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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.

FASTLAUNASAMNINGAR
HÆTTULEG ÞRÓUN?
Allt

bendir til að vinnutími sé að lengjast með tilkomu

,,fastlaunasamninga“. Þetta hefur ekki verið
rannsakað hér á Íslandi en kannanir í Danmörku og Noregi sýna
að vinnuvika sérfræðinga og stjórnenda í bankakerfinu hefur lengst
um allt að 10 klukkustundir með tilkomu fastlauna, ásamt sítengingu
við vinnuumhverfið með fartölvum og snjallsímum. Bankarnir
útvega starfsmönnum þennan búnað, greiða fyrir internettengingu
og greiða símakostnað starfsmanna. Í staðinn er oftar en ekki farið
fram á að starfsmenn séu alltaf til taks og svari kalli í símum og
tölvum í eigin frítíma.
Í framangreindum könnunum danskra og norskra kollega er fullyrt
að lengri vinnuvika og það að vera á vakt stóran hluta sólarhringsins,
leiði til skertra svefngæða, þreytu og streitu. Bent er á að starfsmenn
verði mjög að vanda til við gerð fastlaunasamninga og fá ráðgjöf
stéttarfélaga til að lesa þá yfir áður en samningur er undirritaður.
Mikilvægt er að fastlaunasamningurinn nái alls ekki til vinnu
sem unnin er eftir kl. 20 alla virka daga, vinnu sem unnin er um
helgar eða á frídögum og alls ekki til hugsanlegra útkalla eftir að
hefðbundnum vinnudegi lýkur. Í framangreindum rannsóknum
kemur í ljós að starfsmenn vinna oftar en ekki langt fram yfir þann
yfirvinnutíma sem greiddur er og áætlaður var í fastlaunasamningi.
Lang flestir stjórnendur og yfirgnæfandi meirihluti stjórnenda og
sérfræðinga í fjármálafyrirtækjum á Íslandi taka kjör sín samkvæmt
fastlaunasamningum. Form fastlaunasamninga er mjög mismunandi
og oft eru ákvæði það illa fram sett að fyrirtækið getur gengið afar
svokallaðra

hart að starfsmanni og farið fram á óheyrilega langan vinnudag í
skjóli þess að öll hugsanleg yfirvinna sé innifalin í föstum laununum.
Við þessari þróun verður SSF, í samvinnu við fyrirtækin, að
bregðast áður en í óefni er komið. Í fastlaunasamningum þarf að
koma skýrt fram hvaða tíma og tímabil vinnuvikunnar samningurinn
nær yfir, og hvert er hugsanlegt hámark þeirrar yfirvinnu sem
starfsmanni ber að skila innan ramma fastlaunasamnings. Ef ekki
er gripið í taumana strax mun streita og þreyta aukast, sem leiðir til
verri lífsgæða, minni samveru með fjölskyldu og vinum og skertra
afkasta og framleiðni.
Friðbert Traustason
formaður SSF
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Minnum á heimasíðuna

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.

ANNA KAREN ARNARSDÓTTIR HEFUR
VERIÐ RÁÐIN SPARISJÓÐSSTJÓRI
SPARISJÓÐS SUÐURÞINGEYINGA
Fram kemur á vef sparisjóðsins að Anna Karen er viðskiptafræðingur með MSc í fjármálum og
stjórnun frá Viðskiptaháskólanum í Kaupmannahöfn og BSc í viðskiptafræði frá sama skóla. Auk
þess hefur hún lokið iðnrekstrarfræði frá Tækniskóla Íslands. Hún hefur síðastliðin sex ár starfað hjá
Seðlabanka Íslands, lengst af í markaðsviðskiptum og fjárstýringu.
Anna Karen er fædd á Húsavík en fluttist þaðan tveggja ára. Maki hennar er Kári Marís Guðmundsson,
verkfræðingur og eiga þau þrjú börn.

Vissir þú að...
...í lok september í ár voru að andvirði 35.531.000.000 kr. í umferð af
fjöldi 5.000 króna seðla nemur 86,2 % af verðmæti seðla í umferð.

fimmþúsund króna seðlum utan Seðlabankans. Þessi

...í árslok 2011 voru eignir Seðlabanka Íslands samtals um fimmtán hundruð og áttatíu milljarðar króna, eða mjög nálægt virði
þess sem framleitt var í landinu á því ári.



Heimild: Seðlabanki Íslands

...að saga Landsbankans og forvera hans nær allt aftur til ársins 1886.
...árið 1979 voru sett á lög um verðtryggingu fjárskuldbindinga. Lögin hafa alla tíð verið umdeild ekki síst á undanförnum árum.
Lögin hafa verið kölluð Ólafslög og eru kennd við Ólaf Jóhannesson, þáverandi forsætisráðherra.

...sökum gjaldeyrishafta er hámarksúttekt gjaldeyris í reiðufé samtals 350.000 kr. í hverjum mánuði. Að hámarki má afgreiða
350.000 kr. út á einstakan farseðil.
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„Fólk sem er ánægt og finnur sig á
vinnustaðnum er líklegra til að leggja meira
til málanna en þeir sem eru óánægðir. Ánægt
fólk er líklegra til að vera meira skapandi,
koma með tillögur og leggja meira á sig fyrir
samstarfsmenn og vinnustaði“

GÓÐUR STARFSANDI ER ÓMETANLEGUR FYRIR
STARFSFÓLK
OG FYRIRTÆKI
segir Eyþór Eðvarðsson, vinnusálfræðingur sem er
stjórnendaþjálfari og ráðgjafi hjá Þekkingarmiðlun

Eyþór Eðvarðsson,

vinnusálfræðingur, hefur undanfarin

misseri haldið námskeið um samstarf og starfsánægju fyrir

Námskeiðið er að mestu
leyti í fyrirlestraformi og ber heitið Hamingja, mórall, vinnugleði
og helvíti og hefur notið mikilla vinsælda. Á námskeiðunum fjallar
Eyþór, sem er annálaður fyrirlesari og afreksmaður, um það hvernig
bæta megi samstarf, starfsánægju og samskipti innan vinnustaðarins.
„Samstarf á vinnustöðum ætti auðvitað að geta gengið frábærlega
því allir vilja að samskiptin séu góð, að verk séu vel og rétt unnin,
vera stoltir af eigin verkum og svo mætti lengi telja. En það er ekkert
sjálfgefið og bara sú staðreynd að 48% sambúða endar með skilnaði
- og þar er byrjað með sterkar yfirlýsingar, tilfinningar og ætlanir gefur vísbendingu um að oft fari samstarf á annan veg en ætlað er“
segir Eyþór. En hvernig er almennilegt samstarf á vinnustöðum?
Við hlýddum á námskeið Eyþórs og tókum hann tali að fyrirlestri
loknum.
fyrirtæki og stofnanir um allt land.

Hvað geta vinnustaðir gert til að efla starfsánægju

Eyþór segir að vinnustaðir geti gert fjölmargt til að stuðla að og
efla starfsánægju. „Ein leið er að vera vakandi yfir því hvernig
starfsandinn og starfsánægjan er, t.d. með því að hafa regluleg
starfsmannasamtöl, gera viðhorfskannanir á starfsandanum,
halda starfsdaga og vinnufundi og efla stjórnendur í að sinna sínu
starfi. Síðan að vera með einhverjar aðgerðir sem miða að því að
efla og styrkja vinnustaðinn, eins og t.d. að styrkja stjórnendur í

stjórnunarhlutverkinu þannig að þeir séu klárir í að taka á þeim
málum sem koma upp og vinna með þau. Einnig er mikilvægt að
stjórnendur séu jákvæðir gagnvart aðgerðum sem styrkja andann eins
og að hafa skemmtinefnd sem stendur fyrir reglulegum uppákomum
sem létta andann, halda árshátíðir, vera með föstudagskaffi,
tiltektardag o.fl.“

„Það er lífsins kúnst að kunna að vera óánægður“

Starfsandinn er ekki eingöngu undir vinnustaðnum kominn.
Hver og einn starfsmaður þarf að leggja sitt að mörkum til að efla
starfsánægjuna. Eyþór telur að ef hann ætti að nefna eiginleika
sem starfsfólk ætti að tileinka sér í auknum mæli til að efla
starfsánægjuna þá er það að vera jákvæður og uppbyggilegur.
„Það er ekki við því að búast að allir séu sáttir við allt sem er gert
og því er mikilvægt að geta umborið. Það er lífsins kúnst að kunna
að vera óánægður, kunna að gagnrýna, leggja til lausnir og virða
ólíkar skoðanir. Þannig eiginleikar eru ómetanlegir“ segir Eyþór.

Hvað veldur slæmum starfsmóral?

„Margt getur valdið slæmum starfsmóral. Það er gagnlegt að greina
á milli starfsánægju, sem varðar ánægju einstaklings í starfi, og
starfsanda, sem varðar ánægju fólks með það hvernig samskiptin og
stemmningin er á vinnustað. Starfsandi og starfsánægja hafa mikil
áhrif hvort á annað en eru samt tvö fyrirbæri. Algengar ástæður
þess að fólk er ekki sátt í starfi er að það er óöruggt með sitt starf,
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hafa breyst á undanförnum árum og það hefur ekki alltaf verið
auðvelt fyrir starfsfólkið. Margir hafa þurft að horfa á bak góðum
samstarfsmönnum sem hafa þurft að hætta vegna breytinga og slíkt
tekur tíma.“

„Það er ekki við því að búast að allir séu sáttir
við allt sem er gert og því er mikilvægt að geta
umborið. Það er lífsins kúnst að kunna að
vera óánægður, kunna að gagnrýna, leggja
til lausnir og virða ólíkar skoðanir. Þannig
eiginleikar eru ómetanlegir“

Ánægt starfsfólk afkastar meiru

Niðurstöður kannana um ánægju starfsfólks og afkastagetu eru
flestar á einn veg að mati Eyþórs. „Fólk sem er ánægt og finnur sig
á vinnustaðnum er líklegra til að leggja meira til málanna en þeir
sem eru óánægðir. Ánægt fólk er líklegra til að vera meira skapandi,
koma með tillögur og leggja meira á sig fyrir samstarfsmenn og
vinnustaði“ segir Eyþór. Hann segir að fjölmargt geti haft áhrif
á ánægju fólks í starfi. „Það er mjög mikilvægt að fólk upplifi að
það hafi tök á sínu starfi, viti að það sé að standa sig t.d. í gegnum
hrós, upplifi að það sé hluti af vinnustaðarhópnum og skipti máli.
Einnig að fólk upplifi að það sé að vaxa í starfi og sinna einhverju
sem skiptir það máli. Maður er manns gaman og það sýnir sig aftur
og aftur að hver og einn skiptir máli.“

aðbúnaður er ekki góður, álag mikið, upplýsingar takmarkaðar,
óánægja er með breytingar, fólk upplifir stöðnun í starfi, verkefnin eru
ekki nógu krefjandi, of flókin eða of mörg, einhæfni o.s.frv. Algengar
ástæður fyrir lélegum starfsanda geta t.d. verið einstaklingar sem eru
óánægðir og smita út frá sér, neikvæð umræða á vinnustað, neikvæð
ímynd vinnustaðar, stefnuleysi og áhugaleysi stjórnenda, ekki tekið
á málum sem þarf að taka á, einelti, baktal o.fl. Listinn getur verið
langur,“ segir Eyþór sem segir að það sé ekki óyfirstíganlegt vandamál
að efla starfsanda né það að snúa óánægju í starfi yfir í ánægju með
uppbyggilegum hætti.
Eyþór segir að vinnustaðir geri sér grein fyrir þessu og að vaxandi
áhugi sé á að hlúa að góðum starfsanda og viðhalda starfsánægju
starfsfólks. Hann segir fjölmarga vinnustaði láta sér annt um þessi
mál og gera margt til að fólk sé ánægt í starfi og á vinnustaðnum.

Þegar starfsfólk missir trúna

„Það gerist stundum að fólk missir trúna á vinnustaðnum eða á
stjórnendum og nær ekki að vinna með það öðruvísi en að vera
stöðugt að úttala sig um það við alla alls staðar. Slíkt hefur neikvæð
áhrif á starfsandann og skapar leiðindi á vinnustaðnum“ segir Eyþór.
Aðspurður að því hvað starfsfólk og vinnustaðurinn geti gert til
að endurvekja trúna og samstarfið segir Eyþór að „hver og einn
beri ábyrgð á sinni ánægju og þar hefst þetta. Því til viðbótar bera
stjórnendur ábyrgð á því að það sem snýr að vinnustaðnum sé í lagi.
Samstarfsfólk verður að bera ábyrgð á því sem það segir og gerir.
Góðir samstarfsmenn leggja sitt af mörkum til að bæta vinnustaðinn
og skapa góðan starfsanda. Það er ómetanlegt.“

Fall bankanna hafði mikil áhrif

Aðspurður að því hvernig íslensk fjármálafyrirtæki standa sig í þessum
málaflokki segist Eyþór telja að þau standi ágætlega að vígi. “Hrunið
breytti mörgu því starfsandinn versnaði og starfsánægja minnkaði
og það þurfti að vinna mikið í þessum málum eftir það. Miklar
breytingar hafa orðið á fjármálamarkaðnum og fjármálafyrirtækin

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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„Það er því tilgangslaust að semja um launahækkanir
ef ríki og sveitarfélög taka alla slíka hækkun strax með
hækkuðum álögum á launamenn, í formi skattahækkana,
hækkun gjalda, orkuskatta, sjúklingaskatta o.s.frv.“

„ÍSLAND ER LÁGLAUNALAND“
segir

Friðbert Traustason, formaður SSF.

Friðbert Traustason,

formaður

SSF,

segir mikilvægt að

stjórnvöld dragi úr álögum á fyrirtæki og launafólk, dragi

Viðræðuáætlun um
endurnýjum kjarasamninga hefur verið samþykkt en kjarasamningar
SSF renna út í lok nóvember. Ekki er hægt að semja nema til
skamms tíma segir Friðbert þar sem ríkisstjórnin hefur enn ekki
sýnt fullmótaða áætlun til lengri tíma.
Friðbert er ómyrkur í máli varðandi allt tal um frekari hagræðingu
innan bankakerfisins og frekari sameiningar banka.
úr verðbólgu og afnemi gjaldeyrishöft.

strax með hækkuðum álögum á launamenn, í formi skattahækkana,
hækkun gjalda, orkuskatta, sjúklingaskatta o.s.frv. Núverandi ríkisstjórn
hefur enn ekki sýnt á spilin og því eru skammtímasamningar eina
leiðin að þessu sinni.“

Mikilvægt að stjórnvöld dragi úr álögum

Kjarasamningar SSF eru lausir til endurnýjunar í lok nóvember.
Í byrjun þessa mánaðar skrifuðu forsvarsmenn SSF og Samtök
atvinnulífsins (SA) undir viðræðuáætlun um endurnýjun
kjarasamninga. SA fer með samningsumboð fyrir flest fyrirtæki
þar sem félagsmenn SSF starfa. „Í viðræðuáætluninni er gert ráð fyrir
því að afgreiða aðra liði en kaupliðinn í október, en formlegar viðræður
um kaupliði samnings hefjist í nóvember“ segir Friðbert aðspurður
um það hvort viðræður séu hafnar.

„Áherslan er og verður alltaf bætt launakjör fyrir alla hópa innan SSF,
launajafnrétti, jafnrétti til starfa og virk fjölskyldustefna þar sem frítími
starfsmanna er virtur“ segir Friðbert aðspurður um megináherslur
SSF við endurnýjun kjarasamnings.
Að hans mati er hagvöxtur enn of lítill til að standa undir miklum
launahækkunum í prósentum talið og því er „enn mikilvægara
að stjórnvöld dragi úr álögum bæði á fyrirtæki og launamenn með
skattalækkunum og hugsanlega hækkun persónuafsláttar“. Hann telur
það vera sameiginlegt markmið allra að draga úr verðbólgu og aflétta
gjaldeyrishömlum sem allra fyrst til að fjármálakerfið og fjárfestar fái
stöðugra umhverfi og atvinnulífið meiri möguleika til að greiða hærri
laun. „Ísland er láglaunaland í dag í samanburði við hin Norðurlöndin
og norðurhluta Evrópu. Því verður að breyta til betri vegar“.

Skammtímasamningur eina færa leiðin

Umræðan um stærð íslenska bankakerfisins á

Viðræðuáætlun um endurnýjun kjarasamninga

„Það er alveg ljóst nú þegar að samið verður til 10-12 mánaða að
þessu sinni“ segir Friðbert. Hann segir að kjarasamningar milli
atvinnurekenda og verkalýðsfélaga verði aldrei gerðir nema með
aðkomu ríkisstjórnar og sveitarfélaga. „Það er því tilgangslaust að
semja um launahækkanir ef ríki og sveitarfélög taka alla slíka hækkun

villigötum

Undanfarin misseri og ár hefur það verið tíðrætt að bankakerfið á
Íslandi sé of stórt og hafa ýmsir fullyrt að það hafi jafnvel ekkert
minnkað frá hruni. Friðbert telur að þessi umræða um stærð
bankakerfisins og fjölda starfsmanna fjármálafyrirtækja sé „því
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útreikninga vegna breytinga á lánaforsendum. „Með þessari fækkun
starfsmanna erum við á svipuðum stað og Danir hvað varðar fjölda
viðskiptamanna á hvern bankastarfsmann og það er ótrúlegt í okkar
víðfeðma landi þar sem fjármálafyrirtækin telja sér að sjálfsögðu skylt
að veita öllum landsmönnum sem allra besta fjármálaþjónustu heima
í héraði, þrátt fyrir linnulausar árásir stjórnmálamanna, sem heimta
enn frekari „hagræðingu“ og lokun útibúa“.

Útilokað að fara í frekari sameiningar banka

Þær sameiningar sem nú þegar eru staðreynd hafa gert umhverfið
einsleitnara og minnkað samkeppni að mati Friðberts. „Sameining
stóru bankanna kemur aldrei til greina, enda voru slík áform slegin út
af borðinu af Samkeppnisráði (Samkeppnisstofnun) árið 2000 þegar
áætlun var uppi um sameiningu Landsbanka og Búnaðarbanka. Ef slík
sameining væri leyfð þá er rétt að loka Samkeppnisstofnun og hætta öllu
samkeppniseftirliti, að mínu mati“ segir Friðbert og telur „útilokað
að frekari sameiningar verði leyfðar nema þá sameining sparisjóðanna
undir einn sameiginlegan samvinnuhatt.“

Samþjöppun hvergi meiri

„Ísland er láglaunaland í dag í samanburði við
hin Norðurlöndin og norðurhluta Evrópu.
Því verður að breyta til betri vegar“.

„Samþjöppun banka og fjármálafyrirtækja er hvergi meiri en hér á landi.
Vissulega eru stóru bankarnir Nordea, Danske Bank og DnB með mikla
stærðaryfirburði á hinum Norðulöndunum en fjöldi smærri banka er
þar ótrúlegur. Til dæmis eru um 100 starfandi bankar í Danmörku

miður á algjörum villigötum“. Hann segir að „stjórnmálamenn og
fjölmiðlungar lepja vitleysuna upp hver eftir öðrum og reyna ekki einu
sinni að kynna sér staðreyndir. Við hjá SSF höfum reynt eins og okkur
er unnt að senda fjölmiðlum og alþingismönnum staðreyndir um stærð
og umfang fjármálafyrirtækjanna, en því miður hentar þessum aðilum
ekki að fara með rétt mál. Það virðist henta þeim betur að henda skít
og skömm í þessi fyrirtæki og ekki síst starfsmenn fjármálafyrirtækja.“
Hann segir að Bankasýsla ríkisins hafi gert þessum málum mjög
góð skil í skýrslu um fjármálaþjónustu á Íslandi og borið saman
sambærileg nágrannalönd m.a. í nýútkominni skýrslu Bankasýslunnar
sem gerð eru skil á í þessu tölublaði SSF- blaðsins.

Dönsku bankarnir fóru ekki á hausinn en
nú þegar hefur danska ríkið lagt dönskum
bönkum til um 50.000 milljarða íslenskra
króna (2.500 milljarða danskra) til að bjarga
dönskum bönkum frá gjaldþroti. Þetta er
fimm sinnum hærri upphæð en „gjaldþrot“
íslensku bankanna nam.
einni (voru 160 fyrir hrun) með mörg hundruð útibú.
Það gleymist oftast að Norðurlöndin, og þá sérstaklega Danir, fóru
einnig í gegnum hrun allra fyrirtækja á vinnumarkaði. Dönsku bankarnir
fóru ekki á hausinn en nú þegar hefur danska ríkið lagt dönskum
bönkum til um 50.000 milljarða íslenskra króna (2.500 milljarða
danskra) til að bjarga dönskum bönkum frá gjaldþroti. Þetta er fimm
sinnum hærri upphæð en „gjaldþrot“ íslensku bankanna nam. En um
þessa staðreynd fjalla hvorki stjórnmálamenn né íslenskir fjölmiðlungar,
hún passar þeim ekki í orðræðu dagsins og puttabendingum.“

Starfsmönnum fjármálafyrirtækja hefur fækkað um
þriðjung

Starfsmönnum fjármálafyrirtækja sem gera kjarasamninga við SSF
hefur fækkað um þriðjung frá upphafi árs 2008, en þá þegar voru
hafnar fjöldauppsagnir. Friðbert segir að „félagsmenn SSF voru flestir
tæplega 6000 um áramótin 2007-2008, en eru núna rúmlega 4000
félagsmenn“. Hann telur að félagsmönnum muni fækka ennfrekar því
þó nokkur hópur vinni við skammtímaverkefni, uppgjör þrotabúa og

Vissir þú að...

...á hinum nýja tíu þúsund króna seðli eru ýmis nýyrði sem Jónas Hallgrímsson skáld, bjó til. Nýyrðin mynda Háafjall og


Hraundranga sem böðuð eru tunglsljósi. Meðal nýyrðanna er; silfurlitaður, klakabundinn, miðflóttaafl, fjaðurmagnaður,
láréttur, hrímhvítur, sálarylur, líkindareikningur, munaðarkliður og máttarbaðmur.
Heimild: Seðlabanki Íslands
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TÚLKUN KJARASAMNINGA
STARFSMANNAVIÐTÖL/LAUNAVIÐTÖL
Í kjarasamningi SSF, grein 1.7, segir um starfsmannaviðtöl að
starfsmaður eigi rétt á viðtali við yfirmann einu sinni á ári um

Jafnframt
segir að veita eigi slíkt viðtal innan tveggja mánaða.
Markmiðið með starfsmannaviðtali er að bæði yfirmaður
og starfsmaður geti tjáð sig um starfið og tengd mál. Til að
starfsmannaviðtalið verði sem gagnlegast er æskilegt að aðilar ræði
þau málefni sem snúa að starfi starfsmannsins. Til dæmis getur
hér verið átt við:
störf sín og hugsanlega breytingu á starfskjörum.

•
•
•
•
•
•
•

Helstu verkefni í starfinu.
Starfið sjálft og vinnuálag. Þekkingu
starfsmannsins, fjölda verkefna,
verkefnastjórnun og ánægju í starfi.
Starfsumhverfi. Starfsskilyrði og
vinnuaðstöðu.
Samskipti. Við vinnufélaga, viðskiptavini og
stjórnendur. Upplýsingaflæði.
Starfsandann á vinnustaðnum og endurgjöf
næsta yfirmanns til starfsmannsins.
Starfsþróun og markmið. Núverandi
starfssvið, námskeið og markmið til t.d. 12
mánaða.
Önnur starfskjör.

Svokölluð starfsþróunarviðtöl sem fyrirtækið ákveður einhliða
að framkvæma ár hvert eru ekki það sama og starfsmannaviðtöl
(launaviðtöl) samkvæmt kjarasamningi SSF. Starfsmenn sjálfir
óska eftir starfsmannaviðtali við yfirmann sinn, samkvæmt
kjarasamningnum, þegar þeir telja þörf á að ræða starfið og starfskjör,
þar með talin launakjör.
Til þess að starfsmannaviðtal nýtist sem best er mikilvægt að
starfsmaðurinn komi vel undirbúinn. Mikilvægt er að þú sem
þátttakandi í samtalinu gerir þér grein fyrir hvað það er sem þú
vilt ræða. Þannig er mikilvægt að skoða hug sinn til ýmissa hluta
er varða starfið, til dæmis með því að skrifa niður allt það sem
þú telur þig hafa gert vel á liðnu ári, starfstengd markmið og fara
yfir launakjörin meðal annars með því að skoða launareiknivél og
launakönnun á heimasíðu SSF. Undirbúningurinn er lykilatriði og
auðvelt er að nálgast leiðbeiningar á netinu með því til dæmis að slá
inn leitarorðin ,,starfsmannaviðtöl“ og ,,undirbúningur“.




Hilmar Vilberg Gylfason, lögfræðingur
Fjármálastjóri SSF

Menntunarsjóður SSF
Opnað var fyrir umsóknir í Menntunarsjóð SSF þann
15. september sl. og eru þeir félagsmenn sem hyggjast
mennta sig hvattir til að sækja um.
Markmið sjóðsins er að efla félagsmenn í starfi, gera
þá að betri starfsmönnum og samkeppnishæfari á
vinnumarkaði. Einnig skal sjóðurinn styrkja nám sem
eflir félagsmenn til þátttöku í félagsstarfi
Umsóknarfrestur fyrir nám á sumar- eða haustönn er til
15. janúar ár hvert en til 15. júní vegna vorannar.
Allar nánari upplýsingar og rafrænt umsóknarform er að
finna á heimasíðu félagsins, www.ssf.is.
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STÆRÐ
ÍSLENSKA
BANKAKERFISINS
Mikið hefur verið fjallað um stærð íslenska fjármálakerfisins
og þá sérstaklega umsvif viðskiptabankanna undanfarin ár. Sú
umræða varð háværari í kjölfar falls íslenska fjármálakerfisins og
aftur við útgáfu skýrslu um framtíðarskipan fjármálakerfisins sem
efnahags- og viðskiptaráðuneytið gaf út sl. vor. Fjölmargir hafa
stigið fram og talið fjármálakerfið alltof stórt á Íslandi án þess að
geta þess hver eðlileg stærð sé, sumir þeirra hafa fullyrt að það hafi,
þrátt fyrir fall bankanna, farið stækkandi undanfarin ár.
Í umræðunni um stærð íslenskrar fjármálastarfsemi er mikilvægt
að kynna sér staðreyndir og lykiltölur, kynna sér samanburð og
kunna skil á mögulegum afleiðingum sem fákeppni hefur á sviði
fjármála – og innlánsstarfsemi. Mikil hagræðing hefur átt sér
stað innan íslensku viðskiptabankanna undanfarin ár þrátt fyrir
fullyrðingar manna um annað. Heildarniðurstöður ársreikninga
fjármálafyrirtækja og verðbréfa- og fjárfestingasjóða fyrir árið 2012
sem Fjármálaeftirlitið tók saman staðfesta að viðskiptabankarnir hafa
dregið saman starfsemi sína á undanförnum árum. Einnig hefur
Bankasýsla ríkisins tekið saman lykiltölur fyrir árið 2012 og borið
saman við lykiltölur um starfsemi viðskiptabankanna undanfarin
ár í ársskýrslu sinni sem gefin var út í júní á þessu ári.

Í samanburðinum kemur fram að eignir innlánsstofnana í Evrópu
voru um 305% af VLF í lok árs 2009. Eignir íslenskra innlánsstofnana,
viðskiptabanka og sparisjóða námu 2.957 ma.kr. í árslok 2009 skv.
samantekt FME og var stærð íslenskra innlánsstofnana, sem hlutfall
af VLF, því 197% í árslok 2009.
Í skýrslunni segir að stærð íslenska bankakerfisins hafi verið mitt
á milli Vestur- og Austur- Evrópu. „Í Austur-Evrópu voru eignir
innlánsstofnana sem hlutfall af VLF að meðaltali 117%. Í VesturEvrópu var þetta hlutfall hins vegar 430%. Þegar þessi samanburður
er skoðaður verður að hafa í huga að mjög var búið að vinda ofan
af íslenska bankakerfinu árið 2009, en í árslok 2007 var stærð
íslenskra innlánsstofnana um tíföld VLF eða 985%. Jafnframt skekkir
þennan samanburð nokkuð að Íbúðalánasjóður er ekki talinn með
innlánsstofnunum á Íslandi, en víða í Evrópu sjá innlánsstofnanir í mun
ríkari mæli en á Íslandi um útlán til almennings vegna fasteignakaupa.
Ef eignir Íbúðalánasjóðs eru taldar með eignum íslenskra innlánsstofnana
er stærð íslenskra innlánsstofnana 250% af VLF og er stærðin því svipuð
og í Finnlandi og Ítalíu. Einnig verður að taka tillit til þess í þessum
samanburði að stórir alþjóðlegir bankar eru ekki með höfuðstöðvar á
Íslandi líkt og í Bretlandi, Hollandi, Frakklandi, Belgíu og Þýskalandi.“

Stærð bankakerfisins sú sama og árið 2002

Fjöldi íbúa á hvert útibú

Í ársskýrslu Bankasýslu ríkisins sem kom út í júní er farið ítarlega
yfir starfsemi Bankasýslunnar í samræmi við lög en henni er falið að
gefa efnahagsráðherra ítarlega skýrslu um starfsemi stofnunarinnar. Í
skýrslunni má sjá greinargóða lýsingu á stöðu íslenska bankakerfisins
og hún borin saman við stöðu undanfarinna ára.
„Stærð bankakerfisins er oft mæld sem stærð efnahagsreiknings
innlánsstofnana, sem hlutfall af vergri landsframleiðslu en hagkvæmnin og
stærðin er einnig oft mæld með því að greina kostnað og starfsmannafjölda
bankakerfisins. Mælikvarðarnir á stærð bankakerfisins eru margir, svo
og skilgreiningarnar og mikilvægt að hafa heildarmyndina í huga þegar
tölurnar eru greindar og ályktanir dregnar.“
Í ársskýrslu Bankasýslunnar kemur fram að íslenska bankakerfið
margfaldaðist að stærð á árum 1997 til 2007. „Í lok árs 2007 náði
stærð bankakerfisins hámarki er íslenska bankakerfið var um tíföld
landsframleiðsla. Fyrst eftir bankahrunið eða í lok árs 2008 var
íslenska bankakerfið um 260% af VLF. Síðan þá hefur stærð þess
lítillega dregist saman, en í lok árs 2011 námu eignir innlánsstofnana,
viðskiptabanka og sparisjóða 2.932 ma.kr. sem var um 180% af VLF.
Stærð bankakerfisins nú er svipuð og hún var á árunum 2002 (153%)
og 2003 (197%), eða þegar ríkið losaði endanlega um meirihluta
eign sína í Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands.“

Fullyrt er að bankar og fjármálafyrirtæki hafi þurft að hagræða og
endurskipuleggja sig í kjölfar efnahagskreppunnar. „Ekki aðeins var
farið að vinda ofan af efnahagsreikningum heldur beindist athyglin
einnig í auknum mæli að grunnrekstri og arðbærni hans“ segir í
skýrslunni. Dregið var úr fjölda útibúa, minni umgjörð og fjölmargir
bankastarfsmenn misstu vinnuna.
Á næstu síðu blaðsins má sjá hvernig útibúum hefur farið fækkandi
en íbúum eða viðskiptavinum á hvert útibú hefur fjölgað úr 2.187 í
lok árs 2008 upp í 3.067 á hvert útibú í lok árs 2012. Mögulegum
viðskiptavinum hefur því fjölgað um 38,9% að meðaltali á hvert
útibú, en útibúum hefur fækkað úr 146 í lok árs 2008 í 105 í lok
árs 2012.
„Í samanburði við önnur lönd í Evrópu var fjöldi íbúa á hvert útibú
á Íslandi fyrir neðan meðaltal í lok árs 2009. Íbúar á hvert útibú voru
að meðaltali 3.200 í Evrópusambandinu samanborið við 2.425 á
Íslandi og var Ísland í 19. sæti af 27 löndum.
Hins vegar hefur orðið veruleg fjölgun íbúa á hvert útibú á Íslandi
frá lokum árs 2009 til loka árs 2012 er 3.067 manns voru á hvert
útibú og var Ísland nálægt meðaltali í Evrópu og í 14. til 15. sæti með
svipaðan fjölda íbúa á hvert útibú og er í Danmörku, Ungverjalandi
og Slóveníu. Almennt eru hlutfallslega fæstir íbúar um hvert útibú
í Suður-Evrópu, eða tæplega 2.000 íbúar á hvert útibú, en flestir í
Norður-Evrópu þar tæplega 4.300 íbúar eru um hvert útibú“ segir í
skýrslu bankasýslunnar.


Framhald á næstu síðu.

Íslenskar innlánasstofnanir fremur litlar í
samanburði við evrópskar

Vitnað er í skýrslu Evrópska Seðlabankans um bankakerfi Evrópu
í lok árs 2010. Þar kemur fram að íslenskar innlánsstofnanir séu
fremur litlar bornar saman við evrópskar innlánsstofnanir.
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Útibú eftir lan
1
Vestfirðir

4
1
4
3

Norðurland vestra

3
1

5
2
5

Vesturland

8

9
13 H
5
1

2

öfuðborgarsvæðið

Reykjanes

5
Suðurland

12

3
2
5

ndshlutum

2
2

2

10

Norðurland eystra

Undanfarin ár hefur útibúum viðskiptabankanna
fækkað. Í árslok 2008 voru 146 útibú viðskiptabanka
starfrækt en þeim hefur fækkað og voru 105 í árslok
2012 og hefur fækkað ennfrekar það sem af er þessu ári.
Í ársskýrslu Bankasýslunnar kemur fram að rúmlega
þrjú þúsund íbúar voru að meðaltali um hvert útibú á

Íslandi í árslok 2013. Meðaltalið er þó mjög misjafnt
eftir landshlutum þar sem á höfuðborgarsvæðinu
voru mun fleiri íbúar um hvert útibú samanborið við
fámennari og dreifbýlli landshluta.
hvert útibú eru á

Í

Fæstir íbúar
Austurlandi og Vestfjörðum.

um

skýrslunni er tekið fram að taka þurfi tillit

til þess að á landsbyggðinni er oft um að ræða

1
2

6

3

Austurland

Fjöldi útibúa og afgreiðslustaða eftir landshlutum

					

Landshluti

Höfuðborgarsvæðið
Reykjanes
Suðurland
Vesturland
Vestfirðir
Norðurland vestra
Norðurland eystra
Austurland
Landið allt

2008 2009
47
11
16
13
16
9
18
16
146

40
10
15
10
15
7
18
16
131

2010

41
10
16
9
15
7
18
15
131

2011 2012
37
9
15
7
13
7
18
15
121

32
6
15
7
10
7
16
12
105

afgreiðslustaði sem bjóða ekki jafnmikla þjónustu og
útibú á höfuðborgarsvæðinu og hafa í sumum tilfellum
skertan opnunartíma.

Einnig

er vegalengdin á milli

Fjöldi útibúa á hvert útibú

útibúa á höfuðborgarsvæðinu oftast styttri en á
landsbyggðinni.

Í skýrslunni kemur fram að allir landshlutar hafa

þurft að kenna á lokun útibúa. Á höfuðborgarsvæðinu
hefur flestum útibúum verið lokað eða
frá

2008.

15

útibúum

Heimild: Bankasýsla ríkisins.
Framhald á næstu síðu.
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STARFSMENN Í FJÁRMÁLAÞJÓNUSTU
„Þar sem útibúin eru heldur fleiri á hvern íbúa á Íslandi en að
meðaltali í Evrópusambandinu mætti ætla að þau væru heldur
smærri. Þegar litið er til stærðar útibúa er m.a. unnt að horfa á tvenns
konar mælikvarða. Annars vegar fjölda starfsmanna á hvert útibú og hins
vegar heildareignir á hvert útibú. Íslensk útibú virðast vera lítillega yfir
meðalstærð ef horft er til starfsmannafjölda á hvert útibú, þvert á það
sem ætla mætti miðað við fjölda íbúa á hvert útibú og smæð og dreifbýli
Íslands“ segir í skýrslunni. Að meðaltali voru um 27 starfsmenn á
hvert útibú á Íslandi en að meðaltali í Evrópusambandinu voru 20
starfsmenn á hvert útibú í lok árs 2010.
Þótt fjöldi starfsmanna á hvert útibú sé heldur meiri á Íslandi
virðist fjöldinn þó vera svipaður og í nágrannalöndum okkar, þ.e.
Danmörku og Svíþjóð. Hins vegar er fjöldi viðskiptavina á hvert
útibú í Svíþjóð og Danmörku meiri en á Íslandi og því eðlilegt að
útibúin séu stærri. Að mati skýrsluhöfunda er talið að líkleg skýring
á þessu sé sú að starfsmannafjöldi höfuðstöðva sé meiri í hlutfalli
við útibú á Íslandi en annarsstaðar í Evrópu vegna smæðar íslenskra
innlánsstofnana. „Kostnaður við stoðkerfi í bankarekstri eykst sjaldnast
línulega með stærð. Vægi stoðkerfa hefur aukist verulega á síðustu árum.
Samkvæmt rannsóknum fræðimanna er það ein helsta ástæða þess að
stærðarhagkvæmni í bankarekstri hefur aukist jafn mikið og raun
ber vitni. Kostnaður við rekstur tölvu– og upplýsingakerfa eykst lítið
með stærð, en mikill stofnkostnaður fylgir oftast fjárfestingu í þeim.“
Þá er regluverk þyngra og eftirlit með bönkum meira en áður.
Vaxtaumhverfi bankanna skiptir einnig miklu máli, hár vaxtamunur
og hátt vaxtastig geta skýlt óhagkvæmum rekstrareiningum.

Meðalstarfsmannafjöldi fjármálafyrirtækja árið 2012

Í febrúar 2008 voru 5.500 manns starfandi í bönkum og sparisjóðum
á Íslandi en að meðaltali störfuðu 4360 manns í bönkum og
sparisjóðum árið 2012.

Yfirlit yfir starfsmannafjölda starfsfólks
fjármálafyrirtækja.
Viðskiptabankar
Arion banki hf.
Íslandsbanki hf.
Landsbankinn hf.
MP banki hf.
Samtals:

927
1.119
1.283
97
3.426

Sparisjóðir:
AFL sparisjóður
Sparisjóður Bolungarvíkur
Sparisjóður Höfðhverfinga
Sparisjóður Norðfjarðar
Sparisjóður Strandamanna
Sparisjóður Suður-Þingeyinga
Sparisjóður Svarfdæla
Sparisjóður Vestmannaeyja
Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis
Samtals:

41
10
9
8
5
11
9
30
10
133

Reiknistofa bankanna hf.

166

Fjármögnunarfyrirtæki
Borgun hf.
Byggðastofnun
Íbúðalánasjóður
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.
Lýsing hf.
Straumur fjárfestingabanki hf.
Valitor hf.
Samtals:

93
21
98
3
46
33
154
448

Verðbréfafyrirtæki:
ALM Fjármálaráðgjöf hf.
Arev verðbréfafyrirtæki hf.
Arctica Finance hf.
Auður Capital hf.
Centra Fyrirtækjaráðgjöf hf.
H.F. Verðbréf hf.
Íslensk verðbréf hf.
Jöklar- Verðbréf hf.
T-Plús hf.
Virðing hf.
Samtals:

4
5
18
30
5
9
21
2
7
18
119

Aðrir

68

Meðalfjöldi starfsmanna fjármálafyrirtækja árið 2012: 4.360
Heimild: Skýrsla Fjármálaeftirlitsins um fjármálafyrirtæki.
Heildarniðurstöður ársreikninga 2012. Útgefið 2013.
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FJÁRSÝSLUSKATTURINN
LÆKKAÐUR Í 4,5%
Gert

Jákvætt skref

er ráð fyrir því í nýframlögðu fjárlagafrumvarpi að

4,50%, úr 6,75%.
Fjársýsluskattur var lagður á fjármálafyrirtæki árið 2011, oft kallaður
bankaskatturinn. Með tilkomu hans var lagður skattur sem nemur í
dag 6,75% á heildarlaunagreiðslur til starfsmanna fjármálafyrirtækja.
SSF hefur ítrekað lýst því yfir, m.a.
í umsögnum að fjárlagafrumvörpum
undanfarinna ára, 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.
Aðalfundur SSF 2013 ályktaði
harðlega gegn skattinum og sagði hann
hafa skelfilegar afleiðingar í för með
sér fyrir starfsfólk fjármálafyrirtækja
og þess krafist að skatturinn yrði
afnuminn af launum félagsmanna.

Friðbert Traustason fagnar því að gert sé ráð fyrir að fjársýsluskatturinn
lækki í fjárlagafrumvarpinu en tekur það fram að baráttunni sé ekki
lokið fyrr en að skattlagningunni verði hætt.
„SSF hefur barist gegn álagningu „fjársýsluskatts“ alveg frá því
við heyrðum áform um álagningu hans árið 2010. Þessi
skattur er ekkert annað en viðbótar „launaskattur“ ofan á
þann launaskatt, tryggingagjaldið, sem fyrirtæki almennt
þurfa að greiða. Þessi skattur er lagður á eina starfsstétt sem
er ekkert annað en mismunun á vinnumarkaði og leiðir
beint til fækkunar starfa í þessari mikilvægu starfsgrein,
fjármálaþjónustu“ segir Friðbert. Hann segist ekki trúa
öðru en að „núverandi stjórnvöld sem telja sig hafa betri
þekkingu á atvinnurekstri en þau sem á undan voru, afleggi
þennan illa ígrundaða skatt.“ Hann segir að SSF hafi
barist ötullega gegn skattinum á undanförnum árum og
mótmælt skattlagningunni harðlega og sú barátta hefur
„náð eyrum stjórnmálamanna og ekki síður starfsmanna
ráðuneytisins og skilað því að þessi skattur verður nú lækkaður og
vonandi afnuminn á kjörtímabilinu“ segir Friðbert.

fjársýsluskatturinn verði lækkaður í

„Þessi skattur er ekkert
annað en viðbótar
„launaskattur“ ofan
á þann launaskatt,
tryggingagjaldið, sem
fyrirtæki almennt
þurfa að greiða“

Vissir þú að...
...einn 10.000 króna seðill kostar 29 krónur í prentun. Peningaseðlarnir eru keyptir af breska fyrirtækinu De La Rue en fyrirtækið


hefur prentað íslenska peningaseðla í 83 ár.		

Heimild: Viðskiptablaðið
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SSF – MÓTIÐ
Árlega SSF- mótið í golfi fór fram á Garðavelli á
Akranesi, laugardaginn 24. ágúst sl. Að þessu sinni
tóku um 70 félagsmenn SSF og gestir þeirra þátt í nokkuð
vætusömu móti á Akranesi. Keppendur létu vætuna þó ekki
á sig fá og skemmtu sér konunglega.
Starfsfólk Landsbankans stóð sig með prýði á mótinu og
vann flesta titlana.
Í höggleik karla átti Hannes Marinó Ellertsson frá
Landsbankanum besta leikinn en hann lauk móti á 70
höggum. Í punktakeppninni var það Friðjón Gunnlaugsson,
Arion- banka, sem fór með sigur af hólmi en hann lauk
keppni með 36 punkta.
Í höggleik kvenna varð Helga Friðriksdóttir frá
Landsbankanum hlutskörpust en hún lék á 86 höggum. Í
punktakeppni fékk Margrét Jónsdóttir, Landsbanka, flesta
punkta, alls 29 punkta.
Helga Friðriksdóttir átti einnig lengsta upphafshöggið og
Rúnar Jónsson í karlaflokki en hann starfar hjá Íslandsbanka.

Margrét Jónsdóttir, Friðjón Gunnlaugsson, Helga Friðriksdóttir og Hannes Marinó Ellertsson.

Besta skor karla - höggleikur		
1. sæti Hannes Marinó Ellertsson, Landsbankinn 70 högg
2. sæti Siggeir Vilhjálmsson, Landsbankinn
76 högg
3. sæti Halldór Halldórsson, Reiknist. bankanna 77 högg

Besta skor kvenna - punktakeppni
1. sæti Margrét Jónsdóttir, Landsbankinn
2. sæti Birna Ágústsdóttir, Íslandsbanki
3. sæti Jóhanna Þorsteinsdóttir, Landsb.

Besta skor kvenna - höggleikur
1. sæti Helga Friðriksdóttir, Landsbankinn
2. sæti Agnes Sigurþórsdóttir, Landsbankinn
3. sæti Björg Þórarinsdóttir, Íslandsbanki

Sveitakeppni (2 telja) - höggleikur
1. sæti Landsbankinn 1 

Besta skor karla - punktakeppni
1. sæti Friðjón Gunnlaugsson, Arion	
2. sæti Hákon HS Gröndal, Arion	
3. sæti Albert Guðmann Jónsson, Landsb.

86 högg
88 högg
102 högg
36 punktar
35 punktar
32 punktar

29 punktar
28 punktar
27 punktar
146 högg

(Hannes M. Ellertsson, Siggeir Vilhjálmsson og Sigurbjörn Jónasson)
2. sæti Landsbankinn 3 
171 högg
(Búi Örlygsson, Guðjón V. Ragnarsson og Kristinn Ó. Ólafsson)
3. sæti Arion 1 - 178 högg
(Guðjón Ingi Guðlaugsson, Kristján Þór Sveinsson og Jónas Kristjánsson)

Sveitakeppni (2 telja) - punktakeppni
1. sæti Landsbankinn 1

75 punktar

(Hannes M. Ellertsson, Siggeir Vilhjálmsson og Sigurbjörn Jónasson)
2. sæti Arion 2
71 punktar
(Friðjón Gunnlaugsson og Hákon Gröndal)
3. sæti Arion 1
62 punktar
(Guðjón Ingi Guðlaugsson, Kristján Þór Sveinsson og Jónas Kristjánsson)

Nándarverðlaun:	Hola
Valgeir. K. Gíslason
3
Halldór Halldórsson
8
Þórður Jónsson
14
Hannes M. Ellertsson
18

0,35m
6,06m
3,99m
0,85m

Heildarúrslit SSF- mótsins
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Eins og sjá má þá komst Friðbert, sem bílstjóri bifreiðarinnar, í hann mjög krappan.

FORMAÐUR SSF Í LÍFSHÁSKA
Formaður SSF, Friðbert Traustason, komst í hann krappan á
leið sinni frá Reykjavík í Ísafjarðardjúp þar sem hann ferðaðist
með tengdaforeldrum sínum um miðjan september sl. Þar fékk
Friðbert hvorki meira né minna en vegavinnuhefil bókstaflega
inn í bifreið sína. Atvikið átti sér stað er Friðbert hafði staðnæmst
eftir að hafa komið akandi ofan af Bröttubrekku niður í Dali.
Við Erpsstaði, þar sem fjölmargir stoppa á leið sinni vestur til að
fá sér rómaðan ís úr hinu fræga mjólkurbúi, var Vegagerðin að
vinna við vegarkafla. Á þessum stað stöðvaði Friðbert
bifreið sem og aðrir bílar á eftir honum og fylgdust
með vegheflinum rífa upp malbikið. Friðbert sem var
fremstur á Volvo bifreið sinni fór eftir leiðbeiningum
vegavinnufólks og keyrði varlega inná svæðið og
stoppaði í ca. 15 metra fjárlægð frá heflinum. Taldi
Friðbert sig öruggan þar sem honum var leiðbeint
að fara og óraði ekki fyrir því að ökumaður hefilsins
hefði ekki vitneskju um þau, en eftir að hefillinn hafði
haldið örlítið áfram, stoppaði hann og hóf að bakka á
hinum vegarhelmingnum. Öllum að óvörum „beygir
hefillinn yfir á okkar vegarhelming, gefur nokkuð í og
endar uppá vélarhlífinni með „ripperinn“ í gegnum
framrúðuna bílstjóramegin hjá mér“ segir Friðbert.
Hann segir að þetta hafi allt gerst frekar hratt og var
„óraunveruleg uppákoma þar sem ég hef vanist því að
treysta starfsmönnum vinnuvéla fullkomlega í gegnum
árin við misjafnar aðstæður á vestfirskum vegum og
heiðum. En svona fór og bíllinn ónýtur“.

hægra framsætinu, en yfir okkur dreifðist fíngerður glersalli úr
öryggisframrúðunni, og helsta hættan var að fá sallann í augun. Ef
mér hefði ekki tekist að koma mér undan rippernum hefði ekki farið
vel“ svaraði Friðbert aðspurður hvort hann hefði verið í lífsháska.
En til blessunnar sluppu allir vel að bílnum frátöldum, enginn
meiddur en „allir frekar skelkaðir, ekki síst blessaður veghefilsstjórinn
sem hefur starfað við vegagerð í 25 ár og aldrei lent í óhappi áður“
segir Friðbert.

Kom sér undan „rippernum“

„Mér tókst að koma mér undan rippernum með
því að leggjast í kjöltu tengdamömmu, sem var í

Bíllinn er gjörónýtur.
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GJÖRBREYTT ÞJÓNUSTA
Í NÝJU ÚTIBÚI
verði þægilegra og að biðtími styttist. Það gerum við með því að auka
sjálfvirkni og fækka handtökum við einfalda afgreiðslu. Á sama tíma
viljum við byggja upp öflugri og sérhæfðari þekkingu og veita starfsfólki
aukið svigrúm til að sinna dýpri og ítarlegri fjármálaráðgjöf en verið
hefur. Hluti af því er að fjölga vottuðum fjármálaráðgjöfum í útibúinu.
Samanlagt myndar þetta umtalsverða breytingu til batnaðar á þjónustu.“
Hann segir að Landsbankinn hafi sótt ráðgjöf og fyrirmyndir
erlendis frá við innleiðingu nýja útibússins. Kristján segir að t.a.m.
hafi Nordea farið þá leið að hætta að afgreiða reiðufé í sumum af
sínum útibúum og gert víðtækar breytingar og hann segir að sumar
þeirra leiða sé verið að skoða, en aðrar ekki. „Það er mikilvægt að
breytingar af þessum toga henti íslensku samfélagi“ segir Kristján.

„Við erum að bregðast við þessum nýja veruleika og reyna að móta
hann um leið“ segir Kristján Kristjánsson, upplýsingafulltrúi
Landsbankans.

Starfsfólk hættir afgreiðslu reiðufjár

Í lok nóvember mun Landsbankinn opna nýtt útibú í Vesturbænum
í Reykjavík sem verður með gjörbreyttu sniði. Lögð verður ríkari
áhersla á ráðgjöf og almenna þjónustu en í nýja útibúinu verða
engar gjaldkerastúkur og starfsfólk mun ekki afgreiða reiðufé.
„Viðskiptavinir geta þó sinnt öllum sínum venjulegu erindum eftir
sem áður, borgað reikninga, millifært, tekið út reiðufé eða lagt inn
á reikninga, en í stað þess að gera það hjá gjaldkera, munu þeir gera
það í nýrri kynslóð hraðbanka og í tölvum sem verða aðgengilegar í
útibúinu“ segir Kristján.
Hann segir útibúið koma til með að verða mjög
frábrugðið öðrum útibúum en augljósustu breytinga
rmunu verða þær að það verða engar gjaldkerastúkur
og starfsmenn munu ekki eiga fast skrifborð. Í stað
þess að starfsfólkið verði í gjaldkerastúkum eða bak
við skrifborð þá verður það „frammi í útibúinu til
að aðstoða þá sem þess þurfa við að nýta hraðbanka og
tölvur auk þess að sinna almennri þjónustu og ráðgjöf.“

Heimsóknir í farsímabankann sjöfaldast

Kristján segir að reynsla nýja útibússins verði metin
áður en ákvarðanir um fleiri slík útibú verða teknar.
Hann segir þó ljóst að það eru að verða „miklar
breytingar á tækni- og samskiptasviðinu sem varða öll
fyrirtæki – þar með talið banka – og ekki er hægt að horfa
framhjá. Yfir 80% allra snertinga viðskiptavina við útibú
eru rafræn. Mánaðarlegar heimsóknir í farsímabanka
Landsbankans, l.is hafa sjöfaldast síðustu 9 mánuði og
síðuflettingar sexfaldast. Þær voru orðnar yfir milljón í
september. Yfir 90% viðskiptavina í Vesturbæjarútibúinu
eru virkir netbankanotendur. Svona má áfram telja.
Þetta hefur allt áhrif á bankastarfsemi, á þjónustuna
og dreifileiðirnar. Við erum að bregðast við þessum nýja
veruleika og reyna að móta hann um leið“ segir Kristján.

Ítarlegri fjármálaráðgjöf

Í Vesturbænum verður lögð áhersla á að veita
einstaklingum alla hefðbundna þjónustu „og
heldur meira í raun, því við teljum að með þessum
breytingum muni gæði þjónustu aukast. Nýtt útibú
mun gera viðskiptavinum auðveldara að sækja
ráðgjöf og okkar markmið er að aðgengi að starfsfólki

Félagsmenn athugið!

Frá og með 7. október 2013 eru umsóknir um
almennan styrk í Styrktarsjóð SSF rafrænar. Sótt
er um á heimasíðu SSF, www.ssf.is
Um er að ræða sama kerfi og notað hefur verið
til að taka á móti umsóknum í Menntunarsjóð SSF.
Þar hefur reynst vel að taka rafrænt við umsóknum
og trúum við því að þessi breyting verði til hins
betra fyrir félagsmenn. Skanna þarf frumrit
kvittana og hengja við umsóknir. Í öllum tilfellum
er sendur staðfestingarpóstur þegar umsókn er
móttekin, ef slíkur póstur berst ekki hefur mistekist
að senda inn umsókn.
Skrifstofa SSF
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GAMLA BANKABLAÐIÐ
AÐGENGILEGT Á NETINU

SSF og Landsbókasafn Íslands
hafa hafið samstarf sem snýr
að

skönnun

Bankablaðsins

og

birtingu

sem gefið var

1935-1995,
1996-2007
og SSF blaðinu frá 2008,
alls 160 tölublaða. Einnig
Sambandstíðindum sem gefin
voru út á árunum 1970-1997. Að
skönnun lokinni verða blöðin
aðgengileg á vefnum timarit.
is sem er samstarfsverkefni
Landsbókasafns Íslands og
landsbókasöfnum Færeyja og
Grænlands.
„Þetta eru alls um 7.000 síður“
segir Hilmar Vilberg Gylfason,
fjármálastjóri SSF, en hann heldur
utan um verkefnið. Hann segir
að um mikið verk sé að ræða og
mikilvægt. „Það er ábyrgðarhluti
að halda vel utan um söguna og
Bankablaðið á sér bæði mikla sögu
og inniheldur hana líka og því er
mikilvægt að varðveita þau og gera
þau aðgengileg“ segir Hilmar.
Hilmar segir að það hafi komið
sér á óvart að „útgáfan er samfelld
frá því samtökin eru stofnuð árið Eitt af fyrstu tölublöðum Bankablaðsins. Gefið út í febrúar árið 1936. Myndin er af forsíðu
1935, þá eru öll 160 tölublöðin til blaðsins en blaðið innihélt umfjöllun um þáverandi gjaldeyrishömlur Evrópuríkjanna.
sem er ekki sjálfgefið þegar verið er Á myndinni eru gjaldeyrishömlur Evrópuríkjanna flokkaðar eftir því hversu miklar þær
að tala um næstum 80 ára gamalt eru, fullkomin gjaldeyrishöft, gjaldeyrishömlur og svo frjáls gjaldeyrir. Ísland er flokkað
sem land með fullkomnum gjaldeyrishöftum.
efni. Eftir að hafa flett hluta þessara
blaða og grúskað aðeins í þessu þá er varla hægt að segja annað en að efnið sé ómetanleg heimild um þróun
SSF sem stéttarfélags og um vinnuumhverfi bankamanna síðustu 80 árin.“
Í blöðunum má finna allskyns heimildir, fróðleik, ritdeilur og viðtöl við fjölda einstaklinga. „Það er
mjög gaman að fletta upp í gömlum Bankablöðum og sjá þar viðtöl við þjóðþekkta einstaklinga sem voru
lítt þekktir né áberandi á þeim tíma sem viðtölin eru tekin“ segir Hilmar. Einnig má lesa umfjallanir um
tæknivæðingu í bankaviðskiptum og ýmsar breytingar sem þykja sjálfsagður hlutur í dag, og auðvitað
umfjöllun og myndefni frá starfi SSF. Hann segist vonast til þess að öll útgáfa samtakanna verði
aðgengileg fyrir lok árs.
út

SÍB

á

árunum

blaðinu frá

Um Tímarit.is

Tímarit.is er stafrænt safn sem veitir aðgang að milljónum myndaðra blaðsíðna á stafrænu
formi af þeim prentaða menningararfi sem varðveittur er í blöðum og tímaritum frá Færeyjum,
Grænlandi og Íslandi. Aðgangur er öllum opinn og stuðst er við nýjustu tækni í geymslu og
miðlun upplýsinga. Markmiðið er að bæta aðgang að prentuðum blöðum og tímaritum og bjóða
upp á nýjar rannsóknaraðferðir. Blöðin og tímaritin hafa að geyma, auk almenns fréttaefnis og
auglýsinga, mikið efni á sviði bókmennta, sagnfræði, ættfræði, þjóðlífs, menningar, atvinnuvega
og viðskipta. Notendur geta leitað að efni á ýmsan hátt, svo sem eftir löndum og titlum, eða
að völdu orði í öllum texta ritanna. Þeir geta einnig blaðað í gegnum efnið og prentað út
valdar blaðsíður. Jafnt og þétt bætast við safnið fleiri titlar.Verkefnið var styrkt af Vestnorræna
ráðinu, NORDINFO (Norrænu samvinnunefndinni um vísindalegar upplýsingar), RANNÍS
(Rannsóknarráði Íslands) og Nýsköpunarsjóði námsmanna.
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Í nokkrum tölublöðum Bankablaðsins á árunum 1936 – 1941, með hléum, má sjá ritdeilur manna um ráðningar gjaldkera við hin ýmsu útibú. Af umfjöllununum að dæma
voru um afdráttarlausar ádeilur að ræða þar sem Samtök blaðamanna gagnrýndu ákveðnar ráðningar og samtökunum var svo svarað fullum hálsi í tölublöðum þar á eftir.
Á meðfylgjandi síðu má sjá bréf sem
Sigurður Guðmundsson skrifar blaðinu
til svara þeirri gagnrýni sem kom fram í
Bankablaðinu fyrr árið 1935. Þar höfðu
Samtök blaðamanna gagnrýnt ráðningu
Sigurðar sem gjaldkera við útibú
Útvegsbankans á Ísafirði. Gagnrýndu
samtökin að bakari hefði verið ráðinn sem
gjaldkeri án reynslu úr gjaldkerastörfum.
Sigurður svarar hér gagnrýni samtakanna
með bréfi til blaðsins sem er svarað í sama
blaði af samtökunum fullum hálsi.
Á seinni síðunni er afrit af síðu
Bankablaðsins frá júlí 1940 en þar er
gagnrýnd ráðning í stöðu útibússtjóra
Landsbankans á Eskifirði. Vilja samtökin
meina að ráðningin hafi ekki verið á
faglegum forsendum. Segir í blaðinu
að „þaulreyndir og prýðilegustu menn
úr starfsliði Landsbankans“ hefðu sótt
um stöðuna. „Engin þeirra gat komið
til greina, að dómi bankaráðs, að
hreppa stöðuna, heldur varð fyrir vali
kaupfélagsstjóri austur á fjörðum“.

Fjölmörg viðtöl eru að finna í Bankablöðum við áhrifafólk í fjármálalífi
Íslendinga. Meðfylgjandi eru sýnishorn úr gömlum tölublöðum
Bankablaðsins, þar eru viðmælendur Bjarni Ármannsson, þá nýráðinn
forstjóri Fjárfestingabanka atvinnulífsins, Már Guðmundsson, þáverandi
aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands, um áhrif evrunnar en viðtalið er
tekið skömmu áður en gjaldmiðillinn evran er gefin út en hún kom út 1.
janúar 1999. Þá er viðtal við Finn Ingólfsson, þáverandi iðnaðar – og
viðskiptaráðherra, um hlutafélagavæðingu Landsbankans og Búnaðarbankans
sem þá var unnið að.

Fyrsta tölublað Bankablaðsins 1996. Sagt var frá því að „kaflaskil hafa orðið í íslenskri afbrotasögu
og einnig bankasögu.“ Í blaðinu er fjallað um fyrsta íslenska bankaránið en rán var framið í útibúi
Búnaðarbankans í Vesturbæjarútibúi þann 18. desember 1995. Þrír glímuklæddir menn ruddust inn
í útibúið, vopnaðir hnífum og haglabyssu, og hrópuðu „vopnað rán“. Þeir brutu upp gjaldkerakassa
og er talið að þeir hafi hlupið á brott með á aðra milljón króna. Málið hefur aldrei verið upplýst.
Sagt var frá því í Tímanum daginn eftir ránið að það hefði verið vel skipulagt. Starfsfólk útibúsins
varð skelkað og þáði áfallahjálp síðar um daginn. Í þessu tölublaði Bankablaðsins er rætt við Jóhönnu
Sigurjónsdóttur um ránið en hún var útibússtjóri í Vesturbæjarútibúi þegar ránið var framið.
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Framhlið 10.000 króna seðilsins. Mynd
af Jónasi Hallgrímssyni, Háafjalli og
Hraundranga. Á seðlinum eru Háafjall
og Hraundrangi mótuð úr nýyrðum
Jónasar, en hann var mikilvirkur
nýyrðasmiður. Þessi nýyrði má finna
á heimasíðu Seðlabankans.

10.000 KRÓNA SEÐILL Í UMFERÐ
Fimmtudaginn, 24. október 2013, verður nýr tíu þúsund króna seðill settur í umferð. Seðillinn er
tileinkaður Jónasi Hallgrímssyni alþýðufræðara, skáldi, íslenskumanni og náttúrufræðingi.
Seðlabanki Íslands hefur í langan tíma unnið að því að setja
nýjan 10.000 kr. seðil í umferð. 10.000 kr. seðillinn var fyrst
kynntur á aðalfundi Seðlabankans vorið 2012. Seðillinn verður
fyrsti nýji seðillinn sem tekinn er í notkun síðan að 2.000 krónur
voru settar í umferð árið 1995, síðan þá hafa einungis verið gerðar
uppfærslur á 5.000, 1.000 og 500 króna seðlunum.
Í fréttatilkynningu Seðlabankans segir að „tilgangur 10.000 kr.
seðilsins er að gera greiðslumiðlun á Íslandi liprari og hagkvæmari.“
Samkvæmt upplýsingum af vef Seðlabankans kemur fram að lengi
hafi staðið til að gefa út 10.000 króna seðil og hófst undirbúningur
fyrst að gerð hans árið 2006 en vegna fjármálakreppunnar seinkaði
útgáfu hans. Seðillinn er hannaður af Kristínu Þorkelsdóttur ásamt
Stephen A. Fairbairn.

Seðillinn og myndefni hans

Seðillinn er tileinkaður Fjölnismanninum Jónasi Hallgrímssyni. Í
seðlinum má finna vísanir í störf Jónasar sem skálds, íslenskumanns,
alþýðufræðara og náttúrufræðings. Stærð seðilsins er 70 x 162
millimetrar. Aðallitur er blár.

Núna eru um 14 milljónir seðla í umferð á
Íslandi og Seðlabankinn eyðir að jafnaði um 5
milljónum seðla á ári“
Á framhlið er mynd af Jónasi Hallgrímssyni, Háafjalli og
Hraundranga. Á seðlinum eru Háafjall og Hraundrangi mótuð
úr nýyrðum Jónasar, en hann var mikilvirkur nýyrðasmiður. Þessi
nýyrði má finna á heimasíðu Seðlabankans. Mynstrið undir fjárhæð
seðilsins er unnið út frá mynstursbekk á kápu tímaritsins Fjölnis.
Mynstrið á öryggisborða er einnig unnið út frá mynstursbekk á
kápu Fjölnis svo og borðar og mynstur á framhlið. Ljóðlínur eru
úr kvæðinu Ferðalok og eru með rithönd Jónasar. Hæðarlínur
fjallsins Skjaldbreiðs í fjarvíddarvörpun mynda grunnmynstur
bak- og framhliðar.
Á bakhlið er blýantsteikning Jónasar af fjallinu Skjaldbreið
frá áningarstað hans við Neðri-Brunna ásamt vetrarljósmynd af
fönnum fjallsins. Hæðarlínum Skjaldbreiðs er varpað inn á myndina

Blýantsteikning Jónasar af fjallinu
Skjaldbreið frá áningarstað hans við
Neðri-Brunna ásamt vetrarljósmynd
af fönnum fjallsins. Hæðarlínum
Skjaldbreiðs er varpað inn á myndina
í fjarvíddarvörpun. Einnig eru þar
myndir af lóum og hörpuskel. Ljóðlínur
í rithönd Jónasar eru úr fyrsta erindi
kvæðisins Fjallið Skjaldbreiður.
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í fjarvíddarvörpun. Einnig eru þar myndir af lóum og hörpuskel.
Ljóðlínur í rithönd Jónasar eru úr fyrsta erindi kvæðisins Fjallið
Skjaldbreiður. Vitnað er til skreytis á kápu Fjölnis í öryggisborða
og víðar.

í umferð sé tímabært að setja verðmeiri seðil í umferð“ segir í riti
Seðlabankans en þar kemur einnig fram að þetta hlutfall hefur verið
yfir þessu viðmiði í um sex ár á Íslandi.
Svo verður reynslan að leiða það í ljós í hvaða mæli 10.000 kr.
seðillinn verður notaður.

Ætlað að gera greiðslumiðlun liprari

Öryggisþættir og Optiks

Eins og áður segir er seðlinum ætlað að gera greiðslumiðlun á Íslandi
liprari og hagkvæmari. Í ritinu Fjármálainnviðir sem gefið var út
2013 kemur fram að ætlun útgáfu 10.000 króna seðilsins sé að ná
fram færri seðlum í umferð. „Færri seðlar þýða m.a. að kostnaður
við útgáfu gjaldmiðilsins verður minni og kostnaður Seðlabankans við
seðlagreiningu lækkar. Samkvæmt umfjöllun Fjármálainnviða þá hefur
kaupmáttur 5.000 kr. seðilsins dregist mikið saman og kaupmáttur
hans þykir vera orðinn „lítill miðað við þá verðmiklu seðla sem hafa
verið í umferð á Íslandi síðustu fjóra áratugi.“ Því var talið tímabært
að gefa út 10.000 króna seðilinn og færð fyrir því rök að útgáfa
20.000 króna seðils gæti verið orðin tímabær einnig.
„Sérfræðingar sem veita ráðgjöf um hvernig eigi að skipuleggja
seðlaútgáfu nota oft svokallað „70%-viðmið“. Það segir að þegar
hlutdeild verðmesta seðilsins fer að nálgast 70% af verðmæti seðla

Öryggisþættir 10.000 kr. seðilsins eru nær því sömu og annarra
íslenskra seðla. Meginmunurinn felst þó í því að í staðinn fyrir
öryggisþráð og málmþynnur er kominn nýr öryggisþáttur sem heitir
Optiks. Hann er í rauninni margvíður, því hann er samsettur af
mörgum öryggisþáttum. Optiks er 18 millimetra breiður þráður með
glugga. Á þræðinum má sjá síendurtekna blómamynd og textann
„10000 KRÓNUR“ sem er sjáanlegur þegar seðillinn er borinn upp
að ljósi. Þráðurinn samanstendur af tveimur sjálflýsandi borðum
sem verða sjáanlegir undir útfjólubláu ljósi.

	

Heimild: Seðlabanki Ísland. www.sedlabanki.is

Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri,
með nýjan 10.000 króna seðil sem fer í
umferð þann 24. október nk.
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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.

