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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.

KJARASAMNINGUR 2015
fólki sá boðskapur stjórnvalda að launahækkun
á almennum vinnumarkaði leiði okkur inn í
óðaverðbólgu en launahækkun ríkisstarfsmanna
ekki.
Launahækkunum opinberra starfsmanna
verður einungis mætt með hærri skatttekjum
ríkisins og því er aðeins tvennt í boði, að hækka
öll laun sem skilar sér í hærri ríkistekjum að
óbreyttum skattprósentum, eða að hækka
enn einu sinni skattprósentur á fyrirtæki og
einstaklinga.
Mörg fyrirtæki, þar á meðal fjármálafyrirtæki,
hafa náð sér vel á strik undanfarin misseri og
hagnaður þeirra er ágætlega viðunandi. Þau eru
því vel undir það búin að hækka laun starfsmanna
og gefa þeim þannig hlutdeild í bættri afkomu.
Krafa SSF er alveg skýr fyrir komandi
kjaraviðræður, betri
launakjör fyrir alla
félagsmenn SSF.

ÞVÍ MIÐUR VORU KJARASAMNINGARNIR 2014 MISTÖK
ÞAR SEM EINN AÐAL LEIKARI ÞEIRRA SAMNINGA,
Ríkisstjórnin, hefur ekki staðið við loforð
sem gefin voru samhliða kjarasamningunum.
Loforð um aðhald í ríkisrekstri, lækkun gjalda
á fyrirtæki og einstaklinga, hækkun leigu- og
vaxtabóta, afnám gjaldeyrishafta og endurskoðun
húsnæðiskerfis hafa ekki verið efnd.
Kjarasamningar ríkisins við ákveðna hópa
ríkisstarfsmanna langt umfram 2,8% markmið
2014 setja nýja kjarasamninga einnig í erfiða
stöðu. SSF hefur aldrei talað gegn kjarabótum til
launamanna og mun ekki gera. En það er alveg
ljóst að allir launamenn bera kjör sín saman við
launakjör sem samið er um á vinnumarkaði hverju
sinni, hjá fyrirtækjum á almennum vinnumarkaði
og ríki. Þegar ríkið gengur á undan og hækkar
laun starfsmanna ríkisins
langt umfram það sem
launamenn á almennum
markaði fengu 2014, þá
leiðir það til átaka. Að
halda annað er hreinn barnaskapur og ekki bjóðandi hugsandi

Krafa SSF er alveg skýr fyrir komandi kjaraviðræður,
betri launakjör fyrir alla félagsmenn SSF.

Friðbert Traustason
Formaður SSF.

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 og fylgstu með því sem er að gerast. Það
sem þú þarft að gera er að slá Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja í leitarstreng
Facebook og „læka“ við síðuna.

MÍNAR SÍÐUR
BÚIÐ ER AÐ OPNA FYRIR MÍNAR SÍÐUR Á HEIMASÍÐU SSF.
Félagsmenn skrá sig hér eftir inn á MÍNAR SÍÐUR til að sækja
um í sjóði félagsins. MÍNAR SÍÐUR halda utan um umsóknir
og sögu félagsmanns.
Með tilkomu síðunnar verða umsóknir aðgengilegri fyrir
félagsmenn og úthlutunin auðveldari.

Starfsfólk SSF bindur vonir við að þetta auðveldi félagsmönnum að
nálgast upplýsingar og fylgjast með hvar mál eru stödd hverju sinni.
HÆGT ER AÐ NÁLGAST MÍNAR SÍÐUR ÁSAMT LEIÐBEININGUM UM
NOTKUN ÞEIRRA Á VEFSLÓÐINNI:

http://minarsidur.ssf.is
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LÖGFESTA ÞARF STARFSÖRYGGI FORELDRA Í
KJÖLFAR FÆÐINGARORLOFS
starfi hjá vinnuveitanda í samræmi við ráðningarsamning.“ Hann
telur nauðsynlegt að lögfesta þá reglu að viðkomandi eigi skilyrðislaust
Á FYRSTA DEGI EFTIR AÐ HANN SNÉRI TIL STARFA EFTIR FÆÐINGARORLOF.
rétt á sama starfi þegar viðkomandi snýr aftur til starfa að loknu
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) eru ekki ókunnug fæðingarorlofi. „Dæmin sanna að það er nauðsynlegt að tryggja enn
þessu vandamáli, sem foreldrar geta þurft að glíma við á tímabili í frekar starfsöryggi foreldra í og eftir fæðingarorlof. Þeir verða að geta
lífi fjölskyldna og/eða einstaklinga þegar síst skyldi.
treyst því að þeir geti snúið til sinna starfa eftir fæðingarorlof, það
Talsvert var fjallað um mál félagsmanns SSF í fyrra þar sem deilt eiga að vera ófrávíkjanleg skilyrði, og því þarf að afnema 2. mgr, 2. tl.
var um lögmæti uppsagnar barnshafandi konu. Friðbert Traustason, 29. gr. laganna um að sé þess ekki kostur skuli viðkomandi eiga rétt
formaður SSF, sagði um
á sambærilegu starfi.
„Dæmin sanna að það er nauðsynlegt að tryggja
málið í fjölmiðlum á sínum
Þeir eiga einfaldlega að
tíma að sá friður og það ennfrekar starfsöryggi foreldra í og eftir fæðingarorlof. Þeir verða að geta treyst því að þeirra
samkomulag sem ríkt hefði geta treyst því að þeir geti snúið til sinna starfa eftir fæðingarorlof, starf bíði þeirra“ segir
um starfsöryggi starfsmanna,
Friðbert.
það eiga að vera ófrávíkjanleg skilyrði“
sem ættu von á barni eða
Hann telur einnig
væru í fæðingarorlofi, væri í uppnámi. Það mál leystist þó fyrir nauðsynlegt að herða á lögum um vernd gegn uppsögnum eftir
skemmstu farsællega en er engu að síður dæmi um aukna hörku í að starfsmaður hefur tilkynnt um fyrirhugaða töku fæðingarorlofs.
hagræðingaraðgerðum atvinnulífsins.
Hann segir að núgildandi ákvæði veiti atvinnurekendum of frjálsar
Þá er einnig fleiri slík sambærileg dæmi að finna úr fjármálageiranum hendur í túlkun gildra ástæðna fyrir uppsögn í kjölfar fæðingarorlofs.
þar sem foreldri er sagt upp störfum skömmu eftir að viðkomandi „Þessi hópur fólks þarf að búa við aukið starfsöryggi á þessu
snýr aftur til starfa eftir fæðingarorlof. Friðbert telur þessa þróun tímabili í lífi þeirra og atvinnulífið þarf að gæta sín gagnvart þeim
ömurlega eftir margra ára framfarir og uppbyggingu fjölskylduvænnar einstaklingum sem standa veikari en aðrir gagnvart uppsögnum sökum
stefnu fjáramálafyrirtækja. Hann telur nauðsynlegt að skerpa á 29. tímabundinna aðstæðna. Við megum ekki hverfa algjörlega frá þeirri
gr. laga um fæðingarorlof nr. 95/2000 þar sem segir að „Starfsmaður fjölskylduvænu stefnu sem hefur byggst hér upp á undanförnum
skal eiga rétt á að hverfa aftur að starfi sínu að loknu fæðingar- eða árum í atvinnulífinu.“
foreldraorlofi. Sé þess ekki kostur skal hann eiga rétt á sambærilegu
AÐ

UNDANFÖRNU HEFUR MIKIÐ VERIÐ FJALLAÐ UM STARFSÖRYGGI

FORELDRA Í KJÖLFAR ÞESS AÐ FORSTÖÐUMANNI VAR SAGT UPP STÖRFUM
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KJARASAMNINGUR
SSF LAUS
„Þessu verður að linna og stöðugleiki hjá fyrirtækjunum og starfmönnum að komast á.
Einungis þannig er hægt að byggja vel upp og ná fram bestum afköstum og starfsánægju,
sem öllum er nauðsynleg til að líða vel í vinnunni sem og utan vinnu“

ÁRS

SAMTAKA STARFSMANNA
SAMTAKA ATVINNULÍFSINS FRÁ 16. MAÍ 2011
RANN ÚT ÞANN 28. FEBRÚAR SL. Eins og fram hefur komið er staðan
í kjaramálunum nú verulega snúin.
Launahækkanir starfsmanna ríkisins, t.a.m. grunnskólakennara og
lækna, lita mjög svo þær kjaraviðræður sem eiga sér stað á almennum
og opinberum vinnumarkaði. Launamenn allra stéttarfélaga krefjast
eðlilega sömu hækkunar og ríkið hefur samið um við tvo fyrrgreinda
hópa, en Samtök atvinnulífsins (SA) og ráðherrar í ríkisstjórn
Íslands hafa ítrekað undanfarið að slíkar hækkanir komi ekki til
álita fyrir allan vinnumarkaðinn þar sem það leiði til óðaverðbólgu
á komandi árum.
FRAMLENGING Á KJARASAMNINGI

FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA OG

STEFNIR Í ÁTÖK

Friðbert Traustason, formaður SSF, telur ljóst, miðað við ósveigjanleika
gagnvart almennum vinnumarkaði í þeim kjaraviðræðum sem eiga
sér stað, að það stefni í talsverð átök við gerð kjarasamnings SSF og
SA. „Kjaraviðræður eru því í raun alveg stopp þó einhverjir ræðist

við af kurteisi einni saman. Nokkur félög innan ASÍ hafa lagt fram
grunn að kröfugerð, sem hljóðar upp á hækkun lægstu launa, ýmist
til eins árs eða þriggja ára. Það fæst engin vitræn umræða og allt
stefnir í átök“ segir Friðbert.
Friðbert telur að óskynsamlegt sé fyrir stéttarfélög á almennum
vinnumarkaði að semja við atvinnurekendur áður en ríkið hefur
að fullu lokið við kjarasamninga opinberra starfsmanna. „Það er
algjörlega útilokað að stéttarfélag eins og SSF geti gengið frá langtíma
kjarasamningi vitandi það að ríkið muni síðan semja betur við
starfsmenn ríkisins, eins og gert var við ákveðna hópa á tímabilinu
2014-2015. Það virðist því vera nauðsynlegt að hefja verkföll til að fá
einhverju fram í kjaraviðræðum. Alla vega fengu engir neitt umfram
2,8%-in 2014 nema þau stéttarfélög sem boðuðu og fóru í verkfall.“

STAÐAN HJÁ SSF

Stjórn SSF og formenn aðildarfélaga hafa fundað að undanförnu
um kjaramál SSF. Á þeim fundum hefur áfram verið unnið með
samþykktir formanna- og trúnaðarmannafundar frá því í nóvember
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sl. Unnið er nú að því að vinna lokadrög að kjarakröfum SSF
en eins og staðan er núna í samningsumhverfi stéttarfélaga og
þjóðfélagsumræðu eru meiri líkur en minni taldar á þvi að horft verði
til 12-16 mánaða kjarasamnings þar sem lögð verður áhersla á að
semja um prósentuhækkun með lágmarksgólfi í krónutöluhækkun
en eins og áður segir er það háð því hvernig ríkið semur við opinbera
starfsmenn.
Samkvæmt tölum sem Hagstofan hefur tekið saman um
launaþróun hjá flestum starfstéttum á vinnumarkaði frá árinu
2006 til 2013 hafa laun samkvæmt kjarasamningum SSF, umsamin
laun (taxtalaun, yfirvinnutaxti, desember- og orlofsuppbót),
hækkað um 32% á þessu tímabili. Launaskrið á sama tíma hefur
skilað meðallaunahækkun upp á 30% á þessum sömu átta árum.
„Meðallaun segja hins vegar einungis hálfa söguna þar sem nokkuð
stór hluti vinnumarkaðarins fylgir einhvers konar „markaðslaunum“
eða „samkeppnislaunum“ á meðan hinn hluti launamanna fær
eingöngu umsamdar launahækkanir viðkomandi stéttarfélags. Þessi
þróun hefur leitt til enn meiri launamunar á þeim sem eru með
hærri launin miðað við þá sem eru með lægri laun og meðallaun“
segir Friðbert.

HÆTTUMERKI

Samkvæmt tölum Hagstofunnar hefur launaþróun félagsmanna
SSF haldið vel við launaþróun annarra launamanna á Íslandi. Þá má
hinsvegar sjá stór hættumerki gagnvart félagsmönnum SSF og má
þar einna helst nefna fastlaunasamningana sem SSF hefur gagnrýnt
að undanförnu en langflestir sérfræðingar (háskólamenntaðir sem
aðrir) eru nú með slíka samninga. „Sú þróun er ágæt að mörgu
leyti, býr til grundvöll fyrir sveigjanlegan vinnutíma og hugsanlega
fjölskylduvænni ef samningarnir eru rétt gerðir, með ákvæði um
hámark vinnutíma og að einungis vinnutími á virkum vinnudögum

sameiginlegar miðstöðvar.
Aðspurður um það hvað sé til ráða gagnvart þessari
hagræðingarþróun segir Friðbert að ríkið geti vissulega komið
til móts við fjármálafyrirtækin og liðkað til við hagræðingu.
Fjármálafyrirtækin glíma við erfitt rekstrarumhverfi í dag, mörg
hver búa við háa arðsemiskröfu og þá er tryggingagjaldið mjög hátt
auk þess sem fjármálafyrirtæki þurfa að greiða sérstakan fjársýsluskatt
sem lagður er á laun félagsmanna SSF (í viðbót við tryggingagjaldið)

„Þessi þróun hefur leitt til enn meiri launamunar á þeim sem eru með hærri launin
miðað við þá sem eru með lægri laun og meðallaun“
sé hluti af fastlaunasamningi. Ef samningarnir eru ekki með þessum
eðlilegu takmörkunum þá erum við illa stödd og því verður það krafa í
næstu kjarasamningum að setja nánari reglur um fastlaunasamninga“
segir Friðbert en mörg dæmi eru um að fastlaunasamningar séu án
slíkra takmarkanna.
Jafnframt hefur Friðbert áhyggjur af viðmiðunum við launatöflur
þar sem þær hafa enga merkingu enda „löngu úreltar“ hjá flestum
stéttarfélögum á vinnumarkaði, sú viðmiðun gefur því að sífellu ranga
mynd. „Atvinnurekendur vilja hafa þetta svona á Íslandi, stunda
einhvers konar feluleik með launin. Á hinum Norðurlöndunum
eru virkar launatöflur fyrir alla starfsmenn fjármálafyrirtækja, engin
þörf á feluleik“ segir Friðbert.

ENN FREKARI HAGRÆÐINGAR NÆSTU ÁRIN

Forsvarsmenn bankanna hafa á undanförnum mánuðum ítrekað
boðað enn frekari hagræðingaraðgerðir. Þrátt fyrir það að frá árinu
2008 hafi starfsmönnum fjármálafyrirtækja fækkað um 35%. Það
þýðir að rúmlega 2000 starfsmenn hafa fengið uppsagnarbréf eða
gert starfslokasamninga á þessu tímabili. Í lok árs 2007 störfuðu
tæplega 6000 starfsmenn hjá íslenskum fjármálafyrirtækjum á
Íslandi, og afgreiðslustaðir og útibú voru um 160. Núna eru útibú
og afgreiðslustaðir innan við 90 um allt land og starfsmönnum
útibúa fækkar enn þar sem bakvinnsla og þjónustuver eru færð í
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uppá 5,65%. „Það er ljóst að fyrirtækin hafa mætt þessum skatti
með því einu að fækka starfsmönnum, en það hlýtur að vera vilji
stjórnvalda. SSF hefur mjög mótmælt þessum launaskatti og tókst
með baráttu að lækka hann, en takmarkið er að afnema hann“ segir
Friðbert og telur að það kæmi til með að hafa áhrif á þessa þróun.

ERFITT STARFSUMHVERFI

Friðbert hefur talsverðar áhyggjur af stöðu sinna félagsmanna. „Álagið
á starfsmenn fjölmargra fjármálafyrirtækja hefur vaxið stöðugt
undanfarin ár. Færri starfsmenn þurfa nú að sinna sífellt meiri
þjónustu við viðskiptamenn, lög og reglugerðir setja að sjálfsögðu
enn meiri kvaðir um mikla þekkingu og stöðuga endurmenntun.
Þessu til viðbótar hvílir stöðugt yfir krafan um hagræðingu og
varla líður sá mánuður að ekki sé einhverjum samstarfsmönnum
sagt upp“ segir Friðbert. Á örfáum árum hefur orðið gríðarlegur
viðsnúningur frá því að starfsmenn fjármálafyrirtækja bjuggu við
gott starfsöryggi og þar til nú þar sem starfsfólki er sagt upp um
nánast hver mánaðarmót og starfsöryggið því frekar lítið sem veldur
aukna álagi ofan á það álag sem er fyrir. „Þessu verður að linna
og stöðugleiki hjá fyrirtækjunum og starfmönnum að komast á.
Einungis þannig er hægt að byggja vel upp og ná fram bestum
afköstum og starfsánægju, sem öllum er nauðsynleg til að líða vel í
vinnunni sem og utan vinnu“ segir Friðbert að lokum.

KNATTSPYRNUMÓT
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA

2015

ÍSLENSK VERÐBRÉF HÉLDU AÐ VENJU
HIÐ ÁRLEGA KNATTSPYRNUMÓT
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA ÞANN 31. JANÚAR
SL. Á AKUREYRI. METFJÖLDI LIÐA TÓK
ÞÁTT Í KEPPNINNI AÐ ÞESSU SINNI, ALLS
32 LIÐ, 24 LIÐ Í KARLAFLOKKI OG 8 LIÐ
Í KVENNAFLOKKI. KEPPNIN FÓR FRAM
Í BOGANUM Á AKUREYRI, EN MÓTIÐ
HEFUR VERIÐ HALDIÐ ÞAR UNDANFARIN
FIMMTÁN ÁR.

Í KARLAFLOKKI SPILUÐU LIÐ HF
VERÐBRÉFA OG VIRÐING/ALDA
TIL ÚRSLITA OG SVO FÓR AÐ HF
VERÐBRÉF FÓRU MEÐ SIGUR AF HÓLMI.
Í KVENNAFLOKKI VAR ÞAÐ LIÐ ARION
BANKA SEM VARÐ HLUTSKARPAST EFTIR
ÚRSLITALEIK GEGN

LANDSBANKANUM.

LOKAÚRSLIT:

KARLAR
1. SÆTI - HF VERÐBRÉF
2. SÆTI - VIRÐING/ALDA
3. SÆTI - ARION BANKI

KONUR
1. SÆTI - ARION BANKI
2. SÆTI - LANDSBANKI
3. SÆTI - SEÐLABANKI
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Lið gestgjafanna í Íslenskum verðbréfum.

Ekkert var gefið eftir...

Sigurlið HF Verðbréfa í karlaflokki.

Sigurlið Arion banka í kvennaflokki.

Einbeitingin í fyrirrúmi...
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ÁGÓÐINN TIL EIGENDA
Nýjar tölur fyrir árið 2013 sýna að verðmætasköpun í fjármálageiranum í Noregi hefur
aukist um 250% frá árinu 2000. Á sama tíma hefur það hlutfall tekna fyrirtækjanna sem
kemur í hlut launþega fallið úr 53% í 33%. Þeir sem þiggja laun eftir kjarasamningum hafa
komið verst út og eigendur fyrirtækjanna fá stærstan hluta ágóðans í eigin vasa.
NIÐURSTAÐA

NÝLEGRAR NORSKRAR SKÝRSLU ER SÚ AÐ HIN MIKLA

VERÐMÆTASKÖPUN Í FJÁRMÁLAGEIRANUM KEMUR HVORKI STÓRUM HÓPI
STARFSMANNA NÉ VIÐSKIPTAVINUM TIL GÓÐA. Skýrslan var skrifuð af Roger

Bjørnstad og Bjørn Gran, hjá fyrirtækinu Sammfunnsøkonomisk
analyse, og Ragnar Nymoen, prófessor við Háskólann í Osló, að
beiðni Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja í Noregi. Skýrslan
mun koma að góðum notum í komandi kjarasamningsviðræðum
í Noregi.
Í sögulegu samhengi hefur frontfagsmódelið (sem fjallað er
nánar um hér fyrir neðan) mótað launaþróun hjá stórum hluta
starfsmanna í norska fjármálageiranum. Launaþróun í greininni
er þannig beintengd við þróun þeirra iðngreina þar sem mikil
samkeppni ríkir. En hjá hinum sjálfstætt starfandi og stjórnendum
í fjármálafyrirtækjum, hafa launin hins vegar þróast í takt við
ástand fjármálamarkaðar og skort á samkeppni sem hefur áhrif á
launaþróunina í frontfagsmódelinu. Þetta hefur leitt til gríðarlegs
launamunar innan fjármálageirans og nú gæti farið svo að það kerfi
sem verið hefur við lýði hrynji.

NEI, VIÐ LAUMUFARÞEGUM!

Innan norska fjármálageirans eru það laumufarþegarnir í
frontfagsmódelinu sem hafa grætt mest. Laumufarþegarnir eru
eigendurnir og þeir starfsmenn sem ekki fá greidd laun eftir
kjarasamningum, þar með taldir stjórnendur. Þetta er þeim kleift
vegna þess að lítil samkeppni á fjármálamarkaði leiðir til þess að
fjármálaþjónusta er dýr og kjarasamningsbundin laun hafa lítið
hækkað. „Þess vegna óskum við eftir því að yfirvöld veiti þessari
þróun mun meiri eftirtekt til að koma í veg fyrir þessar miklu
launahækkanir laumufarþeganna í frontfagsmódelinu. Til að standa
vörð um norska módelið, mælum við með því að yfirvöld grípi til
aðgerða til að auka samkeppni og taka á tekjudreifingunni innan
fjármálageirans. Verði þetta ekki gert er best að samningsaðilarnir
víki frá frontfagsmódelinu“, segir Roger Bjørnstad, yfirhagfræðingur
og einn skýrsluhöfunda.
Myndir þú segja að frontfagsmódelið virki sem spennitreyja á launaþróun
meðlima samtakanna?
„Já, þegar módelið leiðir ekki til þeirrar tekjudreifingar sem við
væntum, þá getur það leitt til alvarlegra vandamála í samfélaginu.
Til þess að módelið njóti almenns stuðnings þurfum við sterk
verkalýðsfélög með þannig samningsstöðu að þau geti haft
raunveruleg áhrif á kjarasamningsviðræður. Frontfaget byggir á
því að allir taki þátt í að viðhalda kerfinu, ekki bara almennir
launþegar“, segir Roger Bjørnstad.
En væri ekki eðlilegt að eigendur fjármálafyrirtækja og þeir starfsmenn
sem ekki þyggja laun eftir kjarasamningum, þar með taldir stjórnendur,

Frontfagsmódelið - oft nefnt höfuðatvinnugreinamódelið, var hleypt af stokkunum í Noregi árið
1966. Kjarni líkansins er að samkeppnisgreinarnar
í iðnaði, þ.m.t. olíuiðnaði, sem eru í samkeppni
við útlönd ráði stefnunni í launaþróun. Ávöxtun
fjárfestinga í Noregi verður að vera sambærileg
við ávöxtun fjármagns í viðskiptalöndum Noregs.
Þetta þýðir að kaupmáttur launa í Noregi getur
ekki verið hærri en framleiðni í fyrrgreindum
samkeppnisgreinum veitir grundvöll fyrir.

fylgi frontfagsmódelinu? Það getur ekki bara átt að gilda um almenna
launþega sem þiggja laun eftir kjarasamningum?
„Ég myndi gjarnan vilja sjá að höfðað væri til samfélagslegrar
ábyrgðar eigenda og stjórnenda. Ef þeir eru sammála því að þeir beri
samfélagslega ábyrgð, þeir vilji standa vörð um réttláta tekjuskiptingu
og þeir sjái kostina við norska módelið, þá hlýtur það að vera skylda
þeirra að sjá til þess að hér sé við lýði kerfi sem stendur vörð um þessi
atriði. Mín tilfinning er sú að allir aðilar innan fjármálageirans séu
sammála um grundvallaratriðin í frontfagsmódelinu, en það er til
lítils ef krafa um hóflegar launahækkanir á bara að eiga við um þá
sem þiggja laun eftir kjarasamningum. Á þessum grunni byggir sú
tillaga, í skýrslunni frá Samfunnsøkonomisk analyse, að þróun launa
þeirra lægst launuðu skuli fylgja þróun launa þeirra hæst launuðu.“
„Haldist þetta ójafnvægi sé ég ekki aðra lausn en þá að samningsaðilar
verði að komast að samkomulagi um að víkka verði þá þröngu ramma
sem frontfagsmódelið er byggt á“, bætir hann við.
„Niðurstaða skýrslunnar getur einnig falið í sér áskorun á
stéttarfélögin. Við bendum á það vandamál sem felst í lítilli samkeppni
á fjármálamarkaði. Lítil samkeppni getur talist sem kostur fyrir
starfsmenn innan greinarinnar, og það mun heldur ekki koma
starfsmönnum til góða ef hagnaður fyrirtækjanna dregst saman.
Þess vegna höfum við oft orðið vör við að stéttarfélögin eru tilbúin
að standa vörð um einstakar greinar og vernda þær gegn aukinni
samkeppni. Eigendur fyrirtækjanna og stéttarfélögin standa þannig
saman og það eru neytendurnir sem borga brúsann. Þetta er vandamál
sem samkeppnisyfirvöld verða að taka á“, að mati Roger Bjørnstad.
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Eigendur hirða sífellt stærri hluta verðmætasköpunar innan fjármálageirans á kostnað þeirra starfsmanna sem
þiggja laun eftir kjarasamningum. Þetta getur eyðilagt kjarasamningaviðræðna módelið, segir Roger Bjørnstad.

JAFNARI TEKJUDREIFING

Telur þú að eigendur, sjálfstæðir atvinnurekendur og stjórnendur
muni standa með launþegum um að jafna tekjudreifinguna í
fjármálageiranum?
„Það er alveg sjálfsagt að þeir sem starfa sjálfstætt eða eru í stöðu til
að krefjast hárra launa, sér til handa, geri það. Mikil tekjuaukning
fyrirtækja í fjármálageiranum og hóflegar launakröfur stórra hópa
starfsmanna, hefur gert það að verkum að þeir sem hafa sterka

samningsstöðu eru sigurvegarar. Þetta er samfélagslegt vandamál sem
einhver verður að leysa. Það gengur ekki að hafa slíka laumufarþega
innan frontfagsmódelsins. Við verðum að treysta á að stjórnendur og
fulltrúar atvinnurekenda viðurkenni mikilvægi frontfagsmódelsins.
En það hefur ekki alltaf verið samræmi milli þess og þeirra fjármuna
sem þeir leggja til til þess að hægt sé að standa vörð um hið norska
frontfagsmódel.“
En er það ekki sanngjarnt að þeir sem afla fyrirtækjanna mestra tekna
hafi hæstu launin?
„Það vinna allir saman innan fyrirtækisins. Þú framleiðir ekkert einn.
Ef einn liður í framleiðsluferlinu fellur niður, þá getur þú ekki heldur
afgreitt þína viðskiptavini. Hugmyndin á bak við norska módelið er
að tekjurnar skuli skiptast á milli allra starfsmanna, sama hvaða stöðu
þeir gegna. Öll störf eru jafn mikilvæg og starf verðbréfamiðlara,
það eru bara margir í verri samningsstöðu.“

FRONTFAGSMÓDELIÐ
• Frontfagsmódelið er byggt á hinu svokallaða Aukrustmódeli, sem hannað var af Rannsóknarnefnd um
kjarasamningaviðræður árið 1966. Í nefndinni áttu sæti
Odd Aukrust, formaður, Fritz C. Holta og Gerhard Stoltz.
• Nefndin byggði rannsókn sína á þeirri forsendu
að launaþróun í Noregi þyrfti að fylgja því sem
samkeppnisgreinar gætu búið við til langs tíma litið.
Þetta þýðir að launahækkanir í Noregi mega ekki vera
mikið meiri en hjá helstu viðskiptalöndum, til langs tíma
litið (5-20 ár), því það myndi veikja samkeppnisstöðu
norsks iðnaðar.

Ertu bjartsýnn á að meðlimir samtakanna geti fengið hlut í aukinni
verðmætasköpun í framtíðinni, eða verðum við að sætta okkur við
frontfagsmódelið næstu áratugina?
„Það er ekki frontfagsmódelið sem er vandamálið. Það hefur heppnast
vel. Módelið er hins vegar undir þrýstingi innan þeirra geira sem
notið hafa ofurgróða. Ég tel að þeir þættir sem ýtt hafa undir þessa
þróun, svo sem aukin hagkvæmni vegna tækninýjunga, muni halda
áfram að hafa áhrif. Það verður áframhaldandi niðurskurður innan
vissra starfsgreina. Þetta mun hafa áhrif á valdajafnvægið þegar
kemur að tekjudreifingunni. Á hinn bóginn hefur verið einhugur
um norska módelið og við búum að betri þekkingu á hlutverki
fjármálageirans eftir fjármálakreppuna. Þegar kemur að framtíðinni
er ég svolítið svartsýnn, þegar á allt er litið. En ég vona auðvitað
að allir taki til sín það sem fram kemur í skýrslunni“, segir Roger
Bjørnstad, yfirhagfræðingur, að lokum.
Greinin var upphaflega birt í 2. tbl. Finans Fokus árið 2014. Finans
Fokus er gefið út af systursamtökum SSF í Noregi, Finansforbundet.
Greinin var þýdd af Hólmari Erni Finnssyni.

• Við gerð kjarasamninga í Noregi hefur verið unnið
að þessu markmiði á þann hátt að fyrst er gengið til
kjarasamningaviðræðna vegna launa innan þeirra greina
þar sem mikil samkeppni ríkir. Niðurstöður þeirra
viðræðna hafa svo verið hafðar til hliðsjónar þegar samið
er um laun innan annarra starfsgreina, síðar sama ár.
• Litið hefur verið á niðurstöður kjarasamningsviðræðna,
innan þeirra greina þar sem mikil samkeppni ríkir, sem
ákvarðandi fyrir það hversu miklar hækkanir er hægt að
knýja fram í samningaviðræðum, hjá ríkissáttasemjara
eða með verkfallsaðgerðum innan annarra starfsgreina.
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Christian Bratsberg, ráðgjafi hjá Samtökum starfsmanna fjármálafyrirtækja
í Noregi, hefur aðstoðað marga meðlimi samtakanna við að undirbúa sig fyrir
launaviðtal. Hér gefur hann góð ráð um það hvernig þú færð launahækkun.
SVONA SKALTU BERA ÞIG AÐ
Öllum þykir erfitt að fara fram á launahækkun. Það er í eðli okkar
að gera ekki mikið úr okkar framlagi. Fyrsta reglan er því að leggja
hógværðina á hilluna. Veikleiki okkar er ekki að við gerum of mikið
úr eigin verkum heldur of lítið.
Ekki treysta á að mælikvarðinn á framlag starfsmanna á
vinnustaðnum muni leiða til launahækkunar. Slíkir mælikvarðar
virka vanalega vel til að ákvarða bónusgreiðslur eða söluþóknanir
en leiða vanalega ekki til hærri grunnlauna.
Þú skalt komast að því hvers virði þú ert yfirmanni þínum. Kafaðu
djúpt ef þess krefur. Það er mikilvægt að þú ræðir við vinnuveitanda
þinn og fáir að vita hvers er óskað af þér. Ég hef séð margar „já
manneskjur“ sem taka að sér verkefni sem stjórnandinn telur ekki
mikilvægan hluta af starfi viðkomandi. Þá eru yfirmaðurinn og
starfsmaðurinn ekki samstilltir.

VERTU VISS UM EFTIRFARANDI:
Hvernig veit ég að ég stend mig vel í starfi? Hvernig veit yfirmaður
minn að ég stend mig vel?
Skrifaðu niður öll þau atriði sem yfirmaður þinn segir að geti leitt
til launahækkunar. Fáðu yfirmann þinn til að skrifa undir skjalið
ásamt þér. Hafðu í huga að munnlegur samningur við yfirmanninn
er einskis virði ef viðkomandi yfirmaður hættir.
Talaðu við yfirmann þinn minnst fjórum sinnum á ári og fáðu
á hreint hvort þú sinnir starfi þínu í samræmi við þær væntingar
sem gerðar eru til þín. Það þarf ekki að taka meira en 10 mínútur
en þannig geturðu verið viss um að þú sért á réttri leið.
Einbeittu þér að hlutum sem þú getur haft áhrif á. Það getur
verið freistandi að eyða tíma í utanaðkomandi þætti sem hafa áhrif
á vinnustað þínum, en það mun ekki hjálpa þér að vaxa í starfi eða
leiða til hærri launa.
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Ekki sitja aðgerðalaus og hugsa með þér að það séu ekki til peningar
til að hækka laun þín. Það er ekki á þína ábyrgð að sjá til þess að
það séu til peningar til að greiða laun starfsmanna. Stjórnendur
finna það fjármagn sem þarf ef þeir virkilega vilja.
Stærsti möguleikinn til að fá hærri laun er þegar þú skiptir um
starf. Hvort sem þú skiptir um vinnustað eða færð nýtt starf innan
sama fyrirtækis skaltu fara fram á launasamtal. Það er mikilvægt að
það sé ákveðið um leið og þú færð nýja starfið hvort þú eigir rétt á
nýju launasamtali eftir að reynslutíma er lokið. Fáðu skriflegt loforð
um nýtt launasamtal.
Hafðu á hreinu hvað þú telur til launa. Starfstengd hlunnindi
eins og ókeypis áskrift að dagblöðum, líkamsræktarstyrkir, sími,
styrkir til frekara náms og fleiri frídagar, eru líka verðmæti. Stundum
er auðveldara fyrir vinnuveitanda að ganga að slíkum kröfum en
kröfum um fleiri krónur í launaumslagið.
Gerðu yfirmanni þínum auðvelt fyrir við að hækka laun þín.
Hjálpaðu yfirmanni þínum við að finna rök fyrir því að hækka
launin þín. Á þennan hátt getur þinn yfirmaður einnig sýnt sínum
yfirmanni að hann sinni sínu stjórnendastarfi vel.
Hafðu samband við trúnaðarmann ef þú upplifir kerfisbundið
óréttlæti eða ef ekki er hlustað á þig. Trúnaðarmenn samtaka
starfsmanna fjármálafyrirtækja eru öflugir talsmenn þegar kemur
að slíku.

HVERSU MIKILS VIRÐI

ERTU YFIRMANNI ÞÍNUM?
EKKI GERA ÞETTA....
Ekki hóta því að segja upp ef þú færð ekki launahækkun (nema að
þú meinir það). Hótanir munu bara pirra yfirmann þinn.
Ekki kvarta yfir aðstæðum á vinnustaðnum sem eru ekki í
þínu valdi að bæta. Ekki ganga í lið með neinum sem vill sverta
vinnuveitandann.
Ekki vera í felum. Ef þú ert ekki sýnilegur, er mjög erfitt fyrir
yfirmann þinn að færa rök fyrir því að þú eigir skilið hærri laun.
Þó þú hafir fengið starfslokasamning, skaltu byrja strax að leita
að nýju starfi. Ekki freistast til að leggjast í dvala, líttu heldur á
möguleikann á því að vera á tvöföldum launum um tíma sem
hvatningu í atvinnuleitinni.
Greinin var upphaflega birt í 2. tbl. Finans Fokus árið 2014. Finans
Fokus er gefið út af systursamtökum SSF í Noregi, Finansforbundet.
Greinin var þýdd af Hólmari Erni Finnssyni.

LANDSBANKINN HLAUT GULLMERKI
JAFNLAUNAÚTTEKTAR PWC
LANDSBANKINN HLAUT Á DÖGUNUM GULLMERKI JAFNLAUNAÚTTEKTAR
PWC. Landsbankinn er stærsta fyrirtækið sem hefur undirgengist
úttekt PwC og fyrsti bankinn til að hljóta gullmerki Jafnlaunaúttektarinnar.
Gullmerki Jafnlaunaúttektar PwC er veitt fyrirtækjum þar sem
launamunur kynja er innan við 3,5% og staðfestir viðurkenningin
að launamunur kynja hjá Landsbankanum sé innan þeirra marka.
Í frétt á heimasíðu Landsbankans kemur fram að „í Jafnlaunaúttekt
PwC er gerð grein fyrir mun á grunnlaunum, föstum launum og
heildarlaunum eftir kyni, þar sem tekið er mið af aldri, starfsaldri,
menntun, starfaflokki, stöðu í skipuriti og vinnustundum. Rúmlega
1.100 manns starfa hjá Landsbankanum, þar af eru 39% karlar og
61% konur.“
Í fréttinni segir jafnframt að Landsbankinn hafi á undanförnum
árum lagt töluverða áherslu á jafnréttismál. „Árið 2010 setti bankinn
sér það markmið að hlutur hvors kyns um sig í forystusveit bankans skyldi ekki vera undir 40%. Í framkvæmdastjórn bankans eru

fjórar konur og fjórir karlar að meðtöldum bankastjóra og bankinn
uppfyllir einnig kröfur um jafnan hlut kvenna og karla í bankaráði.
Í jafnréttisstefnu bankans kemur m.a. fram að í Landsbankanum
séu karlar og konur metin á eigin forsendum, hafi jafna möguleika
og njóti sömu réttinda í starfi og til starfsframa. Í stefnunni kemur
einnig fram að Landsbankinn stefni að jöfnu hlutfalli kynja meðal
starfsmanna, að störf flokkist ekki sem karla- eða kvennastörf og að
konum og körlum skuli greidd sömu laun fyrir jafn verðmæt störf“
segir í frétt Landsbankans.
Steinþór Pálsson bankastjóri segir í fréttatilkynningu bankans að
bankinn hafi lagt mikla áherslu á jafnréttismál á undanförnum árum.
„Gullmerki PwC er mikilvæg staðfesting á stöðu jafnréttismála í
bankanum og hvatning til að viðhalda þeirri stöðu til framtíðar. Við
teljum að jafnrétti efli bankann og styrki stöðu hans í samkeppni
um góða starfsmenn” segir Steinþór.
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja óskar starfsfólki Landsbankans til hamingju með gullmerki jafnlaunaúttektar PWC.

MINNUM Á HEIMASÍÐUNA
Hægt er að nálgast ýmsar upplýsingar á heimasíðunni s.s. um orlofsmál,
upplýsingar um sjóði, launareiknivél, niðurstöður kannana félagsins, hægt er
að skoða útgáfumál félagsins, upplýsingar um trúnaðarmenn og margt fleira.
Allar ábendingar og athugasemdir um það sem betur má fara á síðunni eru vel
þegnar á ssf@ssf.is.
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SIGUR Í MÁLAFERLUM VEGNA
UPPSAGNAR
BARNSHAFANDI
KONU
TALSVERT VAR FJALLAÐ UM MÁLEFNI BARNSHAFANDI STARFSMANNS MP
BANKA SEM SAGT VAR UPP STÖRFUM Í FYRRA. SSF fjallaði m.a. um
málið í SSF- blaðinu árið 2014 en SSF rak þá skaðabótamál fyrir
hönd umrædds fyrrverandi starfsmanns MP banka gegn bankanum
á grundvelli ólögmæti uppsagnarinnar. Málið vakti eðlilega athygli
fjölmiðla enda nýmæli þar sem málið setti þann frið og það
samkomulag sem ríkt hafði um starfsöryggi starfsmanna, sem eiga
von á barni eða eru í fæðingarorlofi, í uppnám.

SÁTT Á LOKASTIGUM MÁLSINS

Aðalmeðferð í málinu fyrir héraðsdómi var í janúar síðastliðnum
og fjallaði eins og fyrr segir um ólögmæti uppsagnar félagsmanns
SSF á leið í fæðingarorlof. Áður en dómur var kveðinn upp óskaði
MP banki eftir samkomulagi í málinu sem náðist og var dómsmálið
fellt niður í kjölfarið. Krafan í málinu var sú að bankinn greiddi
fjögurra mánaða laun auk orlofs og hefðbundinn uppsagnarfrest
sem og málskostnað og dráttarvexti vegna ólögmætrar uppsagnar.

MIKILVÆGT AÐ SÆKJA RÉTT SINN

Blaðamaður SSF-blaðsins tók viðkomandi félagsmann tali í kjölfar
niðurstöðu málsins og var hún sátt við niðurstöðuna. Hún segir
að málið hafi tekið á taugarnar og þolinmæðina enda tók tæpa
15 mánuði að ná fram rétti starfsmannsins. Engu að síður er það
„gríðarlega mikilvægt að fólk sé tilbúið að fylgja fast á eftir lagalegum
réttindum sínum til að tryggja þau í sessi fyrir alla sem þurfa á þeim
að halda“ segir félagsmaðurinn. Hún telur það skipta miklu máli
að fólk sé tilbúið að fara fyrir dómstóla ef þörf krefur og hvetur
félagsmenn SSF að sækja sinn rétt í hvívetna til þess að festa réttindi
starfsmanna ennfrekar í sessi. Að hennar mati skiptir stuðningur
SSF gríðarlega miklu máli og mikilvægt að félagsmenn geti sótt í
þann stuðning sem samtökin veita og í þessu máli útvegaði SSF
reynslumikinn lögfræðing og gerði starfsmanninum kleift að sækja
málið án fjárhagslegrar áhættu sem var í þessi tilviki úrslitaatriði
gagnvart málssókninni.

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.
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 sem ekki er metið til eininga er kr. 30.000,Styrkir eru greiddir eftir að umsóknarfrestur er liðinn.
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HANDAVINNUKLÚBBUR ÍSLANDSBANKA
LÆTUR GOTT AF SÉR LEIÐA

Hluti handavinnuklúbbs Íslandsbanka.

N OKKRAR

GÓÐHJARTAÐAR

KONUR

Í SLANDSBANKA OG
ÍSLANDSBANKA HAFA AÐ

ÚR

HANDAVINNUKLÚBBI STARFSMANNAFÉLAGS

UNDANFÖRNU PRJÓNAÐ UNGBARNAFÖT ÚR ULL FYRIR NÝFÆDD BÖRN Í

SUÐUR-AFRÍKU. Verkefnið er unnið í samvinnu við Kvennasamtökin
Agora Club á Íslandi en þau samtök eru systursamtök Ladies Circle
Ísland. Bæði samtökin eru alþjóðleg samtök kvenna sem sinna
góðgerðarverkefnum enda eru einkunnarorð Agora club „Hjálpsemi
og umburðarlyndi“ og einkunnarorð Ladies Circle eru „Vinátta og
hjálpsemi“.
Prjónaverkefnið snýr að því að prjóna ullarföt handa fyrirburum og
nýburum í Suður-Afríku en þar getur verið kalt á veturna og ullarfötin
geta því haft mikið að segja við að bjarga lífi og heilsu barnanna.
Ingibjörg Birna Ólafsdóttir, starfsmaður Íslandsbanka, átti
hugmyndina að þessu góðhjartaða verkefni og fékk deildina sína
hjá Íslandsbanka til að hefjast handa. „Ég fékk þá hugmynd í haust
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þegar ég fékk deildina mína heim í smá snarl að við tækjum okkur
nokkrar saman og myndum prjóna a.m.k. húfu og hosur og jafnvel
vesti, þar sem það eru ótrúlega duglegar handavinnukonur í deildinni.
Í framhaldi af því datt mér í hug að tala við handavinnuklúbb
starfsmannafélagsins“ segir Ingibjörg. Síðan þá er hópurinn orðinn
að tuttugu konum talsins og hafa þær keypt garn fyrir 18.000 kr.
sem dugar í föt handa tugum barna og hefur Starfsmannafélag
Íslandsbanka hug á því að styrkja verkefnið enn frekar. Stefnt er að
því að senda fyrstu fötin út í apríl og síðari hlutann út í október.
Ingibjörg segir að börnin í Afríku séu um 2,5 kg. við fæðingu og
eru því smá. Handavinnuklúbburinn fékk uppskriftir af húfum,
hosum og vestum til að prjóna fyrir svo litila kroppa. Fyrirburar sem
fæðast í fátækrahverfum Afríku komast yfirleitt ekki í hitakassa eins
og tíðkast á Vesturlöndum og því er mikið í húfi að þau fái flíkur
sem halda á þeim hita.

„Crazy hairday“ dagur

STARFSMANNAFÉLAG
BYGGÐASTOFNUNAR
STARFSTÖÐ BYGGÐASTOFNUNAR ER Á SAUÐÁRKRÓKI ÞAR SEM 22
STARFSMENN AF 24 STARFA. Fjögurra manna stjórn starfsmannafélagsins
er kosin til eins árs í senn og sér hún í einu og öllu um alla starfsemi
félagsins. Til að gefa betri sýn á starfið ætlum við að ferðast eitt ár
aftur í tímann og fara í gegnum það helsta sem gerst hefur og þykir
prentvænt.

tengdar dagskrá helgarinnar en þeir sem vel höfðu undirbúið
morðgátuna, sem staðahaldarar á Hótel Búðum skipuleggja, voru
líklegri til árangurs. Allir starfsmenn jafnt sem makar fengu úthlutað
hlutverki fyrir morðgátuna en búningarnir voru hinir skrautlegustu
og getum við með ánægju sagt frá að morðgátan leystist.

ÁRSHÁTÍÐ

Þegar ný stjórn tók við í febrúar 2014 var fyrsta mál á dagskrá að
ljúka við skipulagningu árshátíðar sem haldin var á Hótel Búðum á
Snæfellsnesi. Saman fóru starfsfólk og makar í rútu en til að gera góða
ferð betri var haldið „Bus-quiz“ í rútunni. Stjórnin útbjó spurningar

SUMARIÐ & ÚTIVERA

ar.

Hin ýmsu hlutverk morðgátunn

Yfir sumartímann eru mánaðarlegar göngur, ýmist upp fjöll og
firnindi eða um bæinn með sögumann meðferðis. Þetta árið var
gengið á Molduxa, yfir Heljadalsheiðina og um gamla bæinn á
Sauðárkróki. Molduxinn er 706 metra hátt fjall ofan við Sauðárkrók
en farið var í rjómablíðu eins og myndirnar sýna. Heljardalsheiði, sem
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er gömul gönguleið milli Svarfaðadals í Eyjafirði og Hóla í Hjaltadal,
er 652 metra há og tók gangan um 7 klukkustundir. Fjölskyldudagur
og dorgveiðikeppni var haldin saman, þar sem stjórnin grillaði
gómsæta hamborgara fyrir starfsmenn og fjölskyldur. Eitthvað lítið
annað en 2 krossfiskar fengust í dorginu þetta árið en tekst vonandi
betur til á því næsta.
Á haustin eru haldin árleg golfmót þar sem vanir spila með óvönum
en nánast árlega er met slegið og verðlaun veitt fyrir þrjú efstu sætin.
Þar sem starfsmennirnir eru að megninu til óvanir hefur Golfklúbbur
Sauðárkróks bakkað okkur upp með góðum stuðningi og kennslu.

HAUSTIÐ

Þegar haustið kemur snúum við okkur aftur að athöfnum innan
dyra en markmiðið er að hafa einhvern viðburð einu sinni í mánuði
yfir allt árið. Í september var haldinn „Crazy hairday“ dagur. Eins
og gefur að skilja leggur fólk mismikið á sig en aðal atriðið er að
hafa gaman. Í október var Pub quiz haldið á Micro bar þar sem
100 spurningar steinlágu og eru flestir talsvert fróðari eftir það.
Skrifstofuleikar voru svo haldnir í nóvember þar sem keppt var í
6 greinum en skrifstofustóla rall í ullarsokkum er lokagreinin og
réðust úrslit ekki fyrr en á síðust metrunum.

JÓLIN

Í lok nóvember er skrifstofan þrifin hátt og lágt og skreytt að því
loknu. Stuttu eftir það er stefnan sett á jólahlaðborð sem var í minni
sniðum þetta árið þar sem verið er að spara fyrir árshátíðinni. Í byrjun
desember hefst undirbúningur leynivinavikunnar sem oftast teygist í
2 vikur en mikil ferðalög eru á starfsmönnum og dugar því ein vika
ekki til. Hver leynivinur gefur 3 gjafir en í nokkur skipti hefur legið
við hjartaáfalli þegar starfsmenn læðast um og rekast hvor á annan
eftir lokun þegar enginn á að vera á ferðinni. Við hátíðlega athöfn
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og hangikjötsát stuttu fyrir jól er upplýst hver leynivinurinn er og
fer okkur lítið fram í þeim rannsóknarmálum. Líklega fer okkur
hraðar fram í að leynast!

VORIÐ

Íþróttaþemadagur var haldinn í janúar, sem var vel viðeigandi miðað
við samfélagsmiðlana sem hrópuðu hvatningarorð um aðferðir við að
hrista af sér jólaspikið. Það er gaman að fylgjast með stígandanum
eftir því sem þemadögum fjölgar en smátt og smátt verður starfsfólkið
hugaðra í búningavali.

ÁRSHÁTÍÐ

Þessa dagana er verið að undirbúa
aðalfund að ógleymdri árshátíð.
Eftir nokkurra ára söfnun
starfsmannafélagsins verður
ferðinni heitið til Parísar þegar
vorið nálgast. Mikil tilhlökkun
er fyrir ferðinni sem verður án
efa mikil upplifun!

SSF 80 ÁRA

Í ÁR ER 80 ÁRA STARFSAFMÆLI SAMTAKA STARFSMANNA FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA. Samtökin
voru stofnuð þann 30. janúar árið 1935 undir nafni Sambands íslenskra
bankamanna af starfsmönnum Landsbanka Íslands og Útvegsbanka Íslands.
Nafnabreytingin úr SÍB í SSF átti sér stað árið 2007 eftir að félagsmönnum
í fjármálageiranum, utan bankanna, hafði fjölgað mjög og þótti nýtt
nafn gefa betri mynd af eðli og hlutverki stéttarfélagsins.

Söngkvartett Iðnaðarbankans syngur á Hótel Borg á 25 ára afamælishátíð SÍB. Nöfn
meðlima frá vinstri: Sigmundur R. Helgason, Ástvaldur Magnússon, Jón G. Bergmann
og Jón Hallsson.

Frá félagsfundi SÍB árið 1980. Samþykkt var í allsherjaratkvæðagreiðslu að boða til
verkfalls í desember það ár. Verkfallið stóð í fjóra daga.

UM STOFNUN SÍB
Í INNGANGI BÓKARINNAR SAMBAND ÍSLENSKRA BANKAMANNA
1935 – 1975 SEM KOM ÚT ÁRIÐ 1983 SEGIR UM STOFNUN
SAMBANDINS:

Á þeim níu áratugum sem liðnir eru frá því að lögin um fyrsta
íslenska bankann voru sett, hefur orðið gerbreyting á íslenskum
þjóðfélagsháttum, og má óhætt fullyrða, að bankastarfsemin hafi átt
ríkan þátt í þeim alhliða framförum, sem orðið hafa hér á landi síðan.
Íslendingar voru þá og lengi síðan fyrst og fremst bændaþjóðfélag,
sem bjó við erfiða lífsbaráttu, með frumstæðum atvinnuháttum undir
erlendri yfirstjórn. Þeir menn, sem lögðu grundvöllinn að stofnun
bankans, voru bændur og embættismenn, sem höfðu hlotið þjálfun
og þroska í skóla reynslunnar í baráttu við erfið lífskjör, óstjórn,
verslunaráþján, hallæri og skort á öllum sviðum. Þjóðina skorti
húsnæði, heilbrigðisþjónustu, samgöngutæki, skip og hverskonar
tæki til öflunar verðmæta, skóla og allskonar fræðslu, að ekki sé
minnst á sérfræðilega ráðunauta, sem ný þykja nauðsynlegir. Þetta
framtak þeirra ber vott um gerhygli, framsýni og glöggan skilning
á þörfum þjóðarinnar. Það er einkum tvennt, sem vekur sérstaka
athygli í þessu sambandi. Annars vegar sá manndómur, sem þurfti
til að ráðast í þetta, eins og ástatt var þá, þegar harðræði svarf svo
fast að þjóðinni, að landflótti hófst í stórum stíl og hins vegar
glöggskyggni forgöngumannanna, að nota fyrsta tækifærið, sem gafst
frá stjórnarskránni 1874, sem veitti þjóðinni takmarkað sjálfræði,
þannig að hún taldist, að vissu marki, fjár síns ráðandi. Sannaðist
það enn hér, sem saga þjóða staðfestir, að engar framfarir verða án
frelsis og sjálfsstjórnar.1
Fyrsti forseti SÍB var Haraldur Johannessen og aðrir í fyrstu stjórn
voru Franz E. Andersen, Baldur Sveinsson, Einvarður Hallvarðsson
og Elías Halldórsson. Stofnfélagar voru alls 128, þar af komu 75 frá
Landsbanka og 53 frá Útvegsbankanum. SÍB hóf strax á stofnári að
gefa út Bankablaðið en hlutverk þess var að vera vettvangur fyrir
gagnlegar umræður um hagsmunamál félagsmanna sambandsins
1

Friðbert Traustason, á verkfallsvakt í desember 1980.

en jafnframt að flytja fróðleik um bankafræðileg efni, fréttir af
félagsstarfsemi bankamanna í nágrannalöndunum, skáldskap, kímni
og annað það, sem gott blað má prýða, eins og segir í fyrsta blaði
Bankablaðsins.

SSF – SAMHELDNI OG SAMTAKAMÁTTUR

Í tilefni afmælisins sagði Friðbert Traustason, núverandi
formaður SSF, mikilvægt að halda upp á þessi merku tímamót
í sögu fjármálastarfsemi á Íslandi en SSF (áður SÍB) hefur fylgt
starfsmönnum innan fjármálafyrirtækja í gegnum súrt og sætt, séð
miklar breytingar verða á fjármálastarfsemi landsins m.a. vegna
tækniframfara, búsetuþróunar, kreppu og góðæris.
„Rauði þráðurinn í sögu þessa félags er samheldni og samtakamáttur
félagsmanna allt frá 1935 til dagsins í dag“ segir Friðbert.

Einvarður Hallvarðsson. Samband íslenskra bankamanna 1935 – 1975. Ágrip 40 ára starfssögu. Útgefandi: Samband íslenskra bankamanna 1983. Bls. 7
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Frá hitafundi á skrifstofu Ríkissáttasemjara. Á fundinum var lögð fram sáttatillaga í
kjaradeilu SÍB og Samninganefndar bankanna sem gerði það að verkum að boðuðu
verkfalli var frestað um tæpa viku.

„Við eigum samleið“ Frá sameiningu Útvegsbankans, Iðnaðarbankans, Verzlunarbankans
og Alþýðubankans árið 1990.

Nýr kjarasamningur kynntur á formannafundi árið 1989.

Haraldur Jóhannessen fyrsti formaður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja (hét þá
SÍB) heiðraður á 30 ára afmæli SÍB, þann 30. janúar 1965.

Í haust verður gefið út sérstakt afmælisrit SSF. Í blaðinu verður farið yfir sögu félagsins í máli
og myndum og einnig rætt við félagsmenn um störf þeirra, þróun fjármálageirans og viðhorf
almennings gagnvart fjármálastarfsemi svo fátt eitt sé nefnt.

STEFNUMÓTUN SSF

Á

SSF ÞANN 18. FEBRÚAR SL. FÓR FRAM STEFNUMÓTUNARVINNA SSF UNDIR
ÞORGEIRS PÁLSSONAR FRÁ THORP CONSULTING.
Í stefnumótunarvinnunni er unnið að því að marka stefnu samtakanna næstu árin, hvernig
megi sækja fram og meta það í hverju sóknartækifæri samtakanna liggja.
Frá því á þingi SSF árið 2013 hefur verið unnið markvisst í stefnumótun samtakanna með
formönnum aðildarfélaga SSF, starfsmönnum, trúnaðarmönnum og stjórn SSF. Áfram verður
unnið að því að móta tillögur og hugmyndir sem verða lagðar fyrir þing SSF á næsta ári.
STJÓRNARFUNDI

LEIÐSÖGN

Stjórn SSF á stefnumótunarfundi Thorp Consulting.

Þorgeir Pálsson, ráðgjafi frá Thorp Consulting.
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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
Launakannanir gefa raunhæfa mynd af launakjörum meirihluta félagsmanna. Skýrar upplýsingar og samanburður
við laun annarra á aðgengilegri reiknivél á www.ssf.is

Hærri laun í fæðingarorlofi og fjölskylduvænn vinnutími
Tryggir fastráðnum starfsmönnum í fæðingarorlofi full laun upp að hámarks launaviðmiði fæðingarorlofssjóðs
og almennt fjölskylduvænan vinnutíma hjá flestum félagsmönnum.

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.

Lífeyrisréttindi
Hefðbundinn samtryggingarsjóður (6+4%) og 4+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.

Lág félagsgjöld
Einungis 0,7% af grunnlaunum.

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.

