmaður er að vinna sér inn orlofsrétt er kallað orlofsár og er
samkvæmt Kjarasamningi SSF frá 1. maí til 30. apríl.
Í Kjarasamningi SSF (kafla 4) er lágmarksorlof 24 vinnudagar.
Starfsmaður, sem hefur unnið hluta af fullu starfi eða hluta úr ári,
skal fá orlof í tvo vinnudaga fyrir hvern unninn mánuð. Þeir sem
starfað hafa í 5 ár fá leyfi í 27 daga og þeir sem hafa starfað í 10
ár fá 30 daga. Starfsmaður sem öðlast hefur lengri orlofsrétt hjá
öðrum vinnuveitanda en fjármálafyrirtæki fær hann að nýju eftir
þriggja ára starf. Varðandi lengingu orlofs eftir 5 og 10 ár þá tekur
sú lenging aðeins gildi ef starfsaldrinum er náð fyrir 1. maí.

Dæmi:
Anna hafði unnið í 5 ár í banka þann 30. apríl 2013 og á hún
því 27 daga orlof sumarið 2013. Jón hinsvegar, hafði unnið í 4 ár
og 11 mánuði þann 30. apríl 2013 og hann á því ekki 27 daga
orlofsrétt fyrr en sumarið 2014.

Rétt er að benda á að starfsreglur fjármálafyrirtækja geta takmarkað
heimild starfsmanna til að taka orlof utan hefðbundins orlofstíma,
að sama skapi er rétt að starfsmenn kynni sér reglur vinnuveitanda
varðandi flutning orlofs á milli orlofsára.
Starfsmaður og yfirmaður hafa samráð um það hvenær orlof skal
tekið (grein 4.5). Nú er það svo að ástæðan fyrir því að starfsmenn
fá orlof er þörfin fyrir hvíld. Því hefur SSF lagt áherslu á að félagsmenn taki minnst þriggja vikna samfellt sumarfrí þannig að um
raunverulega hvíld sé að ræða.
Eins og fram hefur komið fer lengd orlofs að hluta eftir starfsaldri
hjá þeim fyrirtækjum sem greiða laun samkvæmt Kjarasamningi SSF
og er því mikilvægt að starfsaldur sé rétt skráður hjá vinnuveitanda.
Starfsmaðurinn sjálfur ber ábyrgð á því að svo sé. Alla jafna er auðsótt
að fá útgefið starfsvottorð frá fyrri vinnuveitanda (fjármálafyrirtæki
skv. Kjarasamningi SSF) sem síðan er skilað til launadeildar hjá
núverandi vinnuveitanda.
Hilmar Vilberg Gylfason, lögfræðingur
Fjármálastjóri SSF

Nokkurs misskilnings hefur gætt varðandi orlofstíma og lengingu
orlofs sem tekið er utan hefðbundins orlofstíma. Í Kjarasamningi
SSF (grein 4.4) kemur fram að hefðbundinn orlofstími sé frá 15.
maí til 30. september ár hvert. Sé orlof hinsvegar tekið á tímabilinu
frá 1. október til 14. maí lengist það orlof um ¼ hluta. Þegar orlof
er flutt á milli orlofsára þá fæst ekki lenging á þá orlofsdaga.

Dæmi:
Anna hafði unnið sér inn 24 orlofsdaga þann 30. apríl 2012. Hún
tók aðeins 15 daga sumarfrí sumarið 2012 þar sem hún ætlaði
í utanlandsferð þá um haustið. Utanlandsferðin var vikuferð í
desember en þar sem orlofið var tekið utan hefðbundins orlofstíma dugðu 4 orlofsdagar á móti 5 frídögum frá vinnu. Anna á
því 5 daga í ótekið orlof þann 30. apríl 2013 og á því samtals 29
orlofsdaga sumarið 2013.

Vissir þú að...

...á hverjum vinnustað, þar sem starfandi eru a.m.k. 5 félagsmenn SSF, er starfsmönnum heimilt að velja sér trúnaðarmenn sem

eru ábyrgir gagnvart SSF og eru tengiliðir sambandsins við aðildarfélögin. Trúnaðarmaður gætir þess, að kjarasamningar séu
haldnir og réttur starfsmanna sé í hvívetna virtur, einkum orlof, vinnuvernd, öryggi og hollustuhættir. Hann gerir sitt besta
til að skapa og viðhalda góðri samvinnu innan stofnunar og leitast við að leysa hugsanleg ágreiningsefni.

...það voru um 103.034.000 af einnar krónu mynt í umferð í lok apríl 2013. Það er um 3,9% af allri þeirri mynt sem er í umferð.


Heimild: Seðlabanki Íslands

...ný heimasíða SSF var tekin í notkun í apríl. Mikil vinna var lögð í að gera síðuna sem aðgengilegasta fyrir félagsmenn.
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Friðrik Þór Snorrason, forstjóri RB, í nýjum höfuðstöðvum félagsins.

„Stefnan verður þó ávalt að tryggja
að viðskiptavinir geti skilgreint sínar
afurðir og þjónustuferla sjálfir án
aðkomu tæknimanna.“

Stefna á alhliða þjónustumiðstöð fyrir fjármálamarkaðinn
Reiknistofa

bankanna hf .

(RB)

tryggja að viðskiptavinir geti skilgreint sínar afurðir og þjónustuferla
sjálfir án aðkomu tæknimanna.“
RB er með á fjórða tug viðskiptavina í dag, sem velflestir sinna
fjármálastarfssemi á einn eða annan hátt þ.m.t. bankar, sparisjóðir,
kortafyrirtæki og önnur fjármálafyrirtæki. Að undanförnu hafa nýir
viðskiptavinir bæst við en sökum trúnaðar við viðskiptavinina eru
nöfn þeirra ekki gefin upp.

er þjónustufyrirtæki á

sviði upplýsingatækni sem hefur í gegnum árin þróað hinar
ýmsu fjármálalausnir, þar á meðal öll megin greiðslukerfi

landsins. Fyrirtækið var stofnað 1973 sem sameignarfélag en
var svo breytt í hlutafélag 2011 og keypti í kjölfarið hluta af
upplýsingatæknifyrirtækinu Teris.
Við þá breytingu breyttist rekstrarumhverfi fyrirtækisins sem
felst í meiri mæli nú en áður í að bjóða aukna þjónustu í veitingu
hugbúnaðarlausna og tækniþjónustu til fjármálafyrirtækja.

Breytingar og sífelld

framþróun

Friðrik segir það vera stærsta verkefni RB að stórefla aðgengi
viðskiptavina að öllum lausnum félagsins með nýju þjónustu- og
gagnalagi sem dagsdaglega er kallað Þjónustutorg og Gagnatorg. „Þau
verkefni fela í sér verulega aukna virkni í grunnþjónustu RB og geta
skapað mikið hagræði fyrir viðskiptavini sem hafa hingað til þurft að
heimasmíða aðlaganir við grunnkerfin. RB hefur verið að efla mikið
opna tækniumhverfið og getur í dag boðið viðskiptavinum sínum mun
víðtækari þjónustu en áður var. Einnig er verið að taka stór skref í að
uppfæra sumar af lykillausnum félagsins sem eru að sjálfsögðu einnig
afar umfangsmikil og spennandi verkefni“.
Í dag starfa 177 starfsmenn hjá RB sem sinna fjölbreyttum
ráðgjafar-, hugbúnaðarþróunar- og tækniþjónustustörfum auk
almennra skrifstofustarfa. Friðrik segir félagið jafnvígt á þróun og
rekstur lausna í dreifðu umhverfi og stórtölvuumhverfi. Hann segir að
flestir þeir sem koma að tæknimálum hafi valið þann starfsvettvang
vegna þeirra áskorana sem sífelld framþróun í tækninni kallar á
og það eru fá félög sem geta í dag boðið upp á jafn spennandi
breytingarverkefni og RB er nú að fást við.

Vilja auka þjónustuframboðið á fjölbankalausnum

Friðrik Þór Snorrason, forstjóri RB, segir að fram að
hlutafélagabreytingunni hafi RB verið nokkurs konar óskipt sameign
banka, sparisjóða og Seðlabanka Íslands. „Með formbreytingunni
var félaginu í raun breytt úr kostnaðarskiptingarfyrirtæki í sjálfstætt
þjónustufyrirtæki sem ætlað er að selja, þróa og veita sértæka hugbúnaðarog tækniþjónustu til íslenskra fjármálafyrirtækja“ segir Friðrik. Hann
segir að stefna RB sé að auka þjónustuframboðið á fjölbankalausnum
og verða að endingu meira alhliða þjónustumiðstöð fyrir
fjármálamarkaðinn. Friðrik segir að kaupin á Teris hafi verið liður
í að efla þjónustuframboð félagsins og breikka þá þekkingu sem
félagið býr yfir.

Tæknikostnaður nærri 25%
af rekstrarkostnaði banka

Markmið þess að veita alhliða tölvuþjónustu til fjármálafyrirtækja er
að ná fram raunhæfri hagræðingu í upplýsingatækni hjá bönkunum.
Aðspurður að því hvað fælist í slíkri hagræðingu og hver mögulegur
ávinningur banka sé af slíku segir Friðrik að um mikla hagsmuni sé að
ræða. „Í skýrslu Samkeppniseftirlitsins um samkeppni á bankamarkaði
kemur fram að tæknikostnaður banka og sparisjóða sé nærri 25% af
rekstrarkostnaði þeirra. Erlendis er þessi tala nærri 15% fyrir sambærilega
stórar fjármálastofnanir og eru hér á landi. Þetta skýrist að hluta til
á því að t.a.m. í Danmörku og Noregi eru fjármálafyrirtækin flest að
nýta fjölbankalausnir í mun meira mæli en þekkist hér á landi“ segir
Friðrik sem telur það ólíklegt að íslensk fjármálafyrirtæki gangi
jafn langt í þeim efnum og þessar nágrannaþjóðir okkar, en í dag
er RB með u.þ.b. 19% hlutdeild bankanna á sviði tæknimála.
Friðrik segir það þó ljóst að hluti þeirrar vinnu sem í dag fer fram
innan fjármálafyrirtækjanna sjálfra sé ekki að skapa þeim neitt
samkeppnisforskot og RB muni leggja megin áherslu á þróun slíkrar
þjónustu og skapa þannig aukið hagræði. „Stefnan verður þó ávalt að

Nýjar höfuðstöðvar á 40 ára afmælisári

Félagið stendur á miklum tímamótum í ár. Síðar í ár mun félagið
halda upp á 40 ára stórafmæli sitt með með því að efna til veglegrar
ráðstefnu og nú nýverið flutti RB höfuðstöðvar sínar að Höfðatorgi
eftir að hafa verið í Seðlabankahúsinu við Kalkofnsveg í 27 ár eða frá
1986. Hluti af starfsemi RB hefur einnig verið til húsa í Hlíðarsmára
19 í Kópavogi eftir kaup RB á hluta af eignum Teris á síðasta ári.
Með nýju höfuðstöðvunum er stærstur hluti fyrirtækisins kominn
undir sama þak, en félagið verður þó með nokkra starfsemi áfram
að Kalkofnsvegi þar sem m.a. megin vélarsalur félagsins verður
áfram til húsa.
Hluthafar RB eru sjö; Landsbankinn, Íslandsbanki, Arion banki,
MP banki, SÍSP, Valitor og Borgun.
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Vottun fjármálaráðgjafa
Á

2010 stóð SSF fyrir kynningu á Vottun
Var það Vibeke Ulvin frá Finansforbundet í
Noregi sem kynnti framgang verkefnisins þar í landi fyrir þinggestum,
ásamt því að mannauðsstjórum frá bönkum og sparisjóðum var boðið
að hlýða á erindið. Eftir kynninguna þá bauðst mannauðsstjórum
að spyrja Vibeke út í fyrirkomulag vottunar þar í landi.
Næsta skref var stofnun stýrihóps sem samanstóð af fulltrúum
frá Arion banka, Íslandsbanka, Landsbankanum, Sparisjóðunum,
MP banka og SSF. Stýrihópurinn fór yfir fyrirkomulag Vottunar
fjármálaráðgjafa í löndunum í kring, þar sem vegnir voru kostir og
gallar hvers kerfis fyrir sig. Að lokum varð fyrirkomulagið í Noregi
fyrir valinu.
Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, Háskólinn á Bifröst,
Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, Viðskiptadeild Háskólans
í Reykjavík, Samtök fjármálafyrirtækja og SSF gerðu síðan
samstarfssamning sumarið 2011 um aðkomu að verkefninu „Vottun
fjármálaráðgjafa“. Samstarfssamningurinn hefur það markmið að
auka áreiðanleika og trúverðugleika vottunar en með því skrefi var
lagður traustur grunnur að þeirri þekkingu og færni sem vottun
fjármálaráðgjafa byggir á.
þingi

SSF

árið

fjármálaráðgjafa.

• Samstarfsaðilar Vottunar fjármálaráðgjafa tryggja faglega
og sameiginlega ábyrgð á undirbúningsnámi til vottunar
og gerð og framkvæmd vottunarprófa
• Samstarfsaðilar hafa samvinnu á milli háskóla um prófefnislýsingu

• Vottunarnefnd sem skipuð er samstarfsaðilum staðfestir
prófskírteini vottaðra fjármálaráðgjafa
• Samningurinn felur í sér aukið hlutleysi sem eykur áreiðanleika og trúverðugleika vottunar.
Vottun fjármálaráðgjafa er hluti af alþjóðlegri þróun og hefur sú
krafa verið gerð að fjármálaráðgjafar séu með tilskilin réttindi til
að mega veita fjármálaráðgjöf. Sem dæmi fara fjármálaráðgjafar á
Norðurlöndunum í gegnum slíka vottun. Eins og áður hefur komið
fram þá er fyrirmynd Vottunar fjármálaráðgjafa á Íslandi eins og
fyrirkomulagið er í Noregi en þeir hófu vottun árið 2008. Fyrsta
árið var fall mikið eða um 40% en þátttakendur höfðu rétt á að taka
prófin þrisvar sinnum og prófað var í öllum fagþekkingarhlutanum í
einu og síðan eitt raunhæft verkefni. Ef viðkomandi féll í öll skiptin
þá var honum ekki heimilt að taka prófið aftur nema að sýnt hafi
verið fram á að viðkomandi þátttakandi hafi lagt á sig meira nám til
að undirbúa sig fyrir að taka prófið í fjórða skiptið. Fjöldi vottaðra
fjármálaráðgjafa í Noregi sýnir að þeir taka tilgang og markmið
verkefnisins alvarlega.
Á Íslandi er fyrirkomulagið alveg eins uppbyggt að því undanskildu
að prófað er eftir hvern og einn efnishluta þ.e. náminu var skipt
niður í smærri einingar og síðan er eitt raunhæft verkefni.
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Útskriftarhópur fjármálaráðgjafa 2013
Tilgangur með vottun fjármálaráðgjafa
er eftirfarandi:

fjármálafyrirtæki fyrir sig heldur utan um umsóknarferlið og
kynnir það fyrir starfsmönnum sínum. Leita má til fræðslu- og/eða
mannauðsstjóra eftir frekari upplýsingum. Skilyrði fyrir inngöngu í
námið er að umsækjendur hafi að minnsta kosti eins árs starfsreynslu
innan fjármálafyrirtækja auk stúdentsprófs/raunfærnimats
bankamanna.

• Samræma þær kröfur sem gerðar eru til þeirra sem sinna
fjármálaráðgjöf til einstaklinga
• Tryggja að fjármálaráðgjafar búi yfir nauðsynlegri þekkingu
og færni í starfi
• Mæta auknum kröfum viðskiptavina
• Auka gæði fjármálaráðgjafar sem viðskiptavinum er veitt
• Efla þekkingu þeirra sem sinna fjármálaráðgjöf

73 fjármálaráðgjafar hafa útskrifast

Þann 23. maí sl. útskrifuðust 36 starfsmenn fjármálafyrirtækja úr
námi til vottunar fjármálaráðgjafa við hátíðlega athöfn sem haldin
var í Háskólanum í Reykjavík. Sá hópur bættist í hóp þeirra 37
fjármálaráðgjafa sem útskrifuðust í fyrra.

Vottunin snýr að öllum þeim sem eru að veita fjármálaráðgjöf til
einstaklinga. Þeim starfsmönnum viðskiptabanka og sparisjóða
sem eiga aðild að SSF er heimilt að skrá sig í vottun en hvert

Hægt er að nálgast nánari upplýsingar um vottun fjármálaráðgjafa
á heimasíðu Samtaka fjármálafyrirtækja www.sff.is.

Golfmót SSF
Golfmót SSF verður haldið á Garðavelli á Akranesi þann 24. ágúst næstkomandi.
Áætlað er að ræsa mótið frá öllum teigum kl. 9:00.
Mótið verður nánar auglýst síðar í sumar á vef samtakanna, www.ssf.is.
Þar verða einnig nánari upplýsingar um skráningu.
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Minnum á
Rafræna launaseðla

Þegar félagsmaður fær greiddan styrk úr sjóðum SSF er um leið
sendur rafrænn launaseðill í netbanka viðkomandi. Það er gott
að hafa í huga þegar spurningar vakna um greiðslurnar. Bendum
einnig á að best er að fylgjast með innborgunum í netbankanum.

Íbúð Styrktarsjóðs

Íbúðin er ætluð félagsmönnun SSF og fjölskyldum þeirra, sem
vegna alvarlegra veikinda þurfa að leita læknishjálpar á spítala og/
eða þurfa að mæta á göngudeildir eða í endurhæfingu spítalanna.
Sólarhringsgjald íbúðar er kr. 1.500. Innifalið er þrif, rúmföt og
handklæði. Félagsmenn sem óska eftir að sækja um dvöl í íbúðinni
vinsamlegast hafið samband við Hilmar Gylfason í síma 540-6100
eða með tölvupósti á netfangið hilmar(hjá)ssf.is.

Að styrkir úr sjóðum SSF eru framtalsskyldir á
skattframtali

Athugið að greiðslur úr styrktarsjóði eru skattskyldar, en aðeins er
tekin staðgreiðsla af sjúkradagpeningum, ekki almennum styrkjum
svo skattur af þeim greiðist í álagningu næsta árs. Hægt er að færa
frádrátt á móti styrkjum úr Menntunarsjóði SSF.
Að ekki er hægt að fá endurgreiðslu vegna reikninga sem eru eldri
en 12 mánaða
Að SSF er aðili að VIRK starfsendurhæfingarsjóði og eiga
félagsmenn SSF því möguleika á að nýta sér þjónustu sjóðsins.
Sjá nánar á www.virk.is

Vissir þú að...

...ein af nýjungum í núverandi kjarasamningi SSF er orlofsuppbót sem greiða skal 1. júní ár hvert. Þann 1. júní 2013 munu
félagsmenn SSF í fyrsta skipti fá slíka greiðslu og er hún að fjárhæð kr. 21.000,-

...árið 2012 voru greiddar kr. 160.000.000,- í styrki úr Styrktarsjóði SSF til 2.320 félagsmanna. Sama ár voru greiddar kr.
47.000.000,- í styrki úr Menntunarsjóði SSF til 450 félagsmanna.

Trúnaðarmannafræðsla

Sirrý ásamt Rósu Jennadóttur, starfsmanni SSF, á Hótel Félagsmenn SSF í trúnaðarmannafræðslu á Grand hótel í apríl. Elín Bergþóra Guðnadóttir, Dagný Eyjólfsdóttir, Inga Rut
Selfossi. Sirrý hélt erindi fyrir trúnaðarmenn SSF sem Engilbertsdóttir og Þórdís Ólafsdóttir.
Hjartardóttir og Þórey Hannesdóttir.
bar yfirskriftina „Örugg tjáning – betri samskipti“.

Trúnaðarmannafræðsla SSF stendur á tímamótum nú þegar
Sigurður Albert hefur hætt störfum hjá félaginu en hann
hefur séð um trúnaðarmannafræðsluna í tólf ár. Í samræmi
við ályktanir 45. þings SSF er nú verið að skoða ýmsar leiðir sem
miða að því að halda áfram að bjóða upp á öfluga fræðslu fyrir
trúnaðarmenn. Haft verður að leiðarljósi að tengingar trúnaðarmanna við SSF verði áfram sterkar.
Trúnaðarmannanámskeið I var haldið með hefðbundnu sniði
dagana 9. og 10. apríl á Grand Hótel í Reykjavík. Alls sóttu 15
trúnaðarmenn námskeiðið.

Trúnaðarmannanámskeið III var haldið með breyttu sniði á Hótel
Selfoss dagana 17.og 18. apríl. Sigríður Arnardóttir, Sirrý, var fengin
til að sjá um námskeið sem bar yfirskriftina „Örugg tjáning – betri
samskipti“. Ingvar Breiðfjörð stjórnarmaður í SSF kynnti störf
stjórnar og stýrði vinnustofu þar sem meðal annars var farið yfir
ályktanir frá þingi SSF sem haldið var í mars 2013. Tuttugu og þrír
trúnaðarmenn sóttu námskeiðið.
Bæði námskeiðin þóttu takast með ágætum samkvæmt umsögnum
þátttakenda.
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MP banki kaupir
Íslensk verðbréf
MP banki hefur gert tilboð í allt hlutafé í Íslenskum verðbréfum
hf. og hefur tilskilinn meirihluti eigenda félagsins gengið að
skilmálum tilboðsins. Kaupverð er greitt með hlutabréfum í MP
banka. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá MP banka. „Sameiginlega verða félögin í hópi þriggja stærstu fyrirtækja á Íslandi á
sviði eignastýringar með um 190 milljarða eignir í stýringu“ segir
í tilkynningunni.

verðbréf hafa lengi haft sterka stöðu á sviði eignastýringar. Fyrirtækið
byggir á góðu orðspori og reynslumiklum og öflugum starfsmannahópi.
Að baki félaginu standa traustir aðilar sem ánægjulegt er að fá í
hlutahafahóp MP banka. Saman eru þessi félög sterk og tilbúin að
veita enn betri þjónustu en áður. Það eru forréttindi að fá að taka þátt
í áframhaldandi heilbrigðri og öflugri uppbyggingu íslensks atvinnulífs
með þessum hópi starfsfólks, viðskiptavina og hluthafa“.

Kaupin eru með fyrirvara um áreiðanleikakannanir og endanlegt
samþykki hluthafa og eftirlitsaðila.

Hluthafahópur MP banka

Hluthafar MP banka eru í dag um 50 talsins. Hluthafar í sameinuðu félagi verða á sjöunda tug talsins, þar af 5 lífeyrissjóðir. MP
banki verður sem fyrr eini banki landsins sem er að fullu leyti í eigu
einkaaðila, svo sem lífeyrissjóða, fyrirtækja og einstaklinga. Eignarhald bankans er dreift og mun enginn hluthafi fara með yfir 10%
eignarhlut í bankanum í kjölfar samrunans við Íslensk verðbréf.
Hluthafar Íslenskra verðbréfa eru 11 talsins og fá þeir greitt með
nýjum hlutum í MP banka. Fimm hluthafar eiga meira en 10%
hlut í Íslenskum verðbréfum. Þetta eru Íslandsbanki (27,5%),
Íslensk eignastýring ehf. (21,8%), Stapi lífeyrissjóður (15%), Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga (14,5%) og Lífeyrissjóður
Vestfirðinga (10,3%).

Stefnt að skráningu 2014

Í fréttatilkynningunni kemur fram að rekstur Íslenskra verðbréfa hafi
gengið vel og að eigið fé fyrirtækisins hafi numið 453 milljónum
króna í lok síðasta árs. Hagnaður fyrir skatta nam 217 milljónum
króna.
„Ljóst er að kaupin munu styrkja þjónustugrunn félaganna og
töluverðir samlegðarmöguleikar felast bæði á tekju- og kostnaðarhlið þessara tveggja fjármálafyrirtækja. Efling starfsemi MP banka á
Norðurlandi og sameinað þjónustuframboð mun auka valmöguleika
viðskiptavina beggja félaga. Hlutfall þóknanatekna í rekstrinum
eykst enn frekar frá því sem nú er. Kaupin eru í samræmi við aðrar
fjárfestingar MP banka sem einkum hafa beinst að því að styrkja
stöðu hans í eignastýringu. Kaupin á Íslenskum verðbréfum eru hins
vegar stærri í sniðum en fyrri fjárfestingar og með þeim er lagður
grundvöllur að nýjum kafla í sögu beggja félaga. Sameinuð starfsemi
skapar leiðandi fyrirtæki á Íslandi á sviði fjárfestingarbankastarfsemi,
með sterka eignastýringu og ört vaxandi eignaleigustarfsemi auk
sérhæfðrar viðskiptabankastarfsemi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki.“
Í tilkynningunni kemur einnig fram að stefnt sé að skráningu MP
banka á hlutabréfamarkað á árinu 2014. Í tilefni kaupa MP banka á
öllu hlutafé Íslenskra verðbréfa sagði Sigurður Atli Jónsson, forstjóri
MP banka að þetta væri stór dagur í sögu MP banka. „Við erum mjög
ánægð með að eigendur Íslenskra verðbréfa hafi valið að koma til liðs við
okkur. Það er mitt mat að kaupin styðji vel við stefnu bankans um að
vera leiðandi á sviði eignastýringar og fjárfestingarbankastarfsemi. Íslensk

Nýtt útibú á Akureyri

Í fréttatilkynningu MP banka kemur fram að með kaupunum
verði til sterk sjálfstæð fjármálastofnun með rætur í tveimur stærstu
þéttbýliskjörnum landsins. „Áform eru um að efla og breikka þá
þjónustu sem Íslensk verðbréf hafa veitt í höfuðstöðvum sínum á
Akureyri, meðal annars með opnun útibús þar nyrðra. Nýtt útibú
mun bjóða Akureyringum og atvinnulífi á Norðurlandi hefðbundna
viðskiptabankaþjónustu og bíla- og tækjafjármögnun. Eignastýring
sú sem Íslensk verðbréf hafa starfrækt á Akureyri verður efld enn
frekar og viðskiptavinir munu njóta góðs af áratuga langri reynslu
á sviði eignastýringar. Mikil áhersla verður lögð á að viðhalda og
rækta tengsl sameinaðs félags á Norðurlandi. Öflug þjónusta við
atvinnulíf og sparifjáreigendur um allt land er hluti af framtíðarsýn
í tengslum við þessi viðskipti.“

Vissir þú að...

...fyrsta kreditkortafærslan á Íslandi var gerð í verslun Tékk-Kristals á Laugavegi. Það var árið 1980.
...á Íslandi eru starfræktir um 186 hraðbankar á vegum viðskiptabankanna víðs vegar um landið. 


Heimild: Seðlabanki Íslands

...kjarasamningur SSF rennur út þann 30. nóvember 2013. Formlegar viðræður munu hefjast að loknu sumarfríi.
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Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins,
og Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, við undirrtun
stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins
á Laugarvatni þann 22. maí 2013.

Fjársýsluskatturinn
til skoðunar
Bjarni Benediktsson, nýskipaður fjármála- og efnahagsráðherra, lækkun skatta. Bjarni segir að nú þegar sé almenningur farinn að
tók við fjármála- og efnahagsráðuneytinu í lok maí af Katrínu
sjá tillögur að skattbreytingum og að þeim eigi eftir að fjölga. Hann
Júlíusdóttur sem hafði gegnt embættinu frá 1. október 2012. segir það í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar um að vinna að
Bjarni hefur setið á þingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn frá árinu 2003 og nánari útfærslum með aðilum vinnumarkaðarins samhliða mati á
verið formaður Sjálfstæðisflokksins frá árinu 2009. Við ræddum við úttekt á skattkerfinu og skattkerfisbreytingum undanfarinna ára.
Bjarna og fórum yfir áherslur hans er tengjast
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar
„Með lækkun skatta á tekjur, vörur
helstu málefnum fjármálamarkaða.
segir að „með einföldun skattkerfisins
og þjónustu má ná fram mikilvægum og innleiðingu jákvæðra hvata
Lækkun skatta og afnám hafta
verður rekstur fyrirtækja einfaldari
Núverandi ríkisstjórn hefur sett sér viðamikil kjarabótum sem útfærðar verða
og skilvirkari. Með lækkun skatta
markmið á sviði efnhagsmála þar sem eitt af nánar í samráði við aðila
á tekjur, vörur og þjónustu má ná
mikilvægustu verkefnum ríkisstjórnarinnar
fram mikilvægum kjarabótum sem
verður að vinna að afnámi fjármagnshafta. vinnumarkaðarins og með hliðsjón
útfærðar verða nánar í samráði við
Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar af öðrum efnahagsaðgerðum,
aðila vinnumarkaðarins og með
kemur fram að ríkisstjórnin hyggst greina
hliðsjón af öðrum efnahagsaðgerðum,
efnahagsstöðu Íslands og útfæra áætlun svo sem afnámi gjaldeyrishafta.“
svo sem afnámi gjaldeyrishafta.“
um afnám hafta með hliðsjón af mikilvægi
gjaldeyrisjöfnuðar. „Sérstaklega þarf að tryggja trausta umgjörð Tilflutningur málefna fjármálamarkaðarins
um gjaldeyrismarkaðinn til framtíðar og sjá til þess að skuldaskil Eitt af fyrstu verkum Bjarna í ráðuneytinu var að breyta skipulagi
fallinna fjármálafyrirtækja ógni ekki efnahagslegum stöðugleika“ fjármála- og efnahagsráðuneytis. Aðspurður að því hvað felist í
segir í stefnuyfirlýsingunni.
þeim breytingum segir Bjarni þær „snúa að tilflutningi málefna
Í nýafstaðinni kosningabaráttu var mikil umræða um fjármálamarkaðarins til fjármála- og efnahagsráðuneytis, þar sem
skattabreytingar og lagði Sjálfstæðisflokkurinn mikla áherslu á þau heyra nú undir skrifstofu efnahagsmála og fjármálamarkaðar.
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„Já, ég bind vonir við það að aðgerðir
ríkisstjórnarinnar leiði til meiri hagsældar og
örvi allt efnahagslífið, hvetji þannig til
fjárfestingar og aukinna umsvifa
á fjármálamörkuðum.“
Sú skrifstofa hefur umsjón með undirbúningi og eftirfylgni með
efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, samhæfingu opinberrar hagstjórnar
og kynningu á efnahags- og hagstjórnarmálum innanlands og utan.“
Bjarni segir að verkefnin séu víðtæk og mikilvæg. „Fyrst má telja mat á
þróun og horfum í efnahagsmálum og samskipti við Hagstofu Íslands
um gerð þjóðhagsspár, hagfræðilegar athuganir, vöktun hagstærða,
samskipti við erlend matsfyrirtæki og ýmsar alþjóðlegar stofnanir á
sviði efnahagsmála.“ Hann segir að undir skrifstofu efnahagsmálaog fjármálamarkaðar falli einnig málefni fjármálamarkaðarins,
lagaumgjörð og eftirlit á því sviði. Þar má nefna umgjörð og
eftirlit með fjármálafyrirtækjum, málefni verðbréfamarkaða,
innstæðutryggingar og Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta,
vátryggingar og vátryggingarstarfsemi, viðlagatryggingar, greiðslukerfi
og greiðsluþjónustu.
„Á verksviði skrifstofunnar verða jafnframt peningamál,
gjaldeyrismál og mál er lúta að fjármálastöðugleika, að svo miku
leyti sem þau málefni falla undir ráðuneytið. Að auki fer skrifstofan
með málefni Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitið að því marki
sem þau heyra undir ráðuneytið. Með þessum breytingum færast afar
viðamiklir málaflokkar til ráðuneytisins, en þær hafa engin efnisleg
áhrif á stofnanir á þessu sviði eða verkefni þeirra.“

Hann segir að samhljómur sé um það innan ríkisstjórnarinnar að
tekjuöflunaraðgerðir eins og tryggingagjaldið þurfi að lækka þar sem
það hafi neikvæð áhrif á atvinnulífið. Hann segir að hvað varðar
fjársýsluskattinn og tryggingagjaldið verði engar ákvarðanir teknar
fyrr en að „höfðu samráði við aðila vinnumarkaðarins og með hliðsjón
af öðrum aðgerðum sem við ætlum að ráðast í.“

Eignarhald ríkisins

Aðspurður um stefnu ríkisstjórnarinnar varðandi eignarhald ríkisins í
bönkunum segir Bjarni að „hvað varðar sölu á eignarhluta í bönkunum
verður að greina á milli eignarhluta í Arion og Íslandsbanka annars
vegar og Landsbankans hins vegar. Það hefur verið ágætis eining
á Alþingi um að eðlilegt væri að fara að huga að því að losa um
eignarhald ríkisins á fyrrnefndu eignarhlutunum. Að slíkri sölu þarf
samt sem áður að standa þannig að sem hæst verð fáist fyrir. Að svo
komnu máli eru ekki uppi nein áform um að selja hlut ríkisins í
Landsbankanum. Það er meira langtímamál hvernig eignarhaldi á
þeim banka verður háttað.“

Fjársýsluskatturinn til skoðunar

„Ýmsar tekjuöflunaraðgerðir ríkisins munu koma til skoðunar hjá
ríkisstjórninni og fjársýsluskatturinn er ein þeirra“ segir Bjarni.

Tímaáætlun Bankasýslunnar stenst ekki

Bankasýsla ríkisins tók til starfa í ársbyrjun 2010. Í lögum um
stofnunina kemur fram að hún eigi að hafa lokið störfum 5 árum eftir
að hún var sett á fót. Við spurðum Bjarna hvort það væri raunhæft
að áætla að tímaáætlun stofnunarinnar myndi standast og hver væri
stefna núverandi ríkisstjórnar varðandi hlutverk Bankasýslunnar
og megináherslur hennar. Hann sagði það ekki tímabært að fara að
fullyrða um það hvenær stofnunin gæti lokið störfum en „það bendir
allt til þess að forsendur þessarar tímaáætlunar standist ekki. Ég
held að það hlutverk Bankasýslunnar að leggja áherslu á endurreisn
og uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar og stuðla að
virkri og eðlilegri samkeppni á þeim markaði, tryggja gagnsæi í
allri ákvarðanatöku varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi
og tryggja virka upplýsingamiðlun til almennings, sé mikilvægt.“

Að lokum, sjáið þið fram á aukin umsvif á
fjármálamörkuðum á kjörtímabilinu?

„Já, ég bind vonir við það að aðgerðir ríkisstjórnarinnar leiði til meiri
hagsældar og örvi allt efnahagslífið, hvetji þannig til fjárfestingar og
aukinna umsvifa á fjármálamörkuðum.“

Bjarni Benediktsson tekur við lyklum að fjármála- og efnahagsráðuneytinu úr hendi
Katrínar Júlíusdóttur þann 23. maí 2013. Katrín óskaði Bjarna velfarnaðar í störfum.
Hann kvaðst hlakka til að takast á við verkefni ráðuneytisins þakkaði fráfarandi ráðherra
hennar störf.
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SSF fékk Capacent til að gera netkönnun
meðal félagsmanna SSF dagana 4. - 25.
febrúar 2013. Markmið könnunarinnar
var tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna kjör
félagsmanna og samsetningu launa og í öðru
lagi að meta hvort kynbundinn launamunur
sé fyrir hendi og hversu mikill hann er.

launakönnun félagsmanna SSF
Spurt var um laun febrúarmánaðar 2013 og snúa þær spurningar
sem unnið er með í launaúrvinnslu að dagvinnulaunum,
heildarlaunum og samsetningu heildarlauna. Þá er spurt um
aukagreiðslur og hlunnindi. Þessar upplýsingar eru greindar eftir
kyni, aldri, búsetu, menntun, starfsaldri, starfsheiti, starfssviði og
launaflokk.

Áherslur samninganefndar

Ein af spurningum könnunarinnar var „Hvað vilt þú að samninganefnd
SSF leggi mesta áherslu á í næstu kjarasamningum?“. Mikill meirihluti
svarenda sagðist vilja leggja áherslu á hærri laun eða 67,5% svarenda
sem er nokkuð minna hlutfall en í könnunum SSF árið 2010 og
2008 en árið 2010 sögðust 79,5% svarenda vilja leggja áherslu á
hærri laun. Þær áherslur sem félagsmenn vilja að samninganefndin
leggi áherslu á í auknum mæli frá fyrri könnunum er lengra orlof
en 12,4 % svarenda sögðust vilja leggja mesta áherslu á þann þátt
kjaraviðræðna á meðan 9,2% töldu það mikilvægustu áhersluna árið
2010. Þá jókst áherslan á styttri vinnuviku á meðal félagsmanna á
milli kannana en 14,1% svarenda töldu það mikilvægustu áherslu
samninganefndar samanborið við 7,6% svarenda árið 2010.

Jákvæð launaþróun

Hvað launaþáttinn varðar voru félagsmenn spurðir „Hver
voru heildarlaun þín fyrir skatt hjá bankanum/sparisjóðnum/
fjármálafyrirtækinu þann 1. febrúar síðastliðinn?“. Samkvæmt
niðurstöðum könnunarinnar samanborið við könnunina árið 2010
hafa laun starfsmanna fjármálafyrirtækja hækkað umtalsvert borið
saman við könnunina 2010.

Hækkun launa meðal starfsmanna fjármálafyrirtækja samanborið við launakönnunina 2010:
Bankaritarar: 22% hækkun milli kannana.
Gjaldkerar: 18% hækkun milli kannana.
Fulltrúar: 18% hækkun milli kannana.
Ráðgjafar: 18% hækkun milli kannana.
Sérfræðingar: 19% hækkun milli kannana.
Millistjórnendur: 28% hækkun milli kannana.
Stjórnendur: 30% hækkun milli kannana.
Í könnuninni var einnig spurt „Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur)
ert þú með laun þín?“. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar
eru 42,2% svarenda frekar eða mjög óánægð með laun sín á meðan
25,7% eru frekar ánægð og um 30% hvorki né.

Mikil ánægja í starfi

Í könnun SSF sem Capacent framkvæmdi kemur fram að félagsmenn
SSF er ánægðir í starfi og eru niðurstöður könnunarinnar í samræmi
við könnun Dale Carnagie um ánægju starfsstétta sem birt var
í byrjun maí á þessu ári. Í könnun Dale Carnagie kom fram að
bankastarfsmenn væri ánægðasta starfstéttin. Í könnun SSF kemur
fram að 74,7 % félagsmanna eru mjög eða frekar ánægð í starfi en
einungis 6,4% svarenda eru frekar eða mjög óánægðir í starfi.

Kynbundinn launamunur

Könnunin leiddi í ljós að á meðal fólks í fullu starfi eru konur að
jafnaði með rúmlega 25% lægri heildarlaun en karlar þegar miðað
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er við heildarlaun á hverja unna klst., sem er svipað og niðurstöður
mælingarinnar í október 2010. Meðalheildargreiðslur karla á klst.
voru tæpar 4.047 krónur, en meðalheildargreiðslur kvenna á klst.
tæpar 3.024 krónur.
Að teknu tilliti til aldurs, menntunar, starfsaldurs og starfsstéttar
minnkaði kynbundinn munur á heildarlaunum í 12,1% sem er
nokkuð undir meðaltali samkvæmt tölum ASÍ um kyndbundinn
launamun. Samkvæmt greiningu Capacent má segja með 95% vissu
að hægt sé að segja að á meðal fólks innan félaga SSF, á sama aldri,
með sömu menntun, sama starfsaldur og í sömu starfsgrein séu konur
með á bilinu 10,3% til 13,9% lægri heildarlaun á klst. en karlar.

Dregið hefur úr kynbundnum launamun en illa hefur gengið að
eyða honum þrátt fyrir ákvæði í jafnréttislögum um ólögmæti
mismununar á grundvelli kynferðis og ýmsar aðgerðir stjórnvalda,
félagasamtaka og aðila vinnumarkaðarins.
Til að reikna leiðréttan kynbundinn launamun er notuð línuleg
aðhvarfsgreining (linear regression analysis) þar sem leiðrétt er fyrir
áhrif fjögurra þátta á laun (aldur, starfsaldur, starfsstétt og menntun).

Fjárhagur heimilanna mikið áhyggjuefni

SSF telur niðurstöður könnunarinnar um fjárhag heimila félagsmanna mikið áhyggjuefni en þar kemur fram að 9% heimila safni
skuldum á meðan 15,2% heimila nái endum saman með naumindum
og þá nota 37,3 % heimilanna sparifé sitt til að ná endum saman.
32,6% félagsmanna ná að safna svolitlu sparifé og 6% talsverðu.
Þá var spurt hvort viðkomandi teldi að fjárhagsstaða heimilisins
kæmi til með að skána á næstu sex mánuðum. 20,4% svarenda
töldu svo vera

Ef eingöngu var horft til dagvinnulauna að teknu tilliti til áhrifa
starfsaldurs, aldurs, menntunar og starfsstéttar kemur fram að
kynbundinn launamunur er um 11,6%.
Jafnframt var spurt um það hvort annað kynið nyti meiri
möguleika á vinnustaðnum til starfsframa. Samkvæmt niðurstöðum
könnunarinnar telja 25,5 % svarenda að karlar njóti nokkuð eða
miklu meiri möguleika til starfsframa. 67,3 % töldu að kynin nytu
jafnra möguleika. Þetta er nokkuð minni hlutföll en könnunin
árið 2010 gaf til kynna en þá töldu 33,8% svarenda karla búa yfir
nokkuð eða miklu meiri möguleikum til starfsframa.
Jafnrétti á vinnumarkaði er ein af grundvallarkröfum
verkalýðshreyfingarinnar, þ.e. að starfsfólki sé ekki mismunað á
grundvelli ómálefnalegra þátta eins og kynferðis, litarháttar og
annarra þátta sem varða ekki verðmæti vinnuframlags eða hæfni
starfsfólks. Niðurstöður rannsókna undanfarin ár hafa sýnt að
kynbundinn launamunur er til staðar á íslenskum vinnumarkaði.

Úrtakið voru 4214 félagsmenn SSF, 3022 svör bárust og var svarhlutfall því um 72%. Lesa má heildarniðurstöður könnunarinnar
og fyrri kannanna í vefsíðu SSF, www.ssf.is, undir Bókasafn.

Mikil ánægja með þjónustu SSF

Í könnuninni var spurt að því hversu ánægðir félagsmenn væru með
þjónustu SSF í heildina. Af svörunum að dæma þá er mikil ánægja
með þjónustuna en nær allir sögðust annaðhvort vera ánægðir með
þjónustuna eða höfðu enga skoðun á henni. 35,7% sögðust mjög
ánægðir með þjónustuna, 36,9% frekar ánægðir og 25,3% sögðust
hvorki ánægðir né óánægðir með þjónustuna.

Ný heimasíða

Ný heimasíða SSF var tekin í notkun í apríl. Mikil vinna hefur
verið lögð í að gera síðuna sem aðgengilegasta fyrir félagsmenn.
Hægt er að nálgast ýmsar upplýsingar á heimasíðunni s.s. um
orlofsmál, upplýsingar um sjóði, launareiknivél, niðurstöður
kannana félagsins, hægt er að skoða útgáfumál félagsins,
upplýsingar um trúnaðarmenn og margt fleira.
Allar ábendingar og athugasemdir um það sem betur má fara
á síðunni eru vel þegnar á ssf@ssf.is.
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Sigursveit Landsbankans í liðakeppni karla. Frá vinstri: Hannes Jón, Stefán Þór,
Ragnar og Kári.

Kvennalið starfsfólks RB og Arion banka.

Starfsmenn Landsbankans sigurL
sælir á SSF-mótinu
(4
)
L

Starfsmenn Landsbankans stóðu sig vel á Keilumóti SSF sem fór fram dagana 16. og
18. apríl. Mikill áhugi var á mótinu sem haldið er árlega. Mótið fór fram í Keiluhöllinni í
Öskjuhlíð. Keppt var í 4ra manna liðum í karla- og kvennaflokki. Alls mættu 13 lið til leiks,
8 karlalið og 5 kvennalið.
Spilaðar voru fimm umferðir skv. MONRAD-kerfi þar sem mismunur á skori liðanna
ræður stigagjöf.
Halldóra Íris Ingvarsdóttir og Stefán Þór Jónsson frá Landsbankanum sigruðu í einstaklingskeppninni og kvennalið Landsbankans (Tröllin) vann liðakeppni kvenna og lið Landsbankans
(Strákarnir og guttinn) vann liðakeppni karla.

Kvenna- og karlalið Valitor í góðum gír.

okastaða efstu liða
iðakeppni
ja manna lið

Konur
Landsbankinn - Tröllin
RB
Arion
Karlar
Landsbankinn – Strákarnir og guttinn
RB
Valitor

Sigursveit Landsbankans í liðakeppni kvenna. Frá vinstri efri röð: Guðrún Bára,
Herdís, Sigríður Ragna, Halldóra Íris og Sigrún.

Nýr starfsmaður SSF
Rósa Jennadóttir

hefur verið ráðin sem umsjónarmaður sjóða og

trúnaðarmannafræðslu hjá SSF. Rósa

hóf störf í janúar á þessu ári en þar áður
vann hún hjá Íslandsbanka á Akranesi. Fyrstu kynni Rósu af bankastörfum voru
hjá Sparisjóði Mýrasýslu á árunum 1981-1982. Hún hefur jafnframt unnið hjá
Búnaðarbankanum í Borgarnesi og starfaði þar frá árinu 1997 – 2009 sem þá
hét Arion banki.
Rósa lauk stúdentsprófi frá FVA (Fjölbrautaskóla Vesturlands) vorið 1993.
Rekstrarfræði frá Samvinnuháskólanum á Bifröst 1995 og Bs prófi í viðskiptafræði
frá Viðskiptaháskólanum á Bifröst 2004.
Rósa býr í Borgarnesi og er gift Guðmundi Finni Guðmundssyni verkefnastjóra
hjá Vegagerðinni. Þau eiga þrjú börn og tvö barnabörn.
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Nýtt aðildarfélag að SSF
Hjá Almenna lífeyrissjóðnum starfa 18 starfsmenn á aldrinum
25 til 64 ára. Starfsmannafélagið sér um að fræða starfsmenn um
réttindi þeirra, auk þess að sjá um skemmtanir eins og árshátíð og
jólaskemmtun barna.

Starfsmannafélag Almenna lífeyrissjóðsins gekk nýverið í
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF). Starfsmannafélagið
var stofnað í júní 2009 en tildrög þess voru þau að Almenni
lífeyrissjóðurinn hóf sjálfstæðan rekstur í maí árið 2009 en sjóðurinn
hafði áður verið rekinn í samvinnu við Íslandsbanka.
Allir starfsmenn sjóðsins höfðu áður verið félagar í SSF og sumir
í tugi ára og var mikill vilji hjá þeim fyrir áframhaldandi aðild að
samtökunum. „Við töldum hag okkar best borgið með því að vera
í samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja þar sem við störfum
á sambærilegum vettvangi og önnur félög innan samtakanna og
því eru úrlausnarefnin samskonar. Með því að vera aðilar að stóru
stéttarfélagi þá njótum við reynslu annara við gerð kjarasamninga,
höfum réttindi í góðum sjúkrasjóði og aðgang að fínum menntunarsjóði“ segir Brynja Margrét Kjærnested, formaður starfsmannafélags
Almenna lífeyrissjóðsins.

Telur mikilvægt að bjóða upp á sumarhús til leigu

Brynja segir það hafa verið fróðlegt að sækja þing SSF fyrir skemmstu
en þar segist hún hafa sannfærst um að þetta séu öflug samtök sem
hæfi þeirra starfsmannafélagi. „Eitt af því sem vakti áhuga minn
var tillaga um að sjóðir SSF keyptu sumarhús til útleigu fyrir
félagsmenn en sú tillaga var ekki samþykkt. Þegar lítil félög eins og
okkar eru að velja sér stéttarfélag þá horfa þau einnig til þess hvort
að stéttarfélögin bjóði upp á sumarhús til útleigu. Ég tel að ef SSF
hefur áhuga á því að auka fjölda aðildarfélaga þá geti það skipt máli
að vera með sumarhús til útleigu“ segir Brynja.

Launareiknivél
fyrir félagsmenn
Á heimasíðu SSF er nú hægt að skoða laun í fjármálafyrirtækjum, skv. launakönnunum SSF, miðað við tilteknar forsendur. Launareiknivélin er aðgengileg og
auðveld í notkun og gagnast félagsmönnum SSF í að
bera saman laun sín við meðaltal launagreiðslna fjármálafyrirtækja skv. fyrrgreindri könnun.
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45. Þing SSF
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Dagana 14. – 15. mars 2013 var 45. þing SSF
haldið á Hótel Selfossi. Þingið sóttu 65 þingfulltrúar sem skipaðir eru af aðildarfélögum SSF
auk áheyrnarfulltrúa, gesta og starfsmanna eða
alls 90 manns. Mörg mál lágu fyrir þinginu og var
þingfulltrúum skipt niður í sjö nefndir til að fjalla
um þau. Þingstörf gengu vel fyrir sig og var það
einróma álit þeirra sem þingið sóttu að vinnubrögð
hefðu verið fagleg og allur undirbúningur fyrir
þingið til fyrirmyndar. Ný 11 manna stjórn var
kosin á þinginu, ásamt stjórnum Menntunar-,
Styrktar- og Vinnudeilusjóðs.

Ari Skúlason, starfsmaður Landsbankans
„Þingið var merkileg reynsla fyrir mig. Ég hef tekið þátt í mörgum
svona samkomum áður, en yfirleitt sem starfsmaður og umfjöllunin verið um málefni sem snertu mig sjálfan lítið. Á þessu
þingi var fjallað um mín mál og mínar vinnuaðstæður og ég
fékk tækifæri til þess að tjá mig um það. Þarna var greinilega
samstilltur og framsýnn hópur sem hefur mikla þekkingu á því
sem taka þarf á.“

Í aðdraganda kjaraviðræðna

Á þingi SSF var eins og venja er farið yfir starf félagsins á síðustu
þremur árum og gerð grein fyrir skýrslu stjórnar. Þingið í ár
endurspeglaði þá staðreynd að kjarasamningar félagsmanna eru
lausir frá og með 1. desember 2013. Mikill tími þingsins fór í að
ræða stöðu núverandi kjarasamninga og umræður um áherslur við
gerð nýrra kjarasamninga.

Ari er gjaldkeri í stjórn FSLÍ og sat í
kjaranefnd á þingi SSF
Ályktanir kjaranefndar

Vill setjast strax að samningaborði

Þing SSF 2013 beindi fjölmörgum ályktunum til samninganefndar
SSF þar sem áherslur félagsmanna er áréttaðar fyrir komandi
kjaraviðræður.

Friðbert Traustason, formaður stjórnar SSF, gaf strax tóninn við
upphaf þings. Hann sagði að samhliða framlengingu kjarasamnings
árið 2010 hafi öll stéttarfélög, ásamt atvinnurekendum og ríkisstjórn
Íslands skrifað undir svokallaðan stöðugleikasáttmála, en í honum
voru ýmis ákvæði og atriði sem þessir þrír aðilar skuldbundu sig
til að vinna að til að efla atvinnulíf og bæta lífskjör á Íslandi. „Því
miður varð ekki mikið um efndir af hendi yfirvalda, kaupmáttur jókst
lítið eitt hjá þeim sem lægri launin höfðu (krónutöluhækkun launa),
gengið var áfram afar veikt og verðbólgan há. Þessu til viðbótar hefur
hið opinbera, ríki og bæjarfélög, hækkað allar álögur, skatta og gjöld,
sem íþyngt hefur bæði fyrirtækjum og einstaklingum“ sagði Friðbert
þegar hann ávarpaði þingið.

Var því meðal annars beint til samninganefndar að...
...krefjast þess að framlag vinnuveitenda í lífeyrissjóð verði hækkað
úr 10% í 12% skv. núgildandi lögum. Þetta hafi ekki áhrif til
breytinga á öðrum lífeyrisgreiðslum.
...semja um að ákveðið sé hámarksþak á fæðingarorlofsgreiðslur
í samráði við vinnuveitendur. (Félagsmenn margir hverjir hafa
ekki efni á að fara í f.orlof vegna mikillar tekjuskerðingar).
...semja um nýja launatöflu sem endurspegli raunveruleg laun
og að fastlaunasamningar rúmist sem kostur er innan hennar.
...semja um að fjármálafyrirtæki hafi lokað á gamlársdag. (Tölur
sýna að minni aðsókn er í útibú á gamlársdag. Kauphallir um
alla Evrópu eru lokaðar og víðast hvar á Norðurlöndum er
lokað á gamlársdag).

Þá var lögð mikil áhersla á að samninganefndin krefðist þess að
ríkisstjórnin afnemi fjársýsluskatt á laun starfsmanna enda mismuni
hann einni starfsstétt umfram aðrar.

Afleiðingar „bankaskattsins“

Fjársýsluskattur var lagður á fjármálafyrirtæki árið 2011, oft kallaður
bankaskatturinn. Með tilkomu hans var lagður 5,45% skattur á
heildarlaunagreiðslur til starfsmanna fjármálafyrirtækja. Samtökin
hafa ítrekað lýst því yfir, m.a. í umsögn um fjárlagafrumvarpið,
að skattlagningin mismuni einni starfstétt umfram aðra og sé í
reynd launaskattur. Þá vöruðu samtökin við því árið 2011 að
fjársýsluskatturinn kæmi til með að ýta undir fækkun starfa og nú
hafa 100 starfsmenn í útibúunum, við bakvinnslu og í þjónustuverum
bankanna og annarra fjármálafyrirtækja, misst vinnuna, þar af 90
konur, frá því álagningin hófst þann 1. janúar 2012.

Framhald á næstu síðu

Friðbert Traustason, formaður stjórnar SSF.

Hann sagði mikilvægt að setjast strax niður að samningaborði og
ræða „öll stærri félagstengd málefni kjarasamninga, þó svo umræðan
um launalið samninganna bíði fram á sumar“. Friðbert segir að
stefnan sé að vera tilbúin með nýjan kjarasamning þegar núverandi
samningur rennur út þann 30. nóvember 2013.
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Anna Karen Hauksdóttir, formaður starfsmannafélags Íslandsbanka
og varaformaður SSF, sagði á þingi SSF að fyrir tilstuðlan formanns
SSF og stjórnar hafi tekist að koma í veg fyrir umtalsverða hækkun
álagningar á launagreiðslur starfsmanna fjármálafyrirtækja um
síðastliðin áramót. Hún benti á að þáverandi ríkisstjórn hefði gefið
út loforð um að vernda störf í landinu og sérstaklega störf kvenna og
að auknar álögur á fjármálafyrirtækin væru þversögn við þau loforð.
Samtökin hafa látið kanna hvort lagasetning af þessu tagi, sem
setji skorður á kjarasamninga hjá einni starfsstétt og samningafrelsi
stéttarfélagsins, samræmist jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar. Við
skoðun lögmanna félagsins virðist sem um klárt brot sé að ræða
þar enda ber að skýra ákvæði 40. gr. og 77. gr. stjórnarskrárinnar
um skattlagningarvald löggjafans á þann veg, að skattar skuli
lagðir á eftir almennum efnislegum mælikvarða og jafnræðisreglu.
Álagning fjársýsluskattsins felur í sér mikið óréttlæti gagnvart
starfsmönnum fjármálafyrirtækja og eðli málsins samkvæmt er um
mikið hagsmunamál SSF að ræða og brýnt að afnema hann strax.
Sökum þeirra slæmu afleiðinga sem fjársýsluskatturinn hefur í för
með sér fyrir starfsfólk fjármálafyrirtækja var lögð sérstök áhersla
á kröfuna um afnám fjársýsluskattsins á laun félagsmanna. Verði
krafan hunsuð mun SSF leita réttar síns fyrir hönd félagsmanna.

Jöfn laun óháð búsetu

Kjaramálin voru ekki einu hagsmunamál félagsmanna til umfjöllunar
og ályktunar. Allsherjarnefndin lagði fjölmörg mál fyrir þingfulltrúa og sköpuðust líflegar og gagnlegar umræður. Þannig var það
samþykkt að hvetja atvinnurekendur til að tryggja jöfn laun óháð
búsetu. Þá var því beint til stjórnar SSF að hún beiti sér fyrir því
að atvinnurekendur taki upp og uppfylli kröfur um jafnlaunastaðal
Staðlaráðs Íslands. Með slíkri vottun geta fyrirtæki metið stöðu
kynjanna með viðurkenndri aðferðafræði og samræmdum viðmiðum.
Staðallinn gefur atvinnurekendum jafnframt tækifæri til að leiðrétta
kynbundinn launamun, þegar slíkur munur er til staðar.
Þá var því beint til stjórnvalda að vinna af heilindum með
stéttarfélögum, atvinnurekendum og öðrum frjálsum félagasamtökum
að markvissum aðgerðum sem tryggja atvinnulífi og heimilum
möguleika til velferðar. Einnig var því beint til stjórnvalda að tryggja
að langtímaatvinnuleysi verði ekki viðvarandi vandamál á Íslandi.
Þá var mikil áhersla lögð á það að samninganefnd SSF semdi um
hærra framlag fjármálafyrirtækja til Styrktar- og Menntunarsjóðs
vegna mikillar ásóknar félagsmanna í sjóðina og mikilvægi þess að
efla þá enn frekar.

Þá var áréttað að samtökin hefðu það að leiðarljósi að...

...SSF verði ávallt bestur kostur fyrir félagsmenn og fyrirtæki á
fjármálamarkaði.
...starf SSF miði að því að tryggja félagsmönnum góða þjónustu
og laða að nýja félagsmenn.
...SSF sýni frumkvæði í starfi og efli jákvæð samskipti í breyttu
starfsumhverfi.
...SSF styrki enn frekar tengslin við aðildarfyrirtæki kjarasamninga SSF.
...SSF eigi gott samstarf við norræn systurfélög.
...SSF vinni markvisst að bættri ímynd starfsgreinarinnar og efli
samheldni hennar.
Lesa má allar ályktanir og fundargerð 45. þings SSF á vef félagsins,
www.ssf.is

Snjólaug Svala Grétarsdóttir, starfsmaður
Íslandsbanka á Akureyri
„Ég kem að þingi SSF á Selfossi sem stjórnarmaður í
Starfsmannafélagi Íslandsbanka og trúnaðarmaður starfsmanna
í útibúi Íslandsbanka á Akureyri. Ég upplifði mjög sterkan
baráttuanda í fólkinu sem kom saman á Selfossi, allir voru
með það markmið að láta gott af sér leiða. Það sem mér fannst
standa uppúr var fyrirlestur Christinu Colclough þar sem hún
talaði mjög ákveðið gegn þeim niðurskurði sem á sér stað í
fjármálafyrirtækjum á sama tíma og þau skila góðum hagnaði.
Það er gott að vita að við eigum sterka bakhjarla í kjaramálum
sem við getum verið stolt af. Ég er það að minnsta kosti eftir
þetta þing.“

Snjólaug var kosin í varastjórn Menntunarsjóðs SSF og sat í kjaranefnd á þinginu

Erla Stefánsdóttir, starfsmaður Arion banka
„Á þingi SSF var launakönnun 2013 kynnt og leiddi hún í ljós
að launamunur kynjanna er sá sami nú og árið 2010 í síðustu
könnun. Á þinginu tók ég þátt í starfi jafnréttisnefndar. Nefndin
setti fram ályktun þess efnis að SSF myndi beita sér fyrir því að
fjármálafyrirtæki myndu taka upp staðal um jafnlaunakerfi og
í framhaldi hljóta jafnlaunavottun. Sú ályktun var samþykkt á
þinginu og ég er vongóð um að fjármálafyrirtæki sjái sér hag
í innleiðingu staðalsins og að hann verði sterkt verkfæri til að
leiðrétta launamun kynjanna.“

Erla er formaður trúnaðarmannaráðs
og sat í jafnréttisráði á þingi SSF
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Stjórn SSF 2013- 2016
Á 45. þingi SSF sem haldið var á Hótel Selfossi dagana 14. – 15. mars sl. var kosin 11 manna stjórn SSF
fyrir kjörtímabilið 2013 - 2016, jafnframt var kosið í stjórnir Menntunar-, Styrktar- og Vinnudeilusjóðs
sem og í helstu ráð og nefndir á vegum SSF. Stjórnina skipa nú nýjir stjórnarmenn í bland við reynslumikið
fólk sem setið hefur í stjórn SSF undanfarin ár. Í stjórn SSF sitja fjórar konur og sjö karlar.

Andrés Erlingsson 2. Varaformaður

Andrés Erlingsson er sérfræðingur í CRM (Customer Relationship Management) í Sölu- og þjónustudeild Landsbankans. Andrés hefur starfað innan fjármálageirans í 9 ár en í CRM í 16 ár. Áður starfaði
hann sem verkefnastjóri og ráðgjafi hjá Hugvit hugbúnaðarfyrirtæki og sem sérfræðingur í skjalastjórn hjá Borgarskjalasafni. Hann hefur verið trúnaðarmaður hjá bankanum, er varaformaður starfsmannafélagsins og hefur setið í
stjórn þess síðastliðin 7 ár. Andrés gegnir formennsku jafnréttisnefndar Landsbankans. Hann er einnig formaður
Lionsklúbbsins Ægis.
Andrés er giftur Gyðu Sigurlaugsdóttur og eiga þau 2 dætur.
Áhugamálin eru tengd félagsmálum, fjölskyldunni og sumarhúsinu.

Anna Karen Hauksdóttir 1.varaformaður

Anna Karen er formaður starfsmannafélags Íslandsbanka, starfsmaður á skrifstofu félagins og er
varamaður í stjórn Almenna Lífeyrissjóðsins. Anna hefur lokið Rekstrar- og Viðskiptanámi í HÍ og stundar
nám með vinnu í VMV í HÍ. Hún hefur verið stjórnarmaður í SSF síðan 2004 og 1. varaformaður frá 2007.
Hún situr í framkvæmdastjórn, sinnir stefnumótun félagsins, auk þess að vera í kjaranefnd og stjórn Styrktarsjóðs
SSF. Anna hefur átt sæti í stjórn NFU (Nordic Financial Unions) síðan 2009. (SSF er aðili að NFU sem telja 7
aðildarfélög frá öllum Norðurlöndum og 160.000 félaga.)
Anna Karen á tvo syni.
Helstu áhugamál eru félagsmál, golf, fjallgöngur og auðvitað á að taka þátt í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka.

Anna Kristín Björnsdóttir Gjaldkeri

Anna Kristín er sérfræðingur á viðskiptabankasviði Arion banka. Anna hóf starfsferil sinn innan fjármálageirans
hjá SPRON árið 2000 sem fyrirtækjafulltrúi, var síðan lánastjóri í nokkur ár og um vorið 2008 tók hún við sem
þjónustustjóri fyrirtækjamála og aðstoðarútibússtjóri í Ármúlaútibúi SPRON. Vorið 2009 hóf hún störf sem
sérfræðingur í fyrirtækjalánum á lánaborði viðskiptabankasviðs hjá Arion banka.
Auk vinnu í fjármálageiranum þá hefur Anna Kristín rekið ásamt sambýlismanni sínum, Sturlu Péturssyni,
Hjólbarðaverkstæðið Gúmmívinnustofuna í 10 ár.
Fyrri starfsreynsla eru almenn skrifstofustörf og bókhaldsvinna að afloknu háskólanámi en hún lauk viðskiptafræðiprófi frá CBS í Kaupmannahöfn 1998 og fór svo í verðbréfanám árið 2004 og er löggiltur verðbréfamiðlari.
Anna Kristín hefur sinnt jafnræðismálum innan SSF síðustu árin og í samstarfi við önnur stéttarfélög á norðurlöndum sem eru innan NFU.
Anna Kristín er í sambúð og á tvö börn, 19 ára son og 2 ára dóttur.
Helstu áhugamál hennar eru fjölskyldan og ýmis konar útivist. Hún hefur gaman af ferðalögum og fjallgöngum.
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Borga Harðardóttir Meðstjórnandi

Borga Harðardóttir hefur starfað hjá Landsbankanum í 6 ár og er starfsmaður Viðskiptaeftirlits.
Áður en hún hóf störf hjá bankanum vann hún hjá Ríkisskattstjóra og skattayfirvöldum í Danmörku. Borga var
búsett í Danmörku í 10 ár og á þeim tíma tók hún Mastersgráðu í Viðskiptalögfræði. Stór hluti af frítíma Borgu
sl. tvö ár hefur verið notaður í að stunda nám samhliða starfi og núna í vor útskrifast hún með MPM-gráðu.
Borga er mikil fjölskyldumanneskja og er kvænt Boga Sigurðssyni og eiga þau tvö börn og eitt barnabarn.
Helstu áhugamál hennar eru fjölskyldan, handavinna, ferðalög, lesa bækur og þá sérstaklega norræna krimma.

Friðbert Traustason Formaður

Friðbert hefur gegnt formennsku SSF undanfarin ár og hefur starfað sem framkvæmdastjóri samtakanna
samhliða því. Friðbert situr þar að auki í ýmsum nefndum og stjórnum og er m.a. formaður stjórnar Lífeyrissjóðs
bankamanna. Friðbert er útskrifaður hagfræðingur frá Háskóla Íslands og stundaði MS nám í viðskiptafræði við
sama skóla. Friðbert býr yfir mikilli reynslu af störfum innan bankakerfisins sem á sér langa sögu því hann vann
í 20 ár hjá Reiknistofu bankanna. Þar áður vann hann hjá Rafmagnsveitu Reykjavíkur og Olíufélaginu hf. Með
skóla var Friðbert sjómaður, m.a. á skuttogara og á síld í Norðursjó.
Friðbert er kvæntur Sigrúnu Skúladóttur og á með henni tvö börn, og einnig á hann litla uppáhalds afastelpu.
Fjölskyldan var með þeim fyrstu sem flutti í Foldahverfi í Grafarvogi en þau hafa búið í sama húsinu síðan í september 1984. Friðbert er mikill félagsmálamaður og hefur alla tíð sinnt félagsmálum af áhuga og elju.
Helstu áhugamál hans er golf (er illa haldinn af golfbakteríunni) og íþróttir yfirleitt, en hann keppti m.a. í
blaki í efstu deild í 15 ár. Lestur þjóðlegs fróðleiks og ævisagna er honum dýrmæt afþreying en þó er ávallt stutt í
glæpasögurnar sem bíða á náttborðinu.

Gunnar Gunnarsson Meðstjórnandi

Gunnar er starfsmaður á Hagfræði og peningastefnusviði Seðlabanka Íslands og hefur unnið þar í
tæp fimm ár. Fram að því hafði hann ekki unnið innan bankakerfisins. Áður starfaði Gunnar m.a. fyrir BSRB
og fjármálaráðuneytið.
Hann er í sambúð með Huldu Ragnarsdóttur og búa þau í Hlíðunum.
Ástundun líkamsræktarstöðva hefur fengið hvíld en í vetur hefur reglulegur körfubolti með félögum komið í
staðinn auk þess sem hann sækir nú skriðsundsnámskeið og er ætlunin að stunda skriðsund af kappi í kjölfarið af
því. Undanfarin sumur hafa lengri gönguferðir verið á dagskrá og í sumar er það Laugavegsgangan. Menningin
fær frí á sumrin hjá Gunnari en á veturna er oft farið í leikhús og á sýningar Íslenska dansflokksins.

Guðný S. Magnúsdóttir Meðstjórnandi

Guðný vinnur í Lánaumsjón Landsbankans og hefur starfað þar í tvö ár en hún kom til Landsbankans
eftir samrunann SpKef við Landsbankann. Hún starfaði samfleytt hjá sparisjóðnum í 29 ár fyrir samrunan. Guðný
var formaður starfsmannafélags Sparisjóðsins frá 2001 og þar til SpKef rann inn í Landsbankann. Auk þess hefur
hún verið trúnaðarmaður og starfað í nefndum innan starfsmannafélagsins.
Guðný er að ljúka námi í vor í viðskiptafræði (Bsc) frá Háskólanum á Bifröst.
Hún er gift Hilmari Th. Björgvinssyni lögregluvarðstjóra og eiga þau börnin: Hönnu Björk, Lilju Ósk sem er
látin, Írisi Ósk og Björgvin Theodór.
Helstu áhugamál Guðnýjar tengjast íþróttum en hún hefur starfað mikið í ýmsum stjórnum og ráðum innan
knattspyrnu- og sundhreyfingarinnar. Í dag starfar Guðný mikið fyrir sunddeildina í sinni heimabyggð þar sem
tvö yngstu börnin hennar eru iðkendur.
Guðný hefur gaman að því að ferðast og þykir ekkert er skemmtilegra en að fara með stórfjölskyldunni og eiga
góða stund saman í íslenskri náttúru.

Ingvar Breiðfjörð Ritari

Ingvar er hópstjóri í Þjónustuveri Arion banka og hefur unnið hjá bankanum í um 10 ár. Fyrri störf
innan bankans eru þjónusturáðgjafi og sérfræðingur á viðskiptabankasviði. Áður en Ingvar hóf störf hjá forvera
Arion banka, Búnaðarbankanum starfaði hann sem bílstjóri hjá Landflutningum/Samskip og hjá Kaupfélagi
Borgfirðinga í ýmsum störfum.
Ingvar hefur verið trúnaðarmaður hjá SSF í um 7 ár og þar af formaður Trúnaðarmannaráðs í 4 ár. Hann stundar
nám í viðskiptafræði í Háskólanum í Reykjavík. Ingvar er að hefja sitt annað kjörtímabil sem stjórnarmaður SSF
og situr hann fyrir hönd félagsins í stjórn UNI Europa youth og á varasæti í stjórn Menntunarsjóðs SSF.
Ingvar er einhleypur og barnlaus en býr þó ekki einn því hann deilir heimilinu með hundinum sínum Neró.
Frítíminn fer mestur í námið eins og er en þegar færi gefst eru fjallgöngur og ferðalög efst á listanum.
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Jóhann Arnarson Meðstjórnandi

Jóhann hóf störf hjá Byggðastofnun árið 2008 en þar starfar hann sem lánasérfræðingur á fyrirtækjasviði
ásamt því að sitja í stjórnum fyrirtækja fyrir hönd stofnunarinnar. Fyrir utan tímabundna sumarvinnu í
Íslandsbanka þá hefur hann ekki áður starfað í fjármálafyrirtæki en hefur gegnt ýmis konar störfum í mismunandi
atvinnugreinum m.a. sem markaðsstjóri Gúmmívinnslunnar hf. á Akureyri. Jóhann er með mastersgráðu frá Aarhus
school of business í Danmörku en þar lagði hann stund á nám í fjármálum og alþjóðaviðskiptum.
Jóhann er kvæntur og á þrjár dætur og er fjölskyldan búsett á Akureyri.
Hann er mikill áhugamaður um íslenska hestinn og stundar fjölskyldan þar sína eigin ræktun ásamt því að fara
árlega í styttri hestaferðir. Einnig er hann mikill áhugamaður um hvers konar íþróttir og ferðalög sem kemur sér
afar vel þar sem núverandi vinna hans krefst talsverðra ferðalaga.

Kristján Björn Snorrason Meðstjórnandi

Kristján Björn Snorrason er markaðsstjóri hjá Sparisjóðnum Afli, Skagafirði-Siglufirði.
Hann er fæddur á Óslandi í Óslandshlíð í Skagafirði 1955 og uppvaxtarárin voru á Hofsósi. Kristján lauk
Samvinnuskólaprófi frá Bifröst 1981
Hann hóf störf hjá Búnaðarbanka Íslands árið 1981 og var deildarstjóri innlána og tékkareikningsdeildar í aðalbankanum 1984 -1991, en tók þá við starfi útibússtjóra í Borgarnesi.
Þar starfaði hann í rúm 12 ár, eða til ársins 2004. Árið 2005 var Kristján ráðinn sparisjóðsstjóri Sparisjóðs
Skagafjarðar og gegndi því starfi til ársins 2009 þegar Sparisjóðir Siglufjarðar og Skagafjarðar voru sameinaðir
undir hatti Sparisjóðsins Afls.
Kristján var þá ráðinn markaðsstjóri Sparisjóðsins Afls með aðsetur í Reykjavík.
Kristján hefur verið virkur í félagsmálum. Hann var framkvæmdastjóri UMSS 1975-1978, í samvinnunefnd
banka og sparisjóða 1985- 1989, forseti Bridds-sambands Íslands 2003-2005 og í stjórnum deilda ungmennafélaga
t.a.m. körfuknattleiksdeildar Skallagríms.
Kristján er giftur Þóru Þrastardóttur. Hann á þrjú börn úr fyrra hjónabandi með Öldu S. Guðnadóttur. Börn
Þóru eru einnig þrjú og barnabörnin eru orðin tvö hjá Kristjáni og tvö hjá Þóru.
Kristján er mikill tónlistarunnandi. Hann er stofnandi og liðsmaður hljómsveitarinnar Upplyftingar frá 1975
og því er Traustur vinur hans uppáhaldslag. Kristján stefnir langt með hljómsveit sína og nýverið var nafn Upplyftingar þýtt fyrir alþjóðamarkað, en bein þýðing á nafni hljómsveitarinnar er Viagra.
Önnur áhugamál Kristjáns eru bridds, reiðskólahestar og gæðingar, allar íþróttir, stjórnmál og mannlíf yfirleitt. Hann hefur einnig gaman af því að semja og hlýða á góðar vísur og ljóð.
Eftir að einhver hafði hrasað í oflof og sagt, „snillingur ertu Kristján“, svaraði hann af alkunnu skagfirsku lítillæti:
Um það hef ég grænan grun,
því greind mína ég þekki.
Að snillingur á sjónarmun,
sé ég bara ekki!

Oddur Sigurðsson Meðstjórnandi

Oddur starfar sem þjónustustjóri í Tækniþjónustu Íslandsbanka. Auk þess að starfa sem þjónustustjóri þá
er kennsla og félagsmál hluti af hans störfum.
Oddur er rafeindavirkjameistari að mennt og hefur auk þess kennsluréttindi frá Háskólanum á Akureyri. Oddur
hefur starfað hjá Íslandsbanka og forverum hans í um 16 ár fyrst sem verktaki og síðan starfsmaður. Áður vann
hann sem kennari hjá Rafiðnaðarskólanum, tæknimaður hjá Ratsjárstofnun og þar á undan rak hann verkstæði á
Eskifirði sem tengdist rafeindatækjum heimila og skipa.
Oddur er giftur Helgu Unnarsdóttur, leirlistamanni, og eiga þau tvo drengi.
Oddi finnst fátt komast að annað en vinnan og félagsmál en hann hefur gaman að golfi auk þess að fara í góða
göngutúra sér til heilsubóta.

Vissir þú að...

...upp úr 1880 var farið að ræða á Alþingi um stofnun innlends banka, en málið strandaði í fyrstu á ágreiningi um það hvort


hér skyldi stofna seðlabanka eða fasteignalánabanka. Það var svo árið 1885 sem frumvarp um stofnun Landsbanka Íslands
náði fram að ganga og hófst starfsemi hans á miðju næsta ári.

Heimild: Seðlabanki Íslands
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SSF - LEIÐANDI STÉTTARFÉLAG
SSF er í forystu við gerð kjarasamninga sem tryggja góð
réttindi og kjör félagsmanna. Stéttarfélag sem tryggir
gott samstarf við atvinnurekendur, aðildarfélög og
trúnaðarmenn með hag félagsmanna að leiðarljósi.

Launa- og viðhorfskannanir
Launatöflur gefa raunhæfa mynd af launakjörum meirihluta
félagsmanna. Skýrar upplýsingar og samanburður við laun
annarra á aðgengilegri reiknivél á www.ssf.is
Lág félagsgjöld
Einungis 0,7% af grunnlaunum.
Ráðgjöf við félagsmenn
Upplýsingar um réttindi og skyldur og aðstoð við túlkun
kjarasamninga. Stuðningur og lögfræðiaðstoð við þá sem
þurfa aðstoð við starfslok eða vilja leita réttar síns vegna
kjara- og réttindamála.

Þess vegna ættir þú að vera í SSF:
Lífeyrisréttindi
Hefðbundinn samtryggingarsjóður (6+4%) og 2+2% í
séreignarsjóð. Að auki greiða atvinnurekendur strax 2% í
séreignarsjóð sem hækkar í 7% eftir þriggja ára starf.
Veikindaréttur
Fjórir og hálfur til tólf mánuðir, eftir starfsaldri, fyrir fastráðna
starfsmenn. Einn mánuður á fullum launum og annar á 50%
launum fyrir lausráðna.
Hærri laun í fæðingarorlofi og fjölskylduvænn
vinnutími
Tryggir fastráðnum starfsmönnum í fæðingarorlofi full
laun upp að hámarki fæðingarorlofssjóðs og almennt
fjölskylduvænan vinnutíma hjá flestum félagsmönnum.
Líf- og slysatryggingar
Fastráðnir starfsmenn eru tryggðir allan sólarhringinn hvar
sem er í heiminum.
Styrktarsjóður
Greiðir sjúkradagpeninga að loknum veikindarétti auk styrkja
vegna forvarna og endurhæfingar.
Menntunarsjóður
Niðurgreiðir kostnað vegna náms allt að helming námsgjalda
við einingametið nám.

