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Um SSF
Samtök StarfSmanna fjármálafyrirtækja – SkammStafað 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.

VIÐ VERÐUM AÐ ÞORA!
FRIÐBERT TRAUSTASON, FORMAÐUR SSF, FJALLAR M.A. UM VIÐHORF ALMENNINGS TIL 

FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA. 

- bls. 4 -

ÁFRAMHALDANDI OG AUKIN HARKA Í 
STARFSMANNAHALDI FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA?
MIKIÐ HEFUR VERIÐ UM UPPSAGNIR, FASTLAUNASAMNINGA, ÓGREIDDA YFIRVINNU 

O.FL. FRÁ HRUNI. ÁSTÆÐAN VIRÐIST VERA KRAFA UM HAGRÆÐINGU Í STARFSEMI 

FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA, SÉRSTAKLEGA HJÁ VIÐSKIPTABÖNKUNUM.

- bls. 8-9 -

FJÖLMENNT Á KEILUMÓTI SSF
HIÐ ÁRLEGA KEILUMÓT SSF VAR HALDIÐ MEÐ MIKLUM GLÆSIBRAG Í KEILUHÖLLINNI Í 

ÖSKJUHLÍÐ. ALLS VORU ÞRETTÁN LIÐ SKRÁÐ TIL LEIKS. 

- bls. 10-11 -

FACEBANK ER HANDAN VIÐ HORNIÐ 
ÞAÐ ER ALLT TIL REIÐU TIL AÐ HEFJA BANKAÞJÓNUSTU OG GREIÐSLUMIÐLUN Á FACEBOOK. 

SÁ FYRSTI SEM ÞORIR AÐ STÍGA SKREFIÐ INN Í ÞENNAN NÝJA HEIM, GÆTI LAGT HANN UNDIR 

SIG, SEGIR MAGNE MELDAL SEM STARFAR VIÐ VIÐSKIPTAÞRÓUN HJÁ EVRY. 

- bls. 12-13 -

SKJÖLDUR: KRAFTMIKIÐ OG SKEMMTILEGT 
STARFSMANNAFÉLAG
KYNNING Á STARFSMANNAFÉLAGI ARION BANKA

- bls. 14-15 -

VINNUTÍMI Í FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJUM Á 
NORÐURLÖNDUNUM
HVERSU LANGUR ER VINNUDAGUR STARFSMANNA Á NORÐURLÖNDUNUM? HVAÐA VANDA 

STANDA ÞEIR FRAMMI FYRIR VARÐANDI ÓREGLULEGAN VINNUTÍMA?

- bls. 16-17 -

NÝTT AÐILDARFÉLAG SSF - GREIÐSLUVEITAN
KYNNING Á NÝJASTA AÐILDARFÉLAGI SSF EN STARFSMANNAFÉLAG GREIÐSLUVEITUNNAR 

GEKK NÝLEGA Í RAÐIR SSF. 

- bls. 19 -

ritStjórnarUpplýSingar
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Við Vitum öll að fjármálafyrirtækin 
urðu fyrir alVarlegum álitshnekk þegar 
efnahagskerfi Íslands hrundi meira eða 
minna haustið 2008. Enn þann dag í dag er 
alvarlegur brestur í samskiptum þjóðarinnar og 
fjármálakerfisins. Umræðan um fyrirtækin er 
neikvæð í fjölmiðlum, á Alþingi og ekki síst í 
samfélagsmiðlum, miðlunum sem mest eru lesnir 
og flestir virðast treysta í upplýsingamiðlun. Þrátt 
fyrir að ástandið hafi eitthvað batnað undanfarin 
misseri og fjármálageirinn hafi styrkst, samkvæmt 
ársreikningum, þá eru samskipti þjóðar og 
fjármálafyrirtækja alls ekki viðunandi. Fyrirtækin 
fengu alvarlegar skrámur sem hverfa ekki af 
sjálfu sér, það kostar mikla vinnu starfsmanna og 
stjórnenda að bæta ástandið. Það verður aðeins 
gert ef allir eru samtaka en mun ganga illa ef 
boðin koma einungis að 
ofan.

Í könnunum á vegum 
hvers fyrirtækis kemur 
fram að viðskiptavinir 
eru flestir ánægðir með 
þá þjónustu sem þeir fá í 
eigin viðskiptabanka, en í 
heildar viðhorfskönnunum skora fjármálafyrirtækin því miður lágt 
og eru stöðugt bitbein í opinberri umræðu, kjaftaþáttum fjölmiðla 
og í umræðu sem alþingismenn stjórna.

Margt af því sem sagt er um fjármálafyrirtækin og starfsmenn þeirra 
á sér enga stoð í raunveruleikanum og er alls ekki réttmætt. En þessi 
umræða er vandamál fyrir okkur öll sem störfum í fjármálakerfinu. 
Það er lífsnauðsynlegt að byggja brú yfir þá djúpu gjá sem er í milli 

þjóðarinnar og fjármálafyrirtækjanna, sem sinna 
því mikilvæga hlutverki að miðla fjármagni og 
þjóna einstaklingum og fyrirtækjum á öllum 
sviðum fjármála og greiðslumiðlunar.

Það ríkir enn of mikil leynd og dulúð um 
starfsemi fjármálafyrirtækja, almenningur 
telur þau ósnertanlegt afl sem engin leið sé að 
fara gegn, telji fólk á sér brotið. Einnig er það 
útbreidd skoðun meðal þjóðarinnar að sumir 
einstaklingar og ekki síst fyrirtæki eigi auðveldari 
aðgang að fyrirgreiðslu og þjónustu en almennt 
gildi fyrir almenna viðskiptamenn.

Það er hlutverk okkar allra, starfsmanna og 
stjórnenda fjármálafyrirtækja að bæta umræðuna 
um þau þjóðhagslega mikilvægu fyrirtæki sem 
við störfum hjá. Koma réttum upplýsingum á 
framfæri og ítreka þann einlæga vilja að allir 

landsmenn fái réttmæta 
og góða þjónustu.

Framundan eru erfiðir 
kjarasamningar, erfiðir 
vegna þess að launamenn 
búast við og munu 
krefjast kjarabóta, ekki 
síst hjá þeim fyrirtækjum 

sem sýnt hafa góða rekstrarafkomu undanfarin misseri og ár. Góð 
kjör eru ekki einungis í launaumslaginu. Kjörin eru einnig fólgin í 
góðum aðbúnaði, jafnrétti allra, framþróun í starfi, fjölskylduvænum 
vinnutíma og vinnustað, eðlilegri hlutdeild þegar vel gengur og 
síðast en ekki síst í starfsánægju, vellíðan og jákvæðni.

Friðbert Traustason, formaður

VIÐ VERÐUM AÐ ÞORA!

„Það er lífsnauðsynlegt að byggja brú yfir þá djúpu gjá sem er 
í milli þjóðarinnar og fjármálafyrirtækjanna, sem sinna því 

mikilvæga hlutverki að miðla fjármagni og þjóna einstaklingum 
og fyrirtækjum á öllum sviðum fjármála og greiðslumiðlunar.“

ssf biðlar nú til félagsmanna sinna um að senda okkur áhugaVert efni eða hugmyndir að efni til birtingar Í blaðinu eða á Vefnum 
Í Vetur. Við ætlum að efla útgáfustarfsemi okkar enn frekar í vetur en á næsta ári verða samtökin 80 ára.

Í desember kemur út jóla – og áramótablað SSF. Um er að ræða veglegt blað stútfullt af efni eins og í blaðinu sem kom út um síðustu 
áramót. Þar munum við halda áfram útgáfu okkar af fréttaannál með fjármálatengdu ívafi. Eins munum við efla vef okkar, ssf.is, sem og 
Facebook síðu samtakanna. 

Því óskum við eftir því að ef þú eða starfsmannafélagið þitt lumar á áhugaverðu efni eða hugmyndum sem vert væri að kynna eða fjalla 
um þá óskum við eftir því að þú hafir samband í netfangið ritstjori@ssf.is.

LUMAR ÞÚ Á ÁHUGAVERÐU EFNI?

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.

Á fundinum verður farið yfir stöðu kjarasamningsmála, 
launaþróun og farið verður yfir kröfugerð félagsins fyrir komandi 
kjarasamningsviðræður. Síðari dag formannafundarins verður svo 
haldið áfram við þá vinnu m.a. í hópavinnu. Á fundinum verður 
jafnframt farið í stefnumótunarvinnu fyrir starf SSF og  farið yfir 
lífeyrismál og tryggingar félagsmanna.

Samhliða formannafundinum verður trúnaðarmannanámskeið, 
4. hluti, haldið en þar verður m.a. farið yfir  útlit og efnistök nýrrar 
trúnaðarmannahandbókar sem fyrirhugað er að komi út í upphafi 
árs 2015. Fjórði hluti trúnaðarmannanámskeiðs SSF er hugsað 
fyrir þá sem hafa gegnt trúnaðarmannastöðum fyrir samtökin um 
nokkurt skeið og lokið fyrri hluta námskeiðanna.

landsbankinn boðaði Í september auknar hagræðingaraðgerðir 
sem fólu Í sér lokun afgreiðslu Í sandgerði frá og með 11. október 
sl. Í fréttatilkynningu frá Landsbankanum sem send var út um miðjan 
september í tengslum við hagræðingaraðgerðirnar, kemur fram að 
hluti starfsmanna þaðan hafi færst yfir í útibú bankans í Reykjanesbæ. 

Þá fela aðgerðirnar einnig í sér að bakvinnsla bankans sem starfrækt 
hefur verið í Reykjanesbæ verði flutt í starfsstöð bankans í Mjódd í 
Reykjavík. Starfsmönnum úr Reykjanesbæ bjóðast störf þar. Þá hefur 
starfsemi þjónustuvers bankans á Selfossi verið hætt og skiptiborð 
bankans á Akureyri verður sameinað starfsemi þjónustuversins þar. 
Þjónustuver er nú starfrækt bæði á Akureyri og í Reykjavík.

Starfsmönnum viðskiptabankanna hefur fækkað mikið frá því árið 
2008 og á undanförnum árum hefur stöðugildum hjá Landsbankanum 
fækkað um 150 og hefur sú fækkun að „langstærstum hluta byggst 
á eðlilegri starfsmannaveltu, þar sem ekki er ráðið í störf sem 
losna, eða starfsmenn hætta vegna aldurs“ segir í tilkynningu frá 

Landsbankanum. Þá hefur bankinn tilkynnt að fyrirsjáanlegt er að 
um 40 starfsmenn til viðbótar láti af störfum fram að áramótum, 18 
vegna uppsagna í tengslum við fyrrgreindar aðgerðir, en aðrir vegna 
aldurs. Í tilkynningu bankans segir að fækkun starfsfólks nái til flestra 
sviða bankans og eigi sér stað í Reykjavík og á landsbyggðinni.

Þá kemur þar einnig fram að áfram sé „unnið að breytingum í 
Landsbankanum sem leiða munu til hagræðingar og einföldunar í 
rekstri líkt og gert hefur verið undanfarin ár“ og að „breytingar síðustu 
ára snúa annars vegar að aukinni skilvirkni og einföldun á vinnulagi 
og hins vegar að hagræðingu vegna þess að stórum verkefnum, t.d. 
fjárhagslegri endurskipulagningu viðskiptavina er að ljúka og staða 
bæði heimila og fyrirtækja fer jafnt og þétt batnandi. Síðast en ekki 
síst eru breytingar svar við þróun sem á sér stað í bankastarfsemi, 
þar sem viðskiptavinir kjósa í síauknum mæli að nýta sér rafræn 
samskipti við banka.“ 

ÚTIBÚUM OG STARFSFÓLKI 
HELDUR ÁFRAM AÐ FÆKKA

Við erum á facebook

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja eru komin á Facebook. Við höfum stofnað
Facebook síðu þar sem að við munum flytja fréttir af starfi samtakanna, birta myndir
úr starfinu og segja frá því sem er í deiglunni.

Slástu í hóp með okkur á Facebook á fylgstu með því sem að verður að gerast hjá 
okkur í vetur. Það sem þú þarft að gera er að slá Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja 
í leitarstreng Facebook og „læka“ við síðuna.

FORMANNAFUNDUR SSF OG 
TRÚNAÐARMANNANÁMSKEIÐ IV
formannafundur ssf og túnaðarmannanámskeið, 4. hluti, Verður haldið 
sameiginlega á hótel selfossi dagana 13. – 14. nóVember nk. 

Frá formannafundi SSF árið 2013.
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WoW- cyclothon er árleg hjólreiðakeppni þar sem hjólað er hringinn Í kringum landið með boðsVeitarformi. 
Keppnin í ár fór fram dagana 24.- 27. júní og var það í þriðja sinn sem keppnin er haldin en hún er haldin að frumkvæði 
Skúla Mogensen og Magnúsar Ragnarssonar. Á hverju ári gefst fólki kostur á að heita á keppendur hjólreiðakeppninnar og 
styrkja þar með gott málefni ásamt traustum styrktaraðilum keppninnar. Í ár söfnuðust yfir 15 milljónir króna sem runnu 
að þessu sinni til tækjakaupa bæklunar- og skurðdeildar Landspítalans. Metfjöldi keppenda tók þátt í ár og létu starfsmenn 
fjármálafyrirtækja sitt ekki eftir liggja. Þrjú félög aðildarfélaga SSF tóku þátt en þau voru; Arion Banki, Team Landsbanki og 
Landsbréf. Auk þeirra tóku félagsmenn okkar þátt í öðrum liðum keppninnar.

Hægt er að heita á lið, fylgjast með þeim í keppninni og tengjast þeim á Facebook í gegn um heimasíðu keppninnar http://
www.wowcyclothon.is

skráning hefst Í janúar
Vegna mikillar fjölgunar keppenda í ár hefur verið ákveðið að gera nokkrar breytingar á keppninni fyrir árið 2015 en hún 
verður haldin dagana 23. – 26. júní. Breytingarnar snúa að fyrirkomulagi og reglum mótsins með það fyrir augum að tryggja 
það að viðburðurinn fari vel fram með öryggi þátttakenda í fyrirrúmi en keppnin fer öll fram á þjóðvegi landsins.

Gert er ráð fyrir því að búið verði að kynna breyttar reglur og fyrirkomulag áður en skráning hefst í janúar.

WOW HJÓLREIÐAKEPPNIN
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mikið hefur Verið um uppsagnir, fastlaunasamninga, ógreidda 
yfirVinnu o.fl. frá hruni. Ástæðan virðist vera krafa um hagræðingu 
í starfsemi fjármálafyrirtækja, sérstaklega hjá viðskiptabönkunum. 
Skrifstofa Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja hefur fundið fyrir 
því að mun meiri kröfur eru gerðar til starfsmanna t.d. um vinnu 
utan hefðbundins vinnutíma samhliða því sem minni sveigjanleiki 
er gagnvart fjölskyldufólki en áður. Ítrekað hafa samtökin séð ástæðu 
til að vara félagsmenn sína við gerð fastlaunasamninga og hvatt 
félagsmenn til að hafa samband við skrifstofuna áður en skrifað er 
undir slíka samninga.

Þessi þróun hefur orðið til þess að starfsmenn og stéttarfélagið eru 
farin að velta fyrir sér hvað hafi orðið um þá fjölskylduvænu stefnu 
sem flestir viðskiptabankanir settu sér fyrir hrun en lítið fer nú fyrir. 
Tekið skal fram að stóru bankarnir eru misjafnir í þessum efnum 
en skrifstofa SSF kallar eftir því að félagsmenn hafi samband við 
skrifstofu SSF varðandi álitaefni t.d. í kjölfar boðunar fæðingarorlofs. 
Nýjasta dæmið þar sem barnshafandi starfsmanni MP banka var 
sagt upp störfum, vakti eðlilega athygli fjölmiðla og setti þann frið 
og það samkomulag sem ríkt hefur um starfsöryggi starfsmanna, 
sem eiga von á barni eða eru í fæðingarorlofi, í uppnám. 

barnshafandi konu sagt upp störfum
SSF rekur nú skaðabótamál fyrir hönd umrædds fyrrverandi 
starfsmanns MP banka gegn MP banka þar sem deilt er um lögmæti 
uppsagnar hennar. Aðalmeðferð í málinu verður í janúar á næsta ári. 
Konan gegndi starfi markaðsstjóra og var komin yfir sex mánuði 
á leið þegar henni var sagt upp starfinu fyrir rétt um ári síðan. 
Uppsögnin var hluti af skipulagsbreytingum hjá MP banka og alls 
var níu starfsmönnum sagt upp við breytingarnar. Starfsmaðurinn 
sem um ræðir var með sex mánaða uppsagnarfrest og fékk ekki 
borgaða þá þrjá mánuði sem vantaði upp á fram að fæðingu barnsins.

telja uppsögnina ólögmæta
SSF telur að uppsögnin hafi verið ólögmæt þar sem óheimilt 
er að segja upp konum sem eru á leið í fæðingarorlof eða eru í 
fæðingarorlofi nema knýjandi aðstæður kalli á það hjá viðkomandi 
fyrirtæki sökum brýnnar hagræðingar eða vegna skipulagsbreytinga. 
SSF telur að það eigi ekki við í þessu tilviki. Meginreglan er sú að 
ráðningarsamband milli starfsmanns og vinnuveitanda sé óbreytt 
í fæðingarorlofi og að starfsmaðurinn skuli eiga rétt á að hverfa 
aftur að starfi sínu að loknu fæðingarorlofi. Sé þess ekki kostur skal 
hann eiga rétt á sambærilegu starfi hjá vinnuveitanda í samræmi við 
ráðningarsamning. Jafnframt segir í 30. gr. laga um fæðingar- og 

foreldraorlof nr. 95/2000 að óheimilt sé að segja starfsmanni upp 
störfum vegna þess að hann hefur tilkynnt um fyrirhugaða töku 
fæðingarorlofs eða er í fæðingarorlofi nema gildar ástæður séu fyrir 
hendi og skal þá skriflegur rökstuðningur fylgja uppsögninni. SSF 
telur að bankinn hafi ekki sýnt fram á að knýjandi aðstæður hafi 
verið fyrir hendi sem réttlæti það að henni hafi verið sagt upp störfum 
án þess að henni hafi verið boðið sambærilegt starf. 

Í tilkynningu sem MP banki sendi frá sér og birt var í 
Viðskiptablaðinu í tengslum við skipulagsbreytingarnar, var haft 
eftir forstjóranum Sigurði Atla Jónssyni, að markmiðið með þeim 
væri að skerpa enn frekar á sérhæfðri bankaþjónustu MP banka og 
einfalda skipulag hans. Í sömu umfjöllun Viðskiptablaðsins sagðist 
lögmaður MP banka ekki telja að uppsögnin hafi verið í andstöðu 
við lög um fæðingarorlof né jafnréttislög enda hafi starfsmanna- og 
markaðsmál með sanni verið sameinuð. 

einsdæmi Í 80 ára sögu ssf
Fyrirtaka í málinu var í upphafi september á þessu ári og hlaut 
málið eðlilega athygli fjölmiðla. Þar tók MP banki til varna með 
þeim rökum að um skipulagsbreytingar væri að ræða. Friðbert 
Traustason, formaður SSF, segir það einsdæmi að barnshafandi 
konu hafi verið sagt upp. Hann hefur starfað í um 30 ár hjá SSF og 
segir þetta aldrei fyrr hafa komið upp, þvert á móti hafi bankarnir 
staðið vörð um barnshafandi konur, meira að segja á því tímabili 
þegar fjöldauppsagnirnar áttu sér stað árið 2008. Hann segir að 
með þessari uppsögn sé búið að rjúfa þessa meginreglu sem sátt 
hafi ríkt um þ.e. að barnshafandi konum sé ekki sagt upp störfum. 

Hann segir stöðu viðkomandi fyrirtækis engu máli skipta, enda 
hafi þessi regla verið virt óháð stöðu fyrirtækja og mikil samstaða 
hafi verið um að viðhalda henni. 

Friðbert bendir á að það sé ekki að ástæðulausu að fyrirtækin hafi 
virt þessa meginreglu þar sem mjög erfitt sé fyrir konur á almennum 
vinnumarkaði að koma til baka í vinnu eftir fæðingarorlof. 

Í viðtali við Viðskiptablaðið í tengslum við málið í september sagði 
Friðbert: „Lög um fæðingarorlof eru afar óskýr og ófullkomin. Á 
Íslandi er alltaf hægt að segja að hitt og þetta hafi þurft að gera vegna 
hagræðingar. Á Norðurlöndunum er vinnulöggjöfin þannig að ef 
fólki er sagt upp vegna hagræðingar þá hvílir sú kvöð á fyrirtækjum 
að greina frá því hvort uppsögnin hafi skilað hagræðingu. En hér 
eru engar kvaðir á almennum vinnumarkaði.“

hVar er fjölskyldustefnan?
Á fyrstu árum hagræðingar bankanna eftir árið 2008 voru miklar 
uppsagnir, kjaraskerðingar og minni sveigjanleiki en áður. Flest 
fyrirtækja þeirra starfsmanna sem félagsmenn SSF starfa hjá höfðu 
sett sér fjölskyldustefnu og getið sér jákvæðs orðspors sem fyrirmynd 
annara í atvinnulífinu með uppbyggingu fjölskylduvænna vinnustaða. 

Í dag virðist þróunin stefna í aðra átt; vinna utan hefðbundins 
vinnutíma er mikil, sveigjanlegur vinnutími hefur minnkað, 
fastlaunasamningum þar sem beinlínis er gert ráð fyrir ógreiddri 
yfirvinnu hefur fjölgað umtalsvert og minni sveigjanleiki gagnvart 
fjölskyldufólki er tíðræddur. SSF hefur séð fjölmörg dæmi um 
það að þær konur sem eru lengur en hina lögbundnu 6 mánuði í 
fæðingarorlofi eru nánast öruggar með að fá uppsagnarbréf þegar 
þær mæta á ný til vinnu. Beiðnum um lengingu fæðingarorlofs 
er oft hafnað þrátt fyrir að þær séu t.d. tilkomnar vegna þess að 
fjölskyldur eiga í vandræðum með að fá pössun.

Því er eðlilegt að velta því fyrir sér hvort stefnubreyting hafi átt sér 
stað hjá fjármálafyrirtækjum hvað fjölskylduvæna vinnustaði varðar.

ÁFRAMHALDANDI OG AUKIN 
HARKA Í STARFSMANNAHALDI 
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA?

„Mun meiri kröfur eru gerðar til
starfsmanna t.d. um vinnu utan
hefðbundins vinnutíma samhliða

því sem minni sveigjanleiki er
gagnvart fjölskyldufólki en áður“.

Nýjasta dæmið þar sem barnshafandi starfsmanni 
MP banka var sagt upp störfum, vakti eðlilega athygli 

fjölmiðla og setti þann frið og það samkomulag sem 
ríkt hefur um starfsöryggi starfsmanna, sem eiga von 

á barni eða eru í fæðingarorlofi, í uppnám. 

Í dag virðist þróunin stefna í aðra átt; vinna utan hefðbundins vinnutíma er mikil, sveigjanlegur vinnutími 
hefur minnkað, fastlaunasamningum þar sem beinlínis er gert ráð fyrir ógreiddri yfirvinnu hefur fjölgað 

umtalsvert og minni sveigjanleiki gagnvart fjölskyldufólki er tíðræddur. 

SSF telur að uppsögnin hafi verið ólögmæt þar sem 
óheimilt er að segja upp konum sem eru á leið í 

fæðingarorlof eða eru í fæðingarorlofi nema knýjandi 
aðstæður kalli á það hjá viðkomandi fyrirtæki sökum 
brýnnar hagræðingar eða vegna skipulagsbreytinga. 

minnum á heimasÍðuna
Ný heimasíða SSF var tekin í notkun í apríl 2013. 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.

SSF seldi á dögunum íbúð sína við Landspítalann í Reykjavík. Íbúðin 
hefur verið á vegum styrktarsjóð SSF fyrir félagsmenn sem hafa þurft 
á læknismeðferð að halda. Ákveðið var á þingi SSF 2001 að kaupa 
íbúðina og í kjölfarið var gerður samningur við Krabbameinsfélag 
Íslands um að félagið myndi annast rekstur íbúðarinnar ásamt 
úthlutun og utanumhald vegna hennar. Þann tíma sem félagsmenn 
SSF nýttu ekki íbúðina fékk Krabbameinsfélagið að nýta hana fyrir 
krabbameinssjúklinga sem þurftu að sækja meðferð hjá Geisladeild 
Landsspítalans.

Í dag er starfsumhverfi SSF breytt og félagsmönnum SSF 
á landsbyggðinni hefur fækkað verulega.  Þá hefur tilkoma 
sjúkrahótelsins breytt mjög aðstöðu fólks á landsbyggðinni. Því 
hefur íbúðin verið lítið notuð og ekki talið forsvaranlegt fyrir 
Styrktarsjóð SSF að vera áfram með þessa fjármuni bundna í fast-
eigninni.  Krabbameinsfélagið átti 10% í íbúðinni og samið var um 
að félagið keypti 90% hlut Styrktarsjóðs SSF.

Nú sem áður mun styrktarsjóður engu að síður aðstoða félagsmenn 
sína með öðrum hætti og leita annarra leiða við að aðstoða þá 
félagsmenn sem annars hefðu nýtt sér íbúðina.

ÍBÚÐ STYRKTARSJÓÐS SELD
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hið árlega keilumót ssf Var haldið með miklum glæsibrag Í 
keiluhöllinni Í öskjuhlÍð dagana 27. mars og 3. aprÍl sl. Alls 
voru þrettán lið skráð til leiks. Mótið verður sífellt glæsilegra og 
mikil stemning ríkir á meðal keppnisliða mótsins sem setur mikinn 
svip á Keiluhöllina.

RB mennirnir; Jón Sveinsson, Tómas Helgi Jóhannsson, Sigurður 
Guðmundsson og Sigfús Þór Guðbjartsson, hafa staðið að mótinu 
undanfarin ár og hafa gert það með sóma sem sýnir sig í þátttöku 
og stemningu mótsins. Í ár var svo haldið í fyrsta sinn sambærilegt 
keilumót í Keiluhöll Akureyrar og stefna norðlendingar að því að 
hafa það árlegt sem undirstrikar vinsældir keiluíþróttarinnar hjá 
félagsmönnum SSF.

starfsmenn landsbankans og rb sigursælir
Starfsfólk Landsbankans voru sigursælir á mótinu og höfnuðu í 
þremur efstu sætum mótsins í kvennaflokki og enduðu í öðru sæti 
mótsins í karlaflokki. Í karlaflokki sigraði lið Reiknistofu bankanna 
og Jón Sveinsson frá RB var með flestar fellur á mótinu, alls 21. 

Þá sigraði Halldóra Íris Ingvarsdóttir og Hannes Jón Hannesson 
einstaklingskeppni mótsins en þau koma bæði frá Landsbankanum. 
Halldóra var bæði með hæsta stigaskor í einum leik eða 195 stig 
og flestar fellur í kvennaflokki. Hannes var með hæsta leikinn í 
karlaflokki eða 215 stig. 

einstaklingskeppni:
Konur   Karlar
Hæsti leikur: 195 Halldóra Íris Ingvarsdóttir - Landsb. 215 Hannes Jón Hannesson - Landsb.
Flestar fellur: 15 Halldóra Íris Ingvarsdóttir - Landsb. 21 Jón Sveinsson - Reiknistofa bankanna

liðakeppni 4-manna liða:
Konur: röð liða  Stig Pinnafjöldi 
1 Tröllin Landsbankinn 108 2,512
2 Gleðipinnarnir Landsbankinn 95 2,413
3 LandsbankaFemmeFyr Landsbankinn 71 2,223

Karlar: röð liða
1 RB_A Reiknistofa bankanna 96 2,964
2 Sex pistols Landsbankinn 96 2,914
3 Skollarnir Arion banki  89 2,694

FJÖLMENNT Á 
KEILUMÓTI SSF

landsbankafemmefyr: Rebekka Frímannsdóttir, 
Berglind Guðmundsdóttir, Guðný Sigurðardóttir og Elín 
Dóra Halldórsdóttir. Vantar á myndina: Guðmunda Ósk 
Kristjánsdóttir og Vilborg Stefánsdóttir.

arionVer: Hjördís Jóhannesdóttir, Pálína María 
Gunnlaugsdóttir, Guðrún María Vöggsdóttir og Ester 
Rúnarsdóttir.

Valitor: Björn Ingi Halldórsson, Bjarni Bjarnason, 
Sigurjón Steinar og Reynir Bjarni. Vantar á myndina: 
Þorvaldur Smári Valgarðsson og Haukur Gíslason.

rb_a: Jón Sveinsson, Sigfús Þór Guðbjartsson, Tómas 
Helgi Jóhannsson og Sigurður Guðmundsson

tröllin: Sandra Ósk Magnúsdóttir, Elín G. Sveinsdóttir 
Sigríður Ragna Jóhannsdóttir, Herdís Gunnarsdóttir og 
Bára Ágústsdóttir.

les miseraboWls: Harpa Hermannsdóttir, Kristín 
Rut Jónsdóttir, Erna Björk Sigurgeirsdóttir og Jakobína 
Jónsdóttir.

gleðigengið: Jóhann Ólafur Kristinsson, Hansína 
Þorkelsdóttir, Dallilja Sæmundsdóttir, Helga Berglind 
Valgeirsdóttir og Halldóra Júlía Þorvaldsdóttir

arion banki ut: Halldór Guðnason, Sævar 
Guðbergsson, Ingi Már Gunnarsson og Tryggvi Gunnar 
Tryggvason.Vantar á myndina: Guðbjartur Haraldsson og 
Gunnar Karl Gunnarsson.

gleðipinnarnir: Erna Bjarnadóttir, Sigrún 
Guðmundsdóttir, Halldóra Íris Ingvarsdóttir og Ólöf 
Lára Halldórsdóttir. Vantar á myndina: Katrín Erla 
Sigurðardóttir.

incrediboWls: Ása Guðrún Bergmann Jónsdóttir, 
Ingunn Bjarnadóttir, Tinna Sigurz og Kristín Jónína 
Einarsdóttir.

noname: Kári Harðarson, Þorsteinn I Sveinsson, 
Hafsteinn Ö Eyþórsson og Unnar Guðjónsson.

skollarnir: Friðjón Gunnlaugsson, Magnús Þórður 
Rúnarsson, Guðjón Ingi Guðlaugsson og Hákon Hrafn 
Sigurðarson Gröndal.

sex pistols: Stefán Þór Jónsson, Guðmundur Óskar 
Hauksson, Kári Agnarsson, Litli kútur - Agnar Ole og 
Oddur Magnús Sigurðsson. Vantar á myndina: Hannes 
Jón Hannesson.

Flestar fellur og hæsti leikur í 
kvenna flokki: Halldóra Íris 
Ingvarsdóttir, Gleðipinnarnir

Flestar fellur í karla flokki: 
Jón Sveinsson, RB_A

Liðakeppni karlar: Fyrsta sæti, RB_A Liðakeppni konur: Fyrsta sæti, Tröllin.
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að markmiði að safna peningum til að greiða fyrir aðgerð á hundi. 
Þetta er dæmi um hópfjármögnun, sem er þjónusta sem beint er að 
þeim sem nýta samfélagsmiðla fyrst og fremst sér til gamans. Það 
eru aðilar sem taka að sér að halda utan um slíkar safnanir, eitthvað 
sem norskir bankar ættu að íhuga, segir Meldal. 

Samfélagsmiðlar hafa einnig verið nýttir til hugmyndavinnu. 
Dæmi um slíkt er þegar fyrirtæki efna til samkeppni þar sem hægt 
er að koma með tillögur sem svo eru nýttar í markaðsstarfi. 

Það er dæmi um það hvernig má virkja þá sem nota samfélagsmiðla 
sér til afþreyingar, staðhæfir Meldal.

áVinningur af samfélagsmiðlum
Það fylgir því bæði beinn og óbeinn ávinningur að ná til neytenda 
í gegnum samfélagsmiðla. 

Beinn ávinningur getur verið bein sala, aukin sjálfsafgreiðsla, sala 
á tengdum vörum, aukin sala, nýir viðskiptavinir og þjónustugjöld. 
Beinn ávinningur mælist einnig í lægri kostnaði við hverja sölu. 
Óbeinn ávinningur er til að mynda „like“, umsagnir viðskiptavina, 
bein samskipti við viðskiptavini, bætt ímynd og samskipti milli 
viðskiptavina.

Óbeinum ávinningi mætti lýsa sem gárum á vatni. Sem dæmi má 
nefna ef þú átt viðskipti við fyrirtæki og af ánægju með þjónustuna 
ákveður þú að „like-a“ Facebook-síðu fyrirtækisins. Óbeini 
ávinningurinn felst í því að allir vinir þínir sjá „like-ið“. Þannig 
fær fyrirtækið jákvætt umtal og um leið eykst virði vörumerkis þess. 

Það eru fjöldamörg tækifæri sem felast í „like“ hnappinum – 
og það er fyrirtækjum nauðsynlegt að nýta þá möguleika sem 
samfélagsmiðlar hafa upp á að bjóða, segir Meldal. 

Með Facebook forriti er hægt að bjóða hópum eða einstaklingum 
upp á þann möguleika að greiða fyrir þátttöku í viðburðum. 

Innviðir Facebook eru orðnir það traustir að hægt er að hvetja 
notendur til að nýta greiðslumiðlunarþjónustu á Facebook og um 
leið dreifa skilaboðum um þann möguleika til annarra notenda, 
líkt og við höfum séð eiga sér stað í Tyrklandi, bendir Meldal á.

 
leikjaVæðing (gamification)
Leikjavæðing felst í því að nýta aðferðir og uppbyggingu sem þekkt 
er úr tölvuleikjum til að hvetja fólk til að eiga viðskipti, til dæmis 
að framkvæma greiðslur á samfélagsmiðlum. 

Tölvuleikjaiðnaðurinn hefur þekkingu á því hvernig hægt er að 
öðlast tryggð notenda og virkja þá til þátttöku, þessar aðferðir má 
einnig nýta til að ýta undir fjármálahegðun á netinu.

facebank
Með Facebank er hægt að framkvæma greiðslur til einstaklinga, 
hópa eða atburða á Facebook. 

Til að ná árangri er mikilvægt að huga að samhengi og útbúa 
notendavænar lausnir. Notendur Facebook eiga í samskiptum við vini 
og hópa eða í tengslum við atburði. Við útbúum greiðslulausnir eftir 
því í hvaða samhengi notandinn ákvað að nýta sér samfélagsmiðilinn, 
segir Meldal.

Evry hefur nýtt sér hluti sem eru einkennandi fyrir leikjavæðinguna 
þegar kemur að því að hanna greiðslulausnir fyrir Facebook. 
Notendur fá til að mynda „merki“ fyrir að framkvæma vissa hluti. 
Þegar notandi hefur fengið fimm merki fer hann í flokk mikilvægra 
viðskiptavina og því fylgja ýmis fríðindi. Meldal upplýsir okkur um 
að í merkjunum felist engin verðmæti sem slík en þau geti þó leitt 
til þess að notendur verði áhugasamari. 

- Þetta er ein útgáfa af leikjavæðingu. Fólk leggur ýmislegt á sig 
til að hljóta upphefð og viðurkenningu, segir Meldal að lokum. 

Greinin er þýdd úr norska Finans Fokus sem systurfélag SSF gefur út í 
Noregi. Greinina þýddi Hólmar Örn Finnson. Greinin birtist í 3. tbl. 

tbl. blaðsins árið 2013. bls. 10.

það er allt til reiðu til að hefja bankaþjónustu og greiðslumiðlun 
á facebook. Sá fyrsti sem þorir að stíga skrefið inn í þennan nýja 
heim, gæti lagt hann undir sig, segir Magne Meldal sem starfar við 
viðskiptaþróun hjá EVRY. 

Flestir tengja samfélagsmiðla við Facebook og Twitter. Heimur 
samfélagsmiðla er hins vegar mun fjölbreyttari en svo og þar finnst 
gríðarlegur fjöldi notenda sem á möguleika á því að framkvæma 
greiðslur á þessum nýja vettvangi. 

Í Tyrklandi nýta menn nú þegar samfélagsmiðla til að framkvæma 
greiðslur, segir Meldal. 

Notendur kínverska samfélagsmiðilsins Qzone telja 500 milljónir 
og notendur Facebook eru um 1 milljarður. 

Um 60% íbúa Noregs nota Facebook. Í raun má segja að allir 
eldri en 13 ára séu á Facebook, að sögn Meldal.

nýr notkunarmáti 
Nýting samfélagsmiðla hefur breyst á sama hátt og internetnotkun 
breyttist. 

Samfélagsmiðlar hafa gengið í gegnum visst þroskaferli á sama 
hátt og internetið gerði. Þegar netið var að slíta barnskónum fyrir 

10-15 árum síðan, var það að mestu leyti nýtt til að vafra um í leit 
að upplýsingum og afþreyingu. Nú er netið nýtt til að leysa ákveðin 
verkefni. Sama þróun er að eiga sér stað varðandi samfélagsmiðla, 
segir Meldal. 

Fólk nýtir sér samfélagsmiðla af tveimur ólíkum ástæðum. Annars 
vegar til afþreyingar og hins vegar við að leysa ákveðin verkefni, 
bætir Meldal við. 

Þetta býður þeim sem vinna að þróun nýrrar þjónustu fyrir 
samfélagsmiðla upp á tvo kosti. Þeir geta einbeitt sér að því að þróa 
lausnir fyrir þá sem eru að leita sér að afþreyingu eða þróað viðbætur 
við samfélagsmiðla sem notendur geta nýtt sér við úrlausn verkefna. 

Greiðslumiðlunarþjónusta fyrir einstaklinga, hópa eða atburði sem 
finna má á samfélagsmiðlum eru dæmi um viðbætur sem notendur 
geta nýtt sér, segir Meldal. 

hópfjármögnun 
Margir nota samfélagsmiðla án þess að hafa eitthvað sérstakt markmið 
með notkuninni annað en að hafa gaman að. Í hvað má virkja 
þennan hluta notenda?

,,Daria þarfnast þín“, var söfnunarátak á Facebook sem hafði það 

FACEBANK ER HANDAN 
VIÐ HORNIÐ
NÝTING SAMFÉLAGSMIÐLA SNÝST UM AÐ VERA ÞAR SEM VIÐSKIPTAVINURINN ER. 
NORSKA UPPLÝSINGATÆKNIFYRIRTÆKIÐ EVRY HEFUR ÚTBÚIÐ FACEBANK, SEM HLUTA 
AF ÞRÓUN SVOKALLAÐRA SNJALLBANKALAUSNA, TIL AÐ KANNA MÖGULEIKA Á SVIÐI 
NÝRRA LEIÐA TIL GREIÐSLUMIÐLUNAR. 

hVað með starfsmenn? 
- Hvaða þekkingu og hæfni þurfa starfsmenn að búa 
yfir til að starfa við bankaþjónustu og greiðslumiðlun á 
samfélagsmiðlum? 

- Það verður þörf fyrir tækniþekkingu, en tæknistörfin 
verða einkum við að veita stoðþjónustu. Viðskiptaþekking 
og þekking á markaðinum er mikilvæg. Þá verður einnig 
mikilvægt að hafa á að skipa starfsmönnum sem geta 
hugsað hlutina á nýjan hátt og þannig skorað á hólm 
hefðbundnar hugmyndir um hvernig við framkvæmum 
greiðslur, segir Meldal. 

- Telur þú líklegt að til verði nýjar stöður innan 
fjármálafyrirtækja í tengslum við bankaþjónustu og 
greiðslumiðlun á samfélagsmiðlum?

- Já, við þurfum fólk sem getur brugðist hratt við. Við 
munum sjá fleiri sveigjanleg teymi með starfsmönnum 
sem geta unnið þverfaglega. Það verða færri störf fyrir 
fólk með mjög sérhæfða menntun í þessum geira þegar 
fram líða stundir.

- Eru einhver sérstök störf innan banka og við greiðslumiðlun 
í dag sem munu leggjast af við það að bankaþjónusta og 
greiðslumiðlun mun eiga sér stað á samfélagsmiðlum?

- Það hefur verið ákveðin þróun í átt að aukinni 
sjálfsafgreiðslu. Næsta skref gæti hugsanlega orðið það 
að tölvur sjái í auknu mæli um ráðgjöf til viðskiptavina og 
þá gætu störf þeirra sem sitja í bankanum og veita almenna 
ráðgjöf verið í hættu. 

- Ef á heildina er litið, telur þú að starfsmönnum 
fjármálafyrirtækja muni fækka eða fjölga með aukinni 
bankaþjónustu og greiðslumiðlun á samfélagsmiðlum?

- Ég held að þessi þróun muni bjóða upp á ýmis tækifæri, 
og geti gert þeim sem hafa metnað og rétta færni möguleika 
á að skapa sér sérstöðu. Mögulega mun störfum fjölga. 
Fjármálageirinn er að breytast hraðar en nokkru sinni, 
segir Meldal að lokum. 
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starfsmannafélag, trúnaðarmannaráð og arion 
banki
hjá arion banka eru stéttarfélagsmál og önnur starfsmannamál 
aðskilin. Starfsmannafélagið heitir Skjöldur og var upphaflega 
stofnað 7. febrúar 1936. Markmið félagsins hefur alla tíð verið 
að vinna að því að efla félagslega vitund, samstarf og samheldni 
meðal starfsmanna. Félagið leitast við að eiga gott samstarf við 
yfirstjórn bankans um það sem til heilla horfir fyrir starfsmenn 
hans. Tengsl starfsmanna Arion banka við SSF eru í gegnum 
trúnaðarmannaráð Arion banka. Trúnaðarmannaráð sér um að 
afla og miðla nauðsynlegum upplýsingum, t.d. um kjara-, fræðslu- 
og kynningarmál, til allra trúnaðarmanna Arion banka, óháð 
staðsetningu.

starfsmannafélagið skjöldur 
Saga Skjaldar, starfsmannafélags Arion banka, hófst formlega með 
stofnun starfsmannafélags Búnaðarbanka Íslands 7. febrúar árið 1936. 
Við samruna Búnaðarbanka og Kaupþings runnu starfsmannafélög 
beggja banka í eitt félag. Hlutverkum starfsmannafélagsins var 
skipt upp vorið 2005 og sérstakt trúnaðarmannaráð skipað til að 
sinna kjaramálum sérstaklega en starfsmannafélagið sinnir rekstri 
orlofshúsa, tómstundastarfi, íþróttaviðburðum og skemmtunum 
starfsmanna. Stjórn Skjaldar er skipuð átta starfsmönnum bankans 
og er kjörin á aðalfundi Skjaldar á hverju ári. Formaður stjórnar 
Skjaldar er Sigurjón Sveinsson.

Skjöldur hefur á að skipa sex nefndum sem sinna daglegum 
rekstri Skjaldar ásamt starfsmanni á skrifstofu. Nefndirnar eru 
orlofshúsanefnd, íþróttanefnd, ferðanefnd, skemmtinefnd, 
tómstundanefnd og golfnefnd. Þessar nefndir eru allar skipaðar 
sjálfboðaliðum úr röðum starfsmanna Arion banka.

trúnaðarmannaráð arion banka
Trúnaðarmannaráð er skipað fimm trúnaðarmönnum hverju sinni 
og tveimur varamönnum, sem er boðið að sitja alla fundi ráðsins. 
Að jafnaði fundar trúnaðarmannaráð átta til tíu sinnum á ári. 

Ráðið gætir hagsmuna starfsmanna en það fær að vita fyrirfram um 
efni breytinga og annarra ráðstafana sem snerta starfsmenn beint.  
Ráðið leitast við að afla starfsmönnum bestu kjara sem fáanleg eru 
innan bankans, sé það í höndum ráðsins að leita eftir slíku og oft í 
samráði við starfsmannafélagið.

Meðlimir ráðsins taka þátt í vinnu eineltisteymis bankans þar 
sem skapaður hefur verið vettvangur til umfjöllunar og aðgerða til 
að bæta samskipti meðal starfsmanna.

Starfmannafélagið Skjöldur sér um viðhald og rekstur orlofshúsa 
en upphafið er rakið til ársins 1973 þegar Skógrækt ríkisins og 
Starfsmannafélag Búnaðarbanka Íslands gerðu með sér samning 
varðandi byggingu sumarhúsa í Þjórsárdal. Fyrst var sett niður 
hjólhýsi og vann starfsfólk sjálft við að koma upp tveimur húsum 
á svæðinu. Árið 2002 varð mikil breyting á svæðinu, en þá var 
borað eftir heitu vatni í landi Ásólfsstaða og stofnuð hitaveita. Þá 
var hægt að vera í húsunum á veturna og setja heita potta við tvo 
bústaðina, Birkihvamm og Birkilund. Það er alltaf verið að vinna í 
að bæta við og gera betur hjá Orlofsnefndinni. Í sumar var tekið í 
notkun glænýtt hús í Fnjóskadal við Vaglaskóg skammt austan við 
Akureyri sem hefur vakið mikla lukku.

Í dag hefur Skjöldur til umráða 14 orlofsbústaði landið um 
kring og er nýting þeirra allra mjög góð.

Akureyri 2 hús
Egilsstaðir 1 hús
Þjórsárdalur 2 hús
Hólar í Hjaltadal 1 hús
Flúðir 1 hús
Fnjóskadalur 1 hús
Húsafell 3 hús
Hella (við golfvöllinn) 2 hús
Grænahlíð í Biskupstungum 1 hús

Starfsmannafélagið niðurgreiðir gistingu í Reykjavík fyrir 
starfsfólk utan af landi.

SKJÖLDUR: KRAFTMIKIÐ 
SKEMMTILEGT STARFSMANNAFÉLAG

Til að halda heilbrigðri sál í hraustum líkama hefur Skjöldur öfluga 
íþróttanefnd til að halda sér við efnið. Nefndin heldur alls konar 
íþróttaviðburði og stendur fyrir kynningum á ýmsum nýjungum 
í íþróttum allt árið og sinnir því ákveðnu forystuhlutverki sem 
stuðla að heilbrigðu líferni meðal starfsmanna og hvetja til betri 
lifnaðarhátta . Íþróttaskóli barnanna er á hverjum sunnudagsmorgni 
þar sem íþróttanefndin leigir aðstöðu fyrir fjölskyldur bankans 
til að koma og leika sér í húsnæði fimleikafélagsins Ármanns í 
Laugardalnum. Íþróttanefndin hefur einnig innan sinna vébanda 
klúbba sem sinna þrengri áhugasviðum. Þessir klúbbar eru 
hjólhestafélagið – hjólaklúbburinn, veiðiklúbburinn og MC Skjöldur 
mótorhjólaklúbbur.

Hjólhestafélag íþróttanefndar blés svo vel í lúðrana í Hjólað í 
vinnuna, átaki Íþróttasambands Íslands, að bankinn hreppti fyrsta 
sætið í flokki fyrirtækja með 800 starfsmenn og fleiri. Í kjölfarið 
varð stemning fyrir hjólreiðum það mikil að starfsmenn bankans 
fjölmenntu einnig í Jökulmílu hjólamanna á Snæfellsnesi og nokkrir 
galvaskir starfsmenn hjóluðu hringinn í kringum landið og hafnaði 
liðið í 4. sæti á meðal 10 manna liða í hinu árlega WOW Cyclothon. 

Hjólamenningin er þó ekki eingöngu bundin við átök og keppnir 
heldur hafa sífellt fleiri starfsmenn bankans valið að selja aukabílinn 
og koma hjólandi í og úr vinnu. Það vinnur með hjólamenningunni 
að bílastæði eru heldur af skornum skammti í Borgartúni en 
starfsmenn sem hafa tekið upp þennan lífsstíl búa að batnandi heilsu 
svo ekki sé minnst á hve mörgum kílóunum er breytt úr fitu í vöðva.

Ferðanefnd Skjaldar stendur fyrir alls kyns gönguferðum af ýmsum 
erfiðleikastigum. Dagskráin er þannig að síðla veturs hefjast styttri 
göngur í nágrenni Reykjavíkur til að koma fólki í gang og form 

eftir veturinn. Smám saman eykst erfiðleikastigið í göngunum og 
hápunktar sumarsins eru stærri dagsgöngur og trússaðar helgarferðir. 
Í ár var gengið upp á Eyjafjallajökul, gengið á Reykjanesinu og á 
Hvalfell. Trússferðirnar voru Dalstígur og Síðuafrétt. Ferðanefndin 
er samsett af miklu kunnáttufólki og reynsluboltum í fjallgöngum 
sem einnig eru fróð um landið, örnefni og staðhætti og deila þeirri 
þekkingu með okkur hinum.

Skemmtinefndin gerir það sem nafn hennar gefur til kynna, stendur 
fyrir skemmtunum fyrir meðlimi Skjaldar og starfsmenn bankans. 
Fastir liðir í starfsári hennar eru vor- og haustfagnaðir til að fagna 
komu sumarsins ásamt þeim nýju tímabundnu starfsmönnum sem 
því fylgja sem svo kveðja að hausti á haustfagnaði. Skemmtinefndin 
heldur einnig reglulega bArion þar sem starfsmenn hittast eftir 
vinnu í aðalstöðvum Arion banka og fá sér smá drykk saman. 
Undir skemmtinefnd er starfandi bjórklúbbur fyrir áhugafólk um 
þann ágæta mjöð.

Hin líflega tómstundanefnd hefur á sinni könnu ýmsa viðburði er 
varða afþreyingu, hannyrðir og sköpun. Kökuskreytinganámskeið, 
sælgætisgerð, saumanámskeið, fléttunámskeið fyrir foreldra 
og fleira í þeim dúr. Tómstundanefndin hefur líka staðið fyrir 
árlegum jólatrésferðum og haldið vinsælar krakkabíósýningar í 
stóra fundarsalnum í aðalstöðvum bankans. Undir tómstundanefnd 
starfa svo nokkrir klúbbar sem sinna sértækari áhugasviðum. 
Þessir klúbbar eru prjónaklúbbur, bridgeklúbbur, bókaklúbbur og 
ljósmyndaklúbbur.

Golfnefnd Skjaldar hefur verið geysilega öflug undanfarin ár og 
gerir árlega samstarfssamninga við golfklúbba víðsvegar um landið. 
Í sumar voru þeir 19 og geta meðlimir Golfklúbbs Skjaldar spilað 
á fjölmörgum völlum víða um land á sumrin gegn vægu gjaldi. Í 
klúbbnum, sem er mjög vinsæll eru um 190 manns og þar af nokkrir 
eldri starfsmenn sem hættir eru störfum. Í sumar hélt golfnefndin 
meistaramót og bikarmeistaramót þar sem 36 keppendur voru 
skráðir til leiks og var mikil ánægja með bæði mótin.

Frá verðlaunaafhendingu ÍSÍ fyrir „Hjólað í vinnuna“ þar sem Arion banki vann fyrir 
fyrirtæki með 800 starfsmenn eða fleiri. Myndin er í eigu ÍSÍ.

Lið Arion banka í WOW Cyclothon keppninni hafnaði í 4. sæti

Starfsfólk bankans í gönguferð um Síðuafrétt.
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þessi þrjú stóru fjármálafyrirtæki Voru if, nordea og danske 
bank. Tryg í Danmörku svaraði ekki fyrirspurn FinansFokus.

Það sem FinansFokus lék meðal annars forvitni á að vita var þetta: 
Er munur milli landa, hverjir eru það sem vinna utan hefðbundins 
vinnutíma og hvaða vandamál fylgja breyttum vinnutíma? 

Hjá mörgum hinna norrænu fjármálafyrirtækja er vinnudagur 
jafn langur og hann hefur verið, þrátt fyrir að störfum sé sinnt utan 
hefðbundins vinnutíma í meiri mæli en áður hefur tíðkast. Flestir eru 
sammála um að gallar fylgi því að vinna utan hefðbundins vinnutíma. 

Eru það helst þeir sem eru lausráðnir sem vinna utan hefðbundins 
vinnutíma?
steinar nickelsen hjá nordea: Hjá okkur eru það bæði fastráðnir 
og þeir sem eru ráðnir tímabundið sem vinna utan hefðbundins 
vinnutíma. Í símabankanum eru nokkrir fastráðnir sem vinna 
aðallega utan hefðbundins vinnutíma en þá er oftast um að ræða 
starfsmenn í hlutastarfi með mjög lágt starfshlutfall. Það eru einkum 
námsmenn sem eru ráðnir í þessi störf. 
ellen lorentzen stene hjá danske bank: Við höfum ekki fengið 
þau svör frá Norðurlöndunum að það séu helst lausráðnir sem vinna 
utan hefðbundins vinnutíma. Við getum heldur ekki sagt að þannig 
sé það hjá bankanum í Noregi.
ingar brotnoV hjá if: Það eru aðallega þeir sem starfa í þjónustuveri 
fyrir einstaklingsþjónustu sem vinna utan hefðbundins vinnutíma. 

Hversu há starfsmannavelta er meðal starfsmanna sem vinna utan 
hefðbundins vinnutíma?
nickelsen, nordea: Ég hef engar tölur sem sýna hlutfall 

starfsmannaveltu í störfum sem krefjast þess að unnið sé utan 
hefðbundins vinnutíma. 
stene, danske bank: Samkvæmt upplýsingum frá Svíþjóð er 
starfsmannavelta þeirra sem sinna slíkum störfum nokkuð hærri en 
almennt gerist, þó liggja ekki fyrir tölur varðandi þetta. Hin löndin 
greindu frá því að ekki væri mikill munur þar á. 
brotnoV, if: Við erum ekki viss en teljum að starfsmannavelta sé 
um 10%.

Hvaða áskoranir telja fjármálafyrirtækin á Norðurlöndunum að felist 
í vinnu utan hefðbundins vinnutíma? 
nickelsen, nordea: Ólíkar þarfir og ólík forgangsröðun, ásamt 
ólíkum venjum, leiða til nokkuð ólíkra lausna eftir löndum. 
Stjórnendur á Norðurlöndunum vilja gjarnan að vinnutími sé sem 
líkastur milli landa, þeir vilja sem sagt að starfsmenn séu til taks 
þegar fyrirtækinu hentar. Trúnaðarmenn á Norðurlöndunum eiga 
með sér náið samstarf hvað varðar þetta mikilvæga málefni. 
stene, danske bank: Það að skilja á milli vinnu og einkalífs er 
áskorun sem við stöndum frammi fyrir í öllum löndunum. Það er 
orðið auðvelt að sinna vinnunni utan vinnustaðarins. Nú skiptir 
litlu máli hvar við erum stödd því við höfum greiðan aðgang að 
tölvupóstinum, tölvukerfum bankans og öðru sem þörf er á til að 
sinna vinnunni. Það er líka margt jákvætt við það, þar sem það 
býður upp á meiri sveigjanleika sem gerir starfsmönnum kleift að 
skipuleggja vinnudaginn eftir eigin þörfum. Helsta áskorunin felst 
því í að skilja milli vinnu og einkalífs þar sem við sinnum oft hvoru 
tveggja samtímis. 
bortnoV, if: Stjórnendur fyrirtækjanna etja gjarnan löndunum 

VINNUTÍMI Í 
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJUM 
Á NORÐURLÖNDUNUM
hVersu langur er Vinnudagur starfsmanna á norðurlöndunum? hVaða Vanda standa 
þeir frammi fyrir Varðandi óreglulegan VinnutÍma? finansfokus lagði þessar og fleiri 
spurningar fyrir trúnaðarmenn þriggja stórra fjármálafyrirtækja á árinu.

saman. Sem dæmi má nefna þegar við samþykkjum ekki vaktavinnu 
og vinnu í þjónustuveri eftir klukkan fjögur á daginn þá er því 
hótað að flytja þá starfsemi til Svíþjóðar. Það er því mikilvægt að 
stéttarfélög á Norðurlöndunum vinni saman að því að fá samræmdar 
reglur um vinnutíma.

Hver er þín skoðun á vinnu utan hefðbundins vinnutíma?
nickelsen, nordea: Ég er kannski ekki talsmaður þess, almennt séð. 
Mér finnst við almennt hafa búið til ýmsar gerviþarfir í þjóðfélaginu 
sem knýja á um lengri opnunartíma í flestum fyrirtækjum. Hver 
þarf til dæmis að komast í IKEA klukkan korter í ellefu á kvöldin 
eða kaupa mjólk og brauð klukkan tíu? Ég geri mér grein fyrir því 
að sumar starfsstéttir verða að vinna á kvöldin og nóttunni en þeir 
sem þess þurfa ættu þá að geta gert heimilisinnkaupin á eðlilegum 
opnunartíma. Það er alltof mikil áhersla lögð á samkeppni og vöxt 
á kostnað fjölskyldu og heilsu starfsmanna. Ég tel til að mynda 
enga þörf á að hafa allar búðir opnar á sunnudögum. Með öðrum 
orðum, þá skil ég ekki hvers vegna þarf kvöld og næturvinnu í 
okkar starfsgrein. 
stene, danske bank: Það er mikivægt að við höldum okkur við 
,,venjulegan’’ vinnutíma áfram, þar sem samfélagið gerir í raun ráð 
fyrir því að vinnu sé sinnt milli 8 á morgnana og 5 á daginn. 
brotnoV, if: Almennt séð tel ég þetta neikvætt. Þetta er eitthvað 
sem hefur lætt sér inn vegna þeirra miklu samkeppni sem ríkir á 
fjármálamarkaði. Stjórnendur fyrirtækjanna nota gjarnan þau rök 
að viðskiptavinurinn krefjist þessarar þjónustu. Þegar eitt fyrirtæki 
byrjar að veita slíka þjónustu þá fylgja hin á eftir. Þó má benda á 
að margt ungt fólk er ánægt með að geta unnið á öðrum tíma en 

yfir daginn. En það gæti þó verið mýta sem orðið hefur til vegna 
þeirra starfshátta sem nú eru viðtekin venja. 

sama þróun hér á landi
Á undanförnum þremur árum hefur vinna utan hefðbundins 
vinnutíma verið vaxandi áhyggjuefni SSF. Hjá SSF og systurfélögunum 
á Norðurlöndunum hefur verið talað um aukna falda vinnu, vinnu 
utan hefðbundins þ.e. dagvinnu- og yfirvinnutíma. Friðbert 
Traustason, formaður SSF, segist sjá sömu þróun hér á landi með 
tilkomu ört fjölgandi fastlaunasamninga. Hann segist hafa miklar 
áhyggjur af þessari þróun þar sem ekkert takmark er sett á fjölda 
ógreiddra yfirvinnutíma í fastlaunasamningum „ef ekkert hámark 
er sett á fjölda yfirvinnutíma í slíkum samningi, eða yfirvinnu sett 
ákveðin tímamörk innan virkra vinnudaga í viku hverri þá er samspili 
fjölskyldulífs, frístunda og vinnu stefnt í óefni með ófyrirséðum 
afleiðingum” segir Friðbert.

skilin milli VinnutÍma og einkalÍfs óljós
Flestir skilgreina vinnutíma sem þann tíma sem við verjum til að afla 
tekna. Vinnutími er skilgreindur í vinnulöggjöfinni sem sá tími sem 
starfsmanni ber að sinna störfum fyrir vinnuveitanda. Reglur um 
lengd vinnutíma og hvenær skal sinna vinnu er að finna í lögum, 
kjarasamningum og ráðningarsamningum starfsmanna. Tæknin 
hefur gert það að verkum að skilin milli vinnutíma og einkalífs hafa 
orðið óljós. Það verður æ algengara að starfsmönnum sé frjálst að 
svara einkasímtölum og tölvupóstum á vinnutíma en að sama skapi 
eru starfsmenn líklegri til að svara fyrirspurnum tengdum vinnu 
í frítíma sínum. Líklegt er að mikil áhersla verði lögð að tilhögun 
vinnutíma við gerð kjarasamninga á árinu 2014. 

Greinin er að hluta til byggð á þýðingu á grein sem birtist í Finans 
fokus tbl. 6, 2013. bls. 22-23.

Hólmar Örn Finnson þýddi.

VinnutÍmi á norðurlöndunum
Vinnutími í Noregi Önnur Norðurlönd Sérreglur

If 37 klst. og 55 mín. á viku að meðaltali. 
Meðal vinnutími á dag: 7 klst. og 55 
mín, að meðtöldu matarhléi. 40 stunda 
vinnuvika á veturna, styttri vinnudagur 
á sumrin.

Finland: Opið frá 8:00 til 22:00 Noregur: Semja má um þjónustu 
við viðskiptavini í gegnum síma og 
tölvupóst, 37,5 tímar á viku, sinnt 
á tímabilinu frá 8:00 til 21:00. 
Sérsamningar um vaktavinnu á 
nóttunni og um helgar.

 Nordea 37,5 stunda vinnuvika á veturna. 35 
tímar frá 15. maí til loka ágúst. Semja 
má um að vinnu sé sinnt á milli 10:00 
og 18:00. Vinnu skal lokið klukkan 
21:00 á virkum dögum og klukkan 
18:00 á laugardögum.

Finland: 7,5 tíma á dag, 37 tímar á 
viku. Má ekki fara yfir 40 tíma á viku. 

Svíþjóð: Lögfest 40 stunda vinnuvika, 
38,5 samkvæmt kjarasamningi. Vinna 
má hvenær sem er dagsins alla daga 
vikunnar, en taka þarf tillit til reglna 
EB um hvíldartíma. 

Danmörk: 37 tíma á viku. Vinnudagur 
má ekki vera meira en 12 tímar og ekki 
meiri en 42,5 tíma á viku.

Noregur: Umsókn um að fá að veita 
bankaþjónustu allan sólarhringinn 
gegnum síma er til meðhöndlunar 
hjá stjórn stéttarfélagsins. Nú geta 
starfsmenn lengst unnið til 22:00. 
Lokunarþjónustu fyrir greiðslukort er 
sinnt af greiðslumiðlunarfyrirtækinu 
NETS á nóttunni.

Danske Bank Lögfest 40 stunda vinnuvika. 
Kjarasamningur 37,5 stundir.

Finnland: Sama 

Svíþjóð: Sama en kjarasamningar 
kveða á um 38,5 stundir á viku. 

Danmörk: Kjarasamningar kveða á 
um 37 stunda vinnuviku.

Það er því mikilvægt að stéttarfélög á 
Norðurlöndunum vinni saman að því að fá 

samræmdar reglur um vinnutíma.
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1, 2 og 3 og millifærslan er komin Í gegn!
Við Íslendingar gerum okkur ef til Vill ekki grein fyrir þVÍ 
hVersu góðrar og skilVirkrar greiðslumiðlunar Við njótum. 
Í nágrannalöndum okkar er algengt að það taki einn dag að færa 
fjármuni á milli bankastofnanna. Sem dæmi, ef ég geri millifærslu 
í netbanka Landsbankans yfir á reikning í Arion banka, þá gerist 
það á stundinni, um leið og ýtt er á ,,millifæra“. Oft er talað um 
T og T+1 í þessu sambandi, þar sem T stendur fyrir daginn sem 
beðið er um millifærslu (transaction date) og T+1 daginn eftir, þegar 
millifærslan er komin í gegn á áfangastað. Í sumum tilfellum getur 
millifærsla í nágrannalöndum okkar tekið þrjá daga eða T+3, en hjá 
okkur gerist þetta samdægurs eða T.

litla Ísland
Hvernig má það vera að litla Íslandi takist að framkvæma millifærslur 
á slíkum hraða og með þessari skilvirkni? Reiknistofa bankanna 
(RB) leikur þar lykilhlutverk. Kjarnakerfi bankanna, sem RB hefur 
forritað og rekur, voru í upphafi hönnuð með það í huga að geta 
millifært og gert upp samdægurs og þeirri hönnun hefur verið haldið 
í þau rúmu 40 ár sem RB hefur starfað. Upphaflega var Ávísana- og 
hlaupareikningskerfið, AH-kerfið eins og við köllum það, forritað 
til að bregðast við svokölluðum ávísanakeðjum. „En áður nýttu 
menn sér 3-4 daga frest frá því ávísun var gefin út þar til hún kom 
til uppgjörs. Menn gátu sem sagt gefið út innistæðulausa ávísun, 
greitt með henni fyrir tiltekna vöru eða þjónustu en sett fjármagn 
inn á reikninginn áður en ávísunin náði á leiðarenda. Með þessu 
bjuggu menn sér til vaxtalaust fjármagn og sumir náðu verulegri 
veltu í þessum vafasömu viðskiptum. En sá tími leið undir lok með 
tilkomu Reiknistofunnar.” [1] Í dag heyra ávísanir nánast sögunni til 
og debetkort hafa tekið við en grunnurinn í kerfum RB er ennþá sá 
sami og þjónar debetkortum ekki síður en ávísunum. RB er einstök 
á heimsvísu og það helgast af smæð þjóðarinnar. Það gerir okkur 
kleift að einfalda mjög allt uppgjör á milli bankastofnanna og ná 
fram gríðarlegri skilvirkri greiðslumiðlun.

stóru löndin
Af hverju geta nágrannalöndin ekki gert það sama? Hjá þeim er allt 
miklu stærra í sniðum og færslufjöldinn mun meiri sem veldur því 
að mun erfiðara er að ná því að gera upp samdægurs og hvað þá á 
stundinni. Þar er einnig venja fyrir T+1 uppgjöri og enginn kippir 
sér upp við það.

út á hVað gengur þetta uppgjör?
Uppgjörið er á ensku „clearing“. Þegar fjármunir eru færðir á milli 
bankastofnana þarf að tryggja að bankinn þar sem peningur er tekinn 
út úr komi honum til skila til bankans sem leggja á inn hjá. Hver 
bankastofnun á innlánsreikning hjá Seðlabanka Íslands og uppgjörið 
er framkvæmt þannig að millifært er á milli þessara reikninga. 

Þegar millifærsla er framkvæmd eða verslað með debetkorti eru 
fjöldamörg kerfi sem koma við sögu. Sé dæmi tekið um millifærslu 
(tölurnar vísa í mynd 1) þá eru það Netbanki (1), Afgreiðslukerfi(1,2), 
AH-kerfið(4), Jöfnunarkerfið(3) eða Stórgreiðslukerfið(3). 

einfalt
Öll grunnkerfin keyra í „sömu“ tölvunni á sama gagnagrunni og eru 
vel tengd saman. Erlendis eru sambærileg kerfi keyrð hjá mörgum 
aðilum og eru þau annað hvort lauslega tengd saman eða alls ekki. 
Það er því töluverður handleggur að gera upp milli banka, sem 
þá þurfa að skiptast á upplýsingum um millifærslur með aðstoð 
uppgjörshúsa (clearing centre) en þau geta verið eitt eða fleiri í hverju 
landi. Bankar og sparisjóðir á Íslandi báru gæfu til að taka saman 
höndum fyrir rúmum 40 árum og stofna RB. Með RB var lagður 
grunnur að skilvirkri og hagkvæmri greiðslumiðlun allt til dagsins 
í dag. Með auknum samrekstri á grunnkerfum banka og sparisjóða 
hjá RB má jafnvel gera enn betur í sparnaði og hagkvæmni sem 
nýtist öllum Íslendingum.

Þór Svendsen Björnsson 
Lausnaarkítekt hjá RB

[1] Valþór Hlöðversson, Frjáls Verslun, 48. árgangur, 1989, 2 tölublað, bls. 52.

SÉRSTAÐA RB Á HEIMSVÍSU 
Í GREIÐSLUMIÐLUN

Mynd 1. Uppgjör millifærslu.

starfsmannafélag greiðsluVeitunnar er nýtt aðildarfélag 
að ssf en lögum samkVæmt bÍður formleg afgreiðsla aðildar 
staðfestingar á næsta þingi ssf sem haldið Verður árið 2016. 
Starfsmannafélag Greiðsluveitunnar verður, með formlegri inntöku, 
þrettánda aðildarfélag SSF og bætist í ört stækkandi hóp félagsmanna 
SSF.

Greiðsluveitan er sjálfstætt starfandi einkahlutafélag í eigu 
Seðlabanka Íslands. Tilgangur félagsins er að starfrækja greiðslukerfi 
og önnur þjónustukerfi tengd greiðslumiðlun í samræmi við gildandi 
lög og reglur, þ.á.m. að viðhalda og tryggja öryggi og virkni þeirra, 
sem og skylda starfsemi. Hjá fyrirtækinu starfa fimmtán starfsmenn 
í fullu starfi sem sinna hinum ýmsu verkefnum tengdum starfsemi 
félagsins.

Fyrirtækið var verðlaunað í ár fyrir góða stjórnarhætti af 
Rannsóknarmiðstöð um stjórnarhætti við Háskóla Íslands. 
Með viðurkenningunni fékk Greiðsluveitan nafnbótina 
„Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum stjórnarháttum“ og fer í hóp 
ellefu íslenskra hlutafélaga sem fengu þessa viðurkenningu á 
ráðstefnu Rannsóknarmiðstöðvarinnar. Þá var Greiðsluveitan valið 
,,Framúrskarandi fyrirtæki“ vegna áranna 2012 og 2013. Af rúmlega 
33 þúsund fyrirtækjum sem skráð eru í hlutafélagaskrá sýna einungis 

462 fyrirtæki þann styrk í mælingum Creditinfo að verðskulda 
viðurkenninguna „Framúrskarandi fyrirtæki“.

nánar má fræðast um starfsemi okkar nýjustu félagsmanna á 
heimasÍðu fyrirtækisins, greidsluVeitan.is. 

opnað Verður fyrir umsóknir úr menntunarsjóði 
ssf á heimasÍðu samtakanna, ssf.is, Í október. Næsta 
úthlutun fer fram í janúar 2015 fyrir styrki vegna 
menntunar á sumar og vorönn 2015, sækja þarf um úr 
sjóðnum fyrir 15. janúar 2015. 

Tilgangur sjóðsins er efla félagsmenn í starfi og gera 
þá að verðmætari starfsmönnum með því m.a. að 
endurgreiða námskostnað að hluta eða í heild. Sjóðnum 
er ætlað að veita styrki vegna kostnaðar við menntun, 
símenntun og endurmenntun. Einnig við nám/námskeið 
sem nýtist í starfi og/eða til félagsstarfa að mati stjórnar.

Meginviðfangsefni sjóðsins er að veita styrki til greiðslu 
skólagjalda vegna náms sem uppfyllir eftirfarandi skilyrði: 
– er stundað samhliða starfi í fjármálafyrirtækjum og 
veitir fullgildar námseiningar á framhaldsskóla- eða 
háskólastigi.

Hámarksfjárhæð hvers styrks pr. misseri er helmingur 
skólagjalda, allt að 150.000 kr.

NÝTT AÐILDARFÉLAG SSF

styrktarsjóður ssf
SSF minnir á að umsóknir um styrk úr styrktarsjóði SSF þarf að skila á rafrænu formi ásamt skönnuðu afriti af frumritum reikninga, 
ásamt beiðni eða vottorðum sé þess krafist í úthlutunarreglunum. Kostnaður við umbeðin læknisvottorð er endurgreiddur gegn 
framvísun frumrits reikninga.
Lausráðnir starfsmenn og sumarstarfsmenn geta sótt um styrki vegna sjúkraþjálfunnar/nudds, krabbameinsskoðunnar, hjartaskoðunnar, 
sálfræðimeðferðar, göngugreiningu og þyngdarstjórnunnar.
Allar upplýsingar um úthlutunarreglur, eyðublöð og hámarks styrktargreiðslu má nálgast á heimasíðu samtakanna, ssf.is undir 
liðnum Styrktartsjóður. 

UM MENNTUNARSJÓÐ SSF
menntunarsjóður ssf Í nokkrum skrefum
• Umsóknum og fylgigögnum er skilað rafrænt í gegnum heimasíðu 

SSF.
• Vegna sumar- og haustannar er sótt um fyrir 15. janúar ár hvert.
• Vegna vorannar er sótt um fyrir 15. júní ár hvert.
• Einungis eru veittir styrkir vegna námsgjalda en ekki vegna 

annars kostnaðar sem til fellur við námið s.s. bókakostnaðar eða 
ferðakostnaðar.

• Styrkhæft nám er allt einingametið nám, tungumálanám og 
sjálfstyrking.

• Hámarksstyrkur er 50% af námsgjöldum, þó að hámarki kr. 
150.000,- á önn. Hámarksstyrkur vegna tungumálanáms er kr. 
30.000,-

• Sumarstarfsmenn geta ekki sótt um styrk í Menntunarsjóð
• Styrkir eru greiddir eftir að umsóknarfrestur er liðinn.
• Réttur til greiðslu úr sjóðnum fyrnist á 12 mánuðum eftir námslok.

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.

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



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.


