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AF LOKUNUM OG UPPSÖGNUM
FRIÐBERT TRAUSTASON, FORMAÐUR SSF, FJALLAR M.A. UM UPPSAGNIR OG LOKANIR ÚTIBÚA
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA Í LEIÐARA BLAÐSINS.

- bls. 4

KJARASAMNINGUR SSF SAMÞYKKTUR
„ÞAÐ TRUFLAÐI VERULEGA SAMNINGAVIÐRÆÐUR AÐ ASÍ-FÉLÖGIN HÖFÐU SAMÞYKKT
SVOKALLAÐAN „BAKSÝNISSPEGIL“ SEM HLUTA AF KJARASAMNINGUM TIL NÆSTU ÁRA. SÚ
SAMÞYKKT VIÐKOMANDI STÉTTARFÉLAGA ER Í RAUN FURÐULEG, OG Á SKJÖN VIÐ ALLA
KJARASAMNINGAGERÐ UNDANFARINNA ÁRATUGA, ÞAR SEM SAMNINGAR EIGA AÐ FJALLA UM
NÚVERANDI STÖÐU OG FRAMTÍÐ, EN EKKI ÞAÐ TÍMABIL SEM LOKIÐ ER“ SEGIR FRIÐBERT
TRAUSTASON Í VIÐTALI UM NÝSAMÞYKKTAN KJARASAMNING SSF.

- bls. 6 - 7

FYRSTA STRANDBLAKMÓT STARFSMANNA
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA
STARFSMENN FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA KOMU SAMAN Í SUMAR OG KEPPTU Í STRANDBLAKI.
ÞÁTTTAKAN, MÓTAFYRIRKOMULAGIÐ OG ALMENN ÁNÆGJA GEFUR GÓÐAR VÆNTINGAR UM
ÁRLEGT STRANDBLAKMÓT.

- bls. 8 - 9

SJÓNUM BEINT AÐ STREITU
NÆSTUM FIMMTI HVER STARFSMAÐUR Í FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJUM TELUR SIG VERÐA
FYRIR STREITU AÐ ÞVÍ MARKI AÐ ÞAÐ GETI VERIÐ SKAÐLEGT HEILSUNNI. HÉR MÁ LESA
UM ÞAÐ HVERJIR EIGA HELST Á HÆTTU AÐ UPPLIFA STREITU Í ÞESSUM GEIRA OG HVAÐ
FÉLAGSFRÆÐINGURINN RASMUS WILLIG TELUR HELSTU STREITUVALDANA.

- bls. 12 - 13

SVONA HUGSA NÝJU SIGURVEGARARNIR
FYRIRTÆKI SEM EINBLÍNA Á AÐ FULLNÆGJA ÞÖRFUM VIÐSKIPTAVINARINS ERU FRAMTÍÐAR
SIGURVEGARAR. TÆKIN, VIÐSKIPTAÁÆTLUNIN OG FYRIRTÆKJAMENNINGIN VERÐA AÐ VERA
RAFRÆN. ÞANNIG ER ÞAÐ EKKI Í FJÁRMÁLAGEIRANUM Í DAG.

- bls. 14 - 15

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.

AF LOKUNUM OG UPPSÖGNUM
Nýjustu tíðindi af lokun útibúa banka á
Vestfjörðum hefur slegið okkur öll. Innst inni
vonuðum við að það versta væri yfirstaðið en þó
komu þessar fréttir ekki á óvart m.t.t. yfirlýsinga
bankastjóra undanfarin ár. Það er þyngra en
tárum taki að horfa nú upp á áframhaldandi
lokun útibúa og fækkun félagsmanna, enda
höfum við þurft að sjá á eftir um helmingi útibúa
banka á undanförnum 10 árum og fjölmörgum
félagsmönnum í samfelldri samdráttarþróun
undanfarinna ára. Eftir nýjustu lokanirnar eru
79 útibú eftir en voru um 170 þegar mest var
upp úr aldamótunum 2000. Frá því um áramótin
2007- 2008 hafa um 2200 manns misst vinnuna
í fjármálafyrirtækjum sem félagsmenn SSF vinna
hjá.
Lokanir útibúa í litlum samfélögum eru
sérstaklega sársaukafullar og erfiðar enda
fjármálafyrirtækin með elstu og virtustu vinnustöðum þeirra byggða
þar sem búið er að loka, ásamt sjávarútvegi. Þessar lokanir hafa því
ekki eingöngu áhrif á viðkomandi einstaklinga sem missa vinnuna,
þó svo að sársaukinn sé auðvitað mestur þar, heldur hafa lokanirnar
áhrif á allt samfélagið og jafnvel nágrannabyggðir. Svo að almenningur
geri sér grein fyrir alvarleika lokananna á þau samfélög sem hafa orðið
fyrir þeim, t.d. Bolungarvík, má líkja þeim saman við að 400 – 500
manns myndu missa vinnuna á einu bretti í Reykjavík. Ég hugsa að
almennt yrði fólk slegnara yfir þeim fréttum en fréttum undanfarinna
daga af lokununum fyrir vestan.

Þegar rök eru færð fyrir lokunum er alltaf vísað
til þess að viðskiptavinurinn geti sinnt viðskiptum
rafrænt í gegnum heimabanka. Staðreyndin er
hinsvegar sú að 20-25% viðskiptavina hefur ekki
aðgang dags daglega að alnetinu og getur ekki
eða ætlar sér ekki að leggja í þann kostnað sem
því fylgir. Þetta er fyrst og fremst eldri hópur
viðskiptavina en hlutfall þeirra er mjög hátt í
dreifbýli á Íslandi.
Til að bæta gráu ofan á svart eru það í
langflestum tilvikum konur sem eru að missa
störfin sín úti á landi. „Gráu ofan á svart“
vegna þess að hefðbundin kvennastörf eru af
skornum skammti í þessum byggðalögum og
fjölskyldur jafnvel nauðbeygðar til að flytja úr
byggðalögunum þangað sem störf við hæfi eru
í boði.
Í samtölum mínum við félagsmenn SSF sem
misst hafa atvinnu sína og lífsviðurværi undanfarin ár kemur alltaf upp
spurningin: „Hvað næst? Nú hafa þeir lokað versluninni, póstinum,
sýslumannskrifstofunni, heilsugæslunni og bankanum. Eina sem
er eftir er grunnskólinn og kirkjan og bara spurning hvenær þeim
verði einnig lokað“.
Ráðamenn íslensku þjóðarinnar verða að grípa inn í þessa þróun
og reyna á allan máta að snúa henni við áður en allt fer í óefni. Við
viljum öll að allt Ísland verði áfram í byggð með blómlegu mannlífi.
Friðbert Traustason

KRISTJÁN HÆTTUR
HJÁ LANDSBANKANUM
Kristján Kristjánsson, sem starfað hefur sem upplýsingafulltrúi Landsbankans undanfarin
sex ár, hefur látið af störfum hjá bankanum.
Kristján var ráðinn til Landsbankans árið 2009 en hann starfaði áður sem fréttamaður hjá
Ríkisútvarpinu og síðar í Kastljósinu. Þá var hann upplýsingafulltrúi FL Group á tímabili, en
starfaði einnig fyrir hið opinbera, m.a. í forsætisráðuneytinu.

Við erum á Facebook
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja eru 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.
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Lið Landsbankans (Tröllin) fór með sigur í kvennaflokki. Frá vinstri: Herdís Gunnarsdóttir, Bára Ágústsdóttir, Halldóra Íris Ingvarsdóttir, Sigríður Ragna Jóhannsdóttir, Elín
Gerður Sveinsdóttir og Sigrún G. Guðmundsdóttir.

Ómar Örn Ólafsson, starfsmaður Valitor, með verðlaunin fyrir hæsta leik.

Árlegt

keilumót

SSF

fór fram dagana

11.

og

12.

Halldóra Íris Ingvarsdóttir, starfsmaður Landsbankans, fékk verðlaun fyrir flestar fellur
og stig í kvennaflokki.

maí sl., að

þessu sinni í Egilshöll en mótið hefur fram til þessa farið fram

í Öskjuhlíð. Mótið nýtur vaxandi vinsælda ár frá ári en keppt er í
4ra manna liðum í karla – og kvennaflokki en einnig geta blönduð
lið keppt saman í karlaflokki. Spilaðar eru fimm umferðir skv.
MONRAD-kerfi þar sem mismunur á skori liðanna ræður stigagjöf.
Í einstaklingskeppni kvenna var Halldóra Íris Ingvarsdóttir, starfs-

maður Landsbankans, hlutskörpust en hún var með flestar fellur og
hæsta leik, alls 15 fellur og 184 stig í hæsta leik. Í karlaflokki fékk
Ómar Örn Ólafsson, starfsmaður Valitor, verðlaun fyrir hæsta leik,
188 stig, en Hafsteinn Ö. Eyþórsson, starfsmaður Landsbankans,
fékk verðlaun fyrir flestar fellur, alls 15 talsins.
Í liðakeppninni voru það bæði karla- og kvennalið Landsbankans
sem fóru með sigur af hólmi.

Konur:
röð

1
2
3

liða	Stig	Pinnafjöldi
Tröllin, Landsbankinn
125
2.827
Incredibowls, Reiknistofa bankanna 84
2.219
Gellurnar, Arion banki
64
1.848

Karlar:
1
2
3

RUT, Landsbankinn
Valitor, Valitor
RB_A, Reiknistofa bankanna

105
88
74

2.836
2.774
2.780

Lið Landsbankans (RUT) sigraði í karlaflokki.
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Samninganefnd SSF á fundi í húsakynnum Ríkissáttasemjara áður en samið var. Mynd GVA/Fréttablaðið.

KJARASAMNINGUR SSF SAMÞYKKTUR
Félagsmenn SSF

SSF og SA í
17. september sl. en þá lauk
atkvæðagreiðslu. Kosningaþátttakan var mjög góð en 81.21%
félagsmanna greiddu atkvæði. Alls greiddu 63.58% svarenda með
samningnum en 32.68% svarenda gegn því að kjarasamningurinn
yrði samþykktur. 3.74% skiluðu auðu.
Samningurinn gildir til ársloka 2018. Launahækkanir á
samningstímanum fyrir þá sem hófu störf fyrir 1. janúar 2015 og eru
enn í starfi við undirritun kjarasamningsins eru frá 16 til 22 %. Mest
er hækkunin fyrir þá sem lægri launin hafa í anda þeirrar launastefnu
sem stéttarfélög á almennum vinnumarkaði hafa undirritað í sumar.
Mikilvæg endurskoðunarákvæði (uppsagnarákvæði) eru jafnframt
á árunum 2016, 2017 og 2018 ef forsendur kjarasamninga ganga
ekki eftir.
samþykktu kjarasamning

allsherjaratkvæðagreiðslu þann

Helstu áhrif kjarasamningsins eru:

2015

Þann 1. október 2015 hækka öll laun í launatöflu SSF um kr. 25.000.
Laun þeirra sem taka laun samkvæmt launatöflunni hækka þannig
um 4,5% og upp í 8,5%, hærra fyrir þá sem taka laun samkvæmt
lægri launaflokkum. Nýjar launatöflur fylgja samningunum fyrir
hvert ár.
Starfsmönnum utan launatöflu, sem hófu störf fyrir 1. febrúar 2014
eru tryggð lágmarkslaunaþróun á tímabilinu frá 2. febrúar 2014 til
30. september 2015 samkvæmt launaþróunartöflu. Hafi starfsmaður
ekki notið lágmarkslaunaþróunar skulu laun hans hækka 1. október
2015 svo að lágmarki sé náð. Hækkun launa og launatengdra liða
samkvæmt þessu ákvæði getur aldrei verið lægri en 3,2 prósent.
Hækkanir á tímabilinu vegna starfsaldurshækkana og jafnlaunaátaks
2014-2015 koma ekki til frádráttar launaþróunartryggingu.

2016

Starfsmönnum sem hófu störf hjá launagreiðanda fyrir 1. maí 2015
eru tryggð 5,5% lágmarkslaunaþróun á tímabilinu 2. október 2015 til
30. apríl 2016, að lágmarki kr. 15.000 á mánaðarlaun fyrir dagvinnu.
Kauptaxtar kjarasamnings taka sömu hækkun, 5,5%. Hækkanir á
tímabilinu vegna starfsaldurshækkana og jafnlaunaátaks koma ekki
til frádráttar launaþróunartryggingu.

2017

Þann 1. maí 2017 hækka öll laun og launatengdir liðir um 3,75%.
Kauptaxtar kjarasamnings taka sömu hækkunum.

2018

Þann 1. maí 2018 hækka öll laun og launatengdir liðir um 2,50%.
Kauptaxtar kjarasamnings taka sömu hækkunum.

Kauptaxtar

Í stað áður gildandi kauptaxta koma nýir sem eru hluti kjarasamnings.
Kauptaxtar gilda frá 1. október 2015, 1. maí 2016, 1. maí 2017 og
1. maí 2018. Desemberuppbót verður 78.000 árið 2015, 82.000
árið 2016, 86.000 árið 2017 og 89.000 árið 2018. Orlofsuppbót
verður 42.000 árið 2015, 44.500 árið 2016, 46.500 árið 2017 og
48.000 árið 2018.

Styrktarsjóður SSF

Fyrirtækin munu hækka framlag sitt í Styrktarsjóð SSF um 40% eða
úr 0,5% af launum uppí 0,7 af launum árið 2017. Þetta á að tryggja
að sjóðurinn geti áfram staðið við dagpeningagreiðslur í veikindum
og styrki sem hann hefur veitt félagsmönnum undanfarin ár.
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Bókanir

Ýmsar bókanir eru í kjarasamningnum og er hægt að nálgast þær
allar ásamt kjarasamningnum á heimasíðu samtakanna, www.ssf.
is. Aðal bókunin er um samningsforsendur, en þær eru þær sömu
og hjá öllum öðrum stéttarfélögum á almennum vinnumarkaði.
Kjarasamningurinn hvílir á þremur meginforsendum, að kaupmáttur
launa aukist á samningstímanum, að launastefna samningsins verði
stefnumótandi fyrir aðra kjarasamninga og að ríkisstjórnin standi
við sína yfirlýsingu.

Ásættanleg niðurstaða

Undirbúningur fyrir gerð kjarasamninga hófst strax vorið 2014
eftir að öll stéttarfélög á Íslandi ákváðu að gera svokallaðan
„brúarsamning“ með hækkun launa upp á 2,8% og gildistíma eitt
ár, frá 1.2.2014 til 1.3.2015. „Tilgangur með þessum stutta samningi
var að undirbúa jarðveg fyrir einhvers konar sátt um heildarsamning
fyrir alla launamenn á vinnumarkaðnum. Árið átti að nota til
sameiginlegra viðræðna allra aðila vinnumarkaðarins, almennra
sem opinberra, meta aðstæður og möguleika atvinnulífsins til að
bæta kaupmátt, finna betri lausn á fyrirkomulagi lífeyrisgreiðslna
og létta álögum hins opinbera á einstaklinga og fyrirtæki. Verkefnið
fór ágætlega af stað, en fljótlega var ljóst að engin samvinna yrði
milli opinbera og almenna vinnumarkaðarins um sameiginlega
kjarastefnu og einnig komu einstök sambönd innan ASÍ fram með
eigin kjarakröfur, en ekki undir sameiginlegum hatti ASÍ“ segir
Friðbert aðspurður um aðdraganda vinnu við gerð nýs kjarasamnings.
Hann bætir því við að framhaldsskólakennarar og læknar
hafi náð verulegum kjarabótum, nokkuð umfram væntingar
almenna markaðarins sem lengi vel hafi sett mark sitt á allar aðrar
kjaraviðræður. Á þessu ári hafa margir hópar opinberra starfsmanna
beitt verkfallsvopninu til að ná fram kjarabótum eða „leiðréttingu“
kjara og viðurkenningu atvinnurekanda á að háskólamenntun skili
sér í launaumslaginu. Þetta viðmið (við kjarasamninga kennara og
lækna) var síðan notað þegar Gerðardómur dæmdi í september í
deilu BHM og hjúkrunarfræðinga við ríkið.
Samninganefnd SSF ákvað að byggja kjarakröfur félagsins á
niðurstöðum af formannafundum SSF á árunum 2014 og 2015.
Áherslan var að hækka laun og tryggja kaupmátt allra félagsmanna,
en þó með áherslu á meiri hækkun lægri launa. „Niðurstaðan af
þeim samningi sem félagsmenn hafa nú samþykkt er einmitt í fullu
samræmi við áherslurnar sem lagt var upp með. Launahækkun
félagsmann verður á bilinu 16 til 22%, ásamt eingreiðslu í upphafi
samnings og hækkun orlofs- og desemberuppbóta“ segir Friðbert og
telur að þessi kjarasamningur sé vel ásættanlegur miðað við stöðuna
almennt sem og hagvaxtarspá næstu 2-3 árin.

Verðbólgan veldur áhyggjum

„Það sem helst veldur áhyggjum eru spár um verðbólgu, en
hagfræðideildir bankanna, Seðlabankinn og aðrir greiningaraðilar
spá verðbógu á bilinu 3-6% á ári næstu árin. Ef svo fer fram er ljóst
að endurskoðunarákvæði kjarasamninga allra á vinnumarkaði munu
líklega verða virk, annað hvort með umsömdum kjarabótum eða
uppsögn kjarasamninga“ segir Friðbert. Fyrsta endurskoðun með
tilliti til launahækkana almennt og kaupmáttar verður í febrúar 2016.
Samkvæmt núverandi stöðu og hækkun launa opinberra starfsmanna
umfram viðmið er ljóst að það kemur til endurskoðunar næsta vor.
Endurskoðunarákvæðin verða einnig virk á árunum 2017 og 2018.

Reyndum allt til enda

„Samninganefndin reyndi til þrautar að ná fram eins góðum samningi
og mögulegt var áður en tekin var ákvörðun um að setja samninginn
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í atkvæðagreiðslu hjá félagsmönnum SSF“ segir Friðbert. Það eru
einkum þrjú atriði fyrir utan launaliðinn úr kröfugerð SSF, sem
samninganefnd SSF reyndi fram á síðustu stundu að ná fram en
verða því miður enn að bíða. Það er að gamlársdagur verði frídagur
en þess ber að geta að SSF er eina stéttarfélgið sem hefur frí á
aðfangadag skv. kjarasamningi. Einnig var reynt til þrautar með
hækkun launagreiðslna í fæðingarorlofi og gekk því miður ekki eftir
en eins og við vitum hefur SSF tryggt betri kjör í fæðingarorlofi en
öðrum stéttarfélögum hefur tekist. Í þriðja lagi var hækkun iðgjalda
launagreiðanda í samtryggingarhluta lífeyris á samningaborðinu lengi
vel enda mikið hagsmunamál að mati SSF þrátt fyrir að félagsmenn
SSF fái í dag lang hæsta mótframlag launagreiðanda í séreign.

Baksýnisspegillinn

„Það truflaði verulega samningaviðræður að ASÍ-félögin höfðu
samþykkt svokallaðan „baksýnisspegil“ sem hluta af kjarasamningum
til næstu ára. Sú samþykkt viðkomandi stéttarfélaga er í raun furðuleg,
og á skjön við alla kjarasamningagerð undanfarinna áratuga, þar
sem samningar eiga að fjalla um núverandi stöðu og framtíð, en
ekki það tímabil sem lokið er“ segir Friðbert. Samninganefnd SSF
tókst að milda þennan baksýnisspegil, en þó alls ekki þannig að öll
tvímæli um nýtingu hans væru af tekin. „Eftir að atkvæðagreiðsla um
kjarasamninginn var hafinn ákváðu ráðamenn fjármálafyrirtækjanna
að funda með starfsmönnum, hver í sínu fyrirtæki, og skýra enn
betur hvernig baksýnisspegillinn yrði túlkaður innan fyrirtækisins.
Það framtak hafði góð áhrif og tryggði að starfsmenn fengu frá
fyrstu hendi réttar upplýsingar um framkvæmdina“ segir Friðbert.

Góð þátttaka skiptir höfuðmáli

Eins og áður segir var kosningaþátttaka mjög góð en 81.21%
félagsmanna greiddu atkvæði. Alls greiddu 63.58% svarenda með
samningnum en 32.68% svarenda gegn því að kjarasamningurinn
yrði samþykktur. 3.74% skiluðu auðu. „Þetta er með því allra
besta sem við sjáum í slíkum atkvæðagreiðslum. Það er mikill
styrkur SSF að félagsmenn hafi skoðun og sýni þá skoðun í verki
þegar að atkvæðagreiðlum kemur. Það sama á við þegar SSF gerir
launakönnun. Launakönnunin gefur einungis rétta og ábyggilega
niðurstöðu þegar þátttakan er góð. Næsta launakönnun verður í
febrúar 2016“ segir Friðbert.
Um atkvæðagreiðsluna segir Friðbert. „Því miður fóru andstæðingar
kjarasamningsins aðeins fram úr sér í málflutningi sínum, sérstaklega
þegar samningur SSF var borinn saman við niðurstöðu Gerðardóms
í máli BHM og ríkisins. Samanburður sem fór á milli félagsmanna
SSF var því miður rangur og launahækkunum bætt við árið 2017
fyrir félagsmenn BHM, sem alls ekki var neinn úrskurður um í
Gerðardómnum, en hann náði einungis til prósentuhækkunar
launa BHM árin 2015 og 2016. Þetta var allt leiðrétt áður en
atkvæðagreiðslunni um kjarasmninginn lauk en mögulega höfðu
einhverjir þá þegar greitt sitt atkvæði á forsendum þessa ranga
samanburðar. Það er ástæðulaust að ræða það frekar og ég treysti
því að búið sé að leiðrétta þennan misskilning.
Ég þakka öllum félagsmönnum fyrir góða þátttöku í atkvæðagreiðslu
um kjarasamninginn, fjölda ábendinga og athugasemda og hundruði
fyrirspurna sem við starfsmenn SSF, stjórn og samninganefnd SSF
fengum bæði meðan á samningaviðræðum stóð og þó mest eftir að
samningurinn var undirritaður. Það er ánægjulegt og uppörvandi
að fá tækifæri til að vera í svo mikum og góðum tengslum við
félagsmenn SSF“.

FYRSTA STRANDBLAKMÓT STARFSMANNA
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA
Fyrsta strandblakmót starfsmanna fjármálafyrirtækja
var haldið á þjóðarleikvangi íþróttarinnar í Laugardal,
föstudaginn 28. ágúst sl. Sex lið frá fjórum fyrirtækjum
voru skráð til leiks. Fyrirkomulagið bauð upp á margar
æsispennandi og stórskemmtilegar viðureignir, þ.m.t.
uppgjör tryggingafélaganna og innbyrðis viðureignir
bankanna. Keppnisskapið var til staðar þótt áhersla hefði
verið lögð á leikgleði og ekkert allt of strangar reglur.
Enginn stakk þó hausnum í sandinn af bræði heldur
skáluðu menn hver fyrir öðrum í Gulli að móti loknu.
Sterkt lið frá VÍS stóð að lokum verðskuldað uppi sem
strandblakmeistari fjármálafyrirtækjanna og varðveitir
bikarinn fram á næsta sumar. Karlalið Landsbankans
varð í öðru sæti og fékk silfrið, en blandað lið frá TM
hlaut bronsverðlaun.

Það var full ástæða til að spila
strandblak með sólgleraugum, svo
gott var veðrið.
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VÍS vann verðskuldaðan sigur á strandblakmótinu. Frá vinstir eru: Einar, Þórarinn, Þorvaldur, Fylkir og Sævar.

Karlalið Landsbankans nældi sér í silfurverðlaun á mótinu. Frá vinstri eru: Gerald, Þorsteinn Atli, Sveinbjörn og Sigurjón.

TM sendi öflugt lið og náði í bronsverðlaun. Í liðinu voru þau Guðmundur Páll, Sonja, Elvar, Björk, Viðar og Ævar.
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UM AÐSKILNAÐ HLUTVERKA
Í STARFSMANNAFÉLAGI
ARION BANKA
Starfsmannafélag Arion banka, sem í dag heitir Skjöldur, var sinnir því þeim málaflokkum er varða kjör og réttindi starfsmanna
stofnað 7. febrúar 1936 og á sér því langa sögu og mun fagna 80
gagnvart bankanum.
ára afmæli snemma næsta ár. Í öðru tölublaði SSF frá 2014 var birt
Starfsmannafélagið Skjöldur hefur það hlutverk að efla félagslega
ítarleg grein sem fjallaði um starfsemi Skjaldar. Árið 2003 sameinuðust vitund, samstarf og samheldni meðal starfsmanna Arion banka. Til
Búnaðarbanki Íslands og Kaupþing í einn banka og samhliða þeim að sinna því hlutverki skipuleggur Skjöldur skemmtanir, íþróttastarf,
samruna runnu starfsmannafélög beggja fjármálafyrirtækjanna í heilsuátök, tómstundir og aðra viðburði þar sem starfsmenn geta
eitt félag. Þarna komu saman tvö ólík
gert sér glaðan dag, jafnvel með
starfsmannafélög sem höfðu fram að
Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel fjölskyldunni, þar sem starfsmenn
því verið með ólíkar stefnur og nálgun
hittast utan vinnu. Skjöldur á einnig
í gegnum tíðina. Skýr verkaskipting og leigir út orlofshús víða um landið
á viðfangsefni sín. Starfsmannafélag
kemur í veg fyrir hagsmunaárekstra til sinna félagsmanna.
Búnaðarbanka Íslands, sem þá hét
Sólon, var starfrækt sem hagsmunafélag
Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel
sem geta skapast og kemur einnig í
starfsmanna bankans sem og sem
í gegnum tíðina. Skýr verkaskipting
veg fyrir að ágreiningur við stjórn og kemur í veg fyrir hagsmunaárekstra
afþreyingarfélag. Þetta var svipað
fyrirkomulag og það sem nú tíðkast
stjórnendur bankans, ef einhver er, sem geta skapast og kemur einnig í
innan Íslandsbanka og Landsbankans
veg fyrir að ágreiningur við stjórn og
valdi hiksta í samskiptum bankans við stjórnendur bankans, ef einhver er,
sem og í öðrum fjármálafyrirtækjum.
Starfsmannafélag Kaupþings, sem þá
valdi hiksta í samskiptum bankans við
starfsmannafélagið.
hét Spaugþing, hafði einbeitt sér að því
starfsmannafélagið. Ef t.d. til verkfalls
að sinna afþreyingu: félagslífi starfsmanna fyrirtækisins, orlofshúsum, kæmi er möguleiki á að þessi góðu samskipti gætu laskast eitthvað
íþróttastarfi, heilsuátökum, skemmtunum og slíku en var ekki í að til skamms tíma litið. Það hefur líka reynst vel að aðgreina þessi tvö
sinna kjaramálum eða réttindum starfsmanna.
hlutverk til að það fólk sem sinnir þeim í sjálfboðavinnu af mikilli
Við sameiningu þessara tveggja fjármálafyrirtækja runnu því ástríðu og áhuga geti sett fókus og áherslu á sín viðfangsefni og gefið
saman að vissu leiti ólíkir hópar hvað varðar aðild að stéttarfélögum. þeim meiri kraft.
Starfsmenn Búnaðarbankans voru allir í SÍB í gegnum félagaaðild
Það þarf enginn að velkjast í vafa um það hversu dýrmætt það
Sólons í SÍB en starfsmenn Kaupþings í ýmsum stéttarfélögum, ef starf er, bæði fyrir starfsfólk og fyrirtækin sjálf, sem unnið er
þau voru yfir höfuð í stéttarfélagi. Því var ákveðið árið 2005 að breyta í starfsmannafélögum, hvernig svosum þau eru skipulögð hvað
nálgun starfsmanna sameinaðs fyrirtækis á þessa starfsemi og skipta verkefnin varðar. Og þessi starfsemi er unnin í langflestum tilfellum
henni í tvo hluta: Trúnaðarmannaráð sem sinnti stéttarfélagshlið í óeigingjörnu og fórnfúsu sjálfboðastarfi. En eins og áður hefur verið
starfsmannafélagsins annars vegar og svo Starfsmannafélag sem sinnti lýst ákvað starfsfólk tveggja fjármálafyrirtækja við sameiningu þeirra
afþreyingu og félagslífi starfsmanna.
að breyta skipulagi þessara þátta og það hefur reynst vel á þeim 10
Trúnaðarmannaráð er skipað kjörnum fulltrúum starfsmanna árum sem síðan eru liðin. Þetta var farsælt skref starfsfólki Arion
sem gæta hagsmuna allra starfsmanna sem eru ýmist skráðir í SSF banka og hans forvera til hagsbóta og velferðar.
eða VR á einstaklingsgrunni og sér um það sem lýtur að kjörum
og stéttarfélagslegum málefnum starfsmanna. Trúnaðarmannaráð
Sigurjón Sveinsson
styður einnig trúnaðarmenn bankans í sínu starfi. Trúnaðarmannaráð
Formaður stjórnar Skjaldar

FRAMKVÆMDASTJÓRASKIPTI HJÁ
LÍFEYRISSJÓÐI BANKAMANNA
Nýr framkvæmdastjóri, Tryggvi Tryggvason, hefur verið skipaður hjá Lífeyrissjóði bankamanna og hóf
hann störf í september 2015.
Tryggvi er viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands og með MSc gráðu í fjármálum frá University of
Strathclyde í Glasgow. Hann hefur jafnframt lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.
Tryggvi er með 15 ára starfsreynslu úr fjármála- og bankageiranum og starfaði lengst af hjá Landsbankanum
og dótturfélögum hans, m.a. sem forstöðumaður markaðsviðskipta, aðstoðarframkvæmdastjóri Alþjóðasviðs,
framkvæmdastjóri Landsbankans í Lúxemborg og framkvæmdastjóri Landsvaka. Síðar var Tryggvi
framkvæmdastjóri fjárstýringar hjá Saga Fjárfestingarbanka. Áður starfaði Tryggvi sem framkvæmdastjóri
Kaupþings Norðurlands og sem sjóðstjóri hjá Verðbréfamarkaði Íslandsbanka.
Þá starfaði Tryggvi í 3 ár sem fjármálastjóri Karls K Karlssonar ehf. og um tíma sjálfstætt við fjármálaráðgjöf.
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FRÉTTATILKYNNING

ÍSLANDSBANKI FYRSTUR TIL AÐ
TAKA NÝJA VÖRU QUIZUP Í GAGNIÐ
QUIZUP HYGGST HJÁLPA FYRIRTÆKJUM AÐ ÞJÁLFA STARFSFÓLK –
SETJA NÝJA VÖRU Á MARKAÐ
Starfsfólk Íslandsbanka mun á næstunni fá tækifæri til að sameina
fræðslu og leik á vinnutíma. Íslandsbanki hefur gert samning við
íslenska hugbúnaðarfyrirtækið QuizUp (áður Plain Vanilla) um kaup á
nýjustu vöru fyrirtækisins, appi sem nefnist „QuizUp at Work”. Nýja
appinu er ætlað að vera tól til að fræða, þjálfa og skapa góðan starfsanda.
Íslandsbanki hefur verið framarlega í fræðslu og þjálfun
starfsfólks og í vinnustaðakönnunum. Bankinn er fyrstur til
að prófa appið hér á landi og var skrifað undir samkomulag
vegna þessa á skrifstofum QuizUp á Laugavegi 77 fyrir helgi.
QuizUp at Work verður algerlega til hliðar við QuizUp samfélagið
sjálft og munu starfsmenn viðkomandi fyrirtækja fá aðgang að
lokuðu samfélagi þar sem þeir geta kynnst hver öðrum, spreytt sig á
sérsniðnum spurningum er varða starf sitt eða vinnustaðinn og komið
ábendingum á framfæri. Samfélagshluti býður upp á margar leiðir
til að efla menningu og starfsanda fyrirtækja. Þar er hægt að setja
í gang litla leiki í kringum viðburði innan fyrirtækjanna og byggja
upp stemmningu hjá starfsfólki fyrir þeim. Þá er hægt að nota appið
til að kynna og upplýsa starfsmenn um markaðsherferðir sem eru að
fara í gang eða kynna þeim nýjar vörur og þjónustu fyrirtækjanna.
Einnig getur þetta verið góð leið til að kynna nýja starfsmenn, þjálfa
þá og hjálpa þeim að kynnast vinnufélögum sínum.

Hundruð fyrirspurna
frá áhugasömum fyrirtækjum

Varan var kynnt í Bandaríkjunum fyrir nokkrum dögum og hafa
fjölmargir erlendir fjölmiðlar fjallað um þetta nýjasta útspil QuizUp.
Viðbrögðin frá áhugasömum viðskiptavinum hafa heldur ekki
látið á sér standa. Þegar hafa borist nokkur hundruð beiðnir frá
fyrirtækjum um að fá kynningu á möguleikum QuizUp at Work.
Quizup er nú þegar vinsælasta spurningaapp heims, með yfir
70 milljón notendur. Leikurinn hefur verið að þróast í þá átt að
verða samfélagsmiðill, þar sem notendur eru tengdir saman eftir
sameiginlegum áhugamálum. Árangurinn hefur ekki leynt sér en frá
því ný uppfærsla leiksins var kynnt í vor hafa virkir notendur sem
skrá sig daglega til leiks ríflega tvöfaldast.

Hafsteinn Bragason, mannauðsstjóri Íslandsbanka:

„Við leggjum mikla áherslu á að vera stöðugt að efla starfsfólk
Íslandsbanka með því að bjóða upp á ýmiss konar fræðslu og þjálfun.
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Þorsteinn, Elísabet og Hafsteinn

Tækninni fleygir fram og í nútímaumhverfi þarf fólk einfaldlega
sífellt að vera að mennta sig. Við sjáum hins vegar á rannsóknum að
mikilvægt er að nýta fjölbreyttari kennsluaðferðir nú en áður og við
teljum QuizUp at Work henta vel í okkar fræðslustarf. Alls konar
hagræði fylgir QuizUp at work. Það þarf t.d. engin námskeiðsgögn
og fólk spilar QuizUp á sínum síma, í sínu umhverfi og á þeim tíma
sem hentar. Þar fyrir utan er þetta mjög fersk nálgun í fræðslu með
mikið skemmtanagildi. Starfsfólk bankans mun án efa taka þessari
nýjung fagnandi sem mun nýtast okkur vel.“

Þorsteinn B. Friðriksson,
framkvæmdastjóri QuizUp:

„Við sáum ekki beint fyrir að við ættum eftir að þróa QuizUp í þessa
átt þegar við stofnuðum fyrirtækið. Það er samt stundum þannig að
óvæntir markaðir opnast þar sem að eiginleikar nýrrar tækni nýtast
mjög vel. Símenntun og þjálfun er orðinn mjög stór þáttur í starfsemi
fyrirtækja, en um leið þá eru aðferðirnar sem er beitt frekar gamaldags.
Þess er krafist að fólk sitji og hlusti á fyrirlestra heilu og hálfu dagana
eða setjist niður og lesi langar handbækur. Fólk hefur minni þolinmæði
gagnvart slíku í dag og þarna eru kostir QuizUp at Work augljósir. Í
raun gætum við þróað QuizUp í fleiri slíkar áttir t.d. sem kennslustól
fyrir skóla en við ætlum samt að byrja á stórum fyrirtækjum. Við sjáum
að þörfin er mjög mikil fyrir tól sem hjálpa til við þjálfun starfsfólks.“

Sjónum

beint að
streitu
Næstum fimmti hver starfsmaður í fjármálafyrirtækjum telur sig verða fyrir streitu að því marki að
það geti verið skaðlegt heilsunni. Hér má lesa um það hverjir eiga helst á hættu að upplifa streitu í
þessum geira og hvað félagsfræðingurinn Rasmus Willig telur helstu streituvaldana.
Streitukeðjan er enn órofin

Næstum fimmta hverjum starfsmanni í dönskum fjármálafyrirtækjum
finnst hann upplifa streitu að því marki að það geti verið skaðlegt
heilsunni. Þetta hlutfall er óbreytt frá fyrra ári. Síaukinn hraði á
vinnustað er ein veigamesta orsökin, samkvæmt nýrri rannsókn
sem Samtök starfsmanna fjármálastofnana í Danmörku lét gera.
Í könnun á líðan, heilsu og vinnufyrirkomulagi meðal félagsmanna
SSF sem Vinnueftirlit ríkisins, SSF og Háskóli Íslands stóðu að kom
fram að árið 2011 fundu 38 prósent félagsmanna fyrir nokkurri eða
mikilli streitu í starfi. Alls tóku 2911 félagsmenn þátt í könnuninni.
Fjöldi félagsmanna Samtaka starfsmanna fjármálastofnana í
Danmörku hefur orðið var við fyrstu viðvörunarmerkin um alvarlega
streitu, ef marka má nýlega könnun á starfsánægju sem gerð var á
vegum samtakanna og tók til 2.658 svarenda.
19 prósent svöruðu því til að þeir teldu sig upplifa streitu sem
kunni að skaða heilsufar þeirra. Meðal einkennanna eru spenna,
eirðarleysi og óróleiki og erfiðleikar með svefn vegna þess að fólk
er sífellt með hugann við vinnutengd vandamál.
Þrátt fyrir aukna viðleitni til að fækka í áhættuhópnum virðist
hlutfallið haldast óbreytt frá fyrra ári. Þetta er þó í fyrsta sinn sem
talan hefur ekki hækkað frá því að slíkar kannanir voru fyrst gerðar
árið 2009, en þá var hlutfallið 11 prósent. Að standa í stað getur
þó ekki talist viðunandi árangur.
„Streitustigið er óviðunandi og veldur áhyggjum, en það kemur
samt engum á óvart. Markmið næsta árs hlýtur að vera að fækka í
hópi þeirra starfsmanna fjármálafyrirtækja sem teljast vera á „rauða
streitusvæðinu“. Við viljum gjarnan taka þátt í að rjúfa keðjuna.
Það er því ánægjulegt að við höfum, í samstarfi við m.a. Samtök
atvinnuveitenda hjá fjármálastofnunum í Danmörku, gefið út

hvatningarbæklinginn „Trivsel og bundlinje“ („Starfsánægja og
arðsemi“). Vinnuveitendur og starfsfólk bera sameiginlega ábyrgð
í þessum efnum, segir Solveig Ørteby, varaformaður Samtaka
starfsmanna fjármálastofnana, sem hefur einnig kallað eftir aðkomu
trúnaðarmanna á vinnustöðum.

Streitan fylgir vinnu, ekki frístundum

Þegar spurt er um helstu streituvaldana kemur fljótt í ljós að flestir
starfsmannanna eru á einu máli um það. Heil 70 prósent nefna
vinnuna, 26 prósent telja að streitan komi upp bæði á vinnutíma
og í frítíma en aðeins 2 prósent nefna frítímann sérstaklega.
„Við vitum að margir vinnuveitendur tala um að starfsfólkið hafi
allt of mikið að gera þegar það á frí, en starfsfólkið segir sjálft að það
sé vinnan sem orsaki streituna.“ Sömu skilaboð höfum við fengið
á starfsmannafundum á vinnustöðum í geiranum. Nú höfum við
fengið það formlega staðfest,“ segir Solveig Ørteby.
Einn af helstu streituvöldunum á vinnustöðum er sívaxandi
hraðinn við vinnuna. Samanborið við 2014 er hlutfall þeirra sem
segjast „oft“ eða „mjög oft/alltaf“ þurfa að vinna á mjög miklum
hraða hækkað úr 65 prósentum í 68 prósent. Ef lína er dregin aftur
á bak, að fyrstu könnuninni árið 2009, hefur kúrfan hækkað jafnt
og þétt. Það ár sagðist helmingur svarenda vera knúinn til að vinna
á viðlíka hraða.
„Bankarnir leggja áherslu á viðskipti sem efla eigin fjárfestingar
og það lendir á starfsfólkinu. Það er ástæða til að óttast kulnun í
starfi hjá starfsfólkinu,“ segir varaformaðurinn, sem gremst þetta
ástand og segist vonast eftir aukinni meðvitund um félagslega þætti
á vinnustöðum í fjármálageiranum, sem og auknum skilningi á að
það þoli ekki allir sama álag.
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Það hefur nefnilega þegar sýnt sig að þessi mikli hraði getur
reynst dýrkeyptur. Þetta á ekki aðeins við um hættuna á streitu sem
heilsufarsvanda heldur einnig hvað varðar gæði þeirrar þjónustu sem
bankinn býður viðskiptavinum sínum.

Slakað á gæðunum

Fjórði hver starfsmaður segist nefnilega „oft“ eða „mjög oft/alltaf“
þurfa að gera málamiðlanir hvað varðar gæði vinnunnar til að komast
yfir allt sem gera þarf. Samkvæmt mælingum frá síðasta ári eru þetta
allt að 20 prósent. Solveig Ørteby furðar sig á því að málamiðlanir
með gæði þjónustu skuli teljast ásættanlegar.
„Allar fjármálastofnanir líta á viðskiptavininn sem hornstein
starfsins og því furðar maður sig á því að nokkur skuli telja
málamiðlanir ásættanlegar. Mér finnst að það verði að vera
skýrt samhengi á milli þess sem fólk segir og þess sem það gerir.
Trúverðugleiki gagnvart viðskiptavini er lykilatriði og ímynd hvers
fyrirtækis er undir því komin,“ segir hún og er ekki í vafa um hvar
ábyrgðin liggur:
„Þetta er á ábyrgð stjórnenda, það er engin spurning. Þeir geta
ekki verið ánægðir með þjónustuna sem viðskiptavinirnir kaupa af
þeim og starfsfólkið er líka ósátt við að skila lakari vinnu til þeirra
sem hana kaupa.“
Ekki aðeins rýrna gæði þjónustunnar sem viðskiptavinurinn fær,
heldur er það um leið einn helsti streituvaldurinn hjá starfsfólkinu
að finnast það ekki geta skilað vandaðri vinnu vegna tímaskorts.
Rannsóknin sýnir einnig að yfirvinnustundum hefur fjölgað.
41 prósent þarf „oft“ eða „mjög oft/alltaf“ að vinna yfirvinnu. Yfir
þriðjungur hefur upplifað streitueinkenni sem eru talin hættuleg
heilsunni.

sínu, þá aðstoð sem í boði er frá næsta yfirmanni og stuðning sem
starfsmenn telja sig fá á vinnustaðnum.
Að standa í stað er eitt, að rjúfa keðjuna er allt annað mál. Það
er allra hagur að snúa þróuninni við, segir Solveig Ørteby, og vísar
í ritið „Trivsel og bundlinje“.
„Það sem gerir þetta rit áhrifamikið verkfæri er að það er unnið í
samstarfi við vinnuveitendur og er því sameiginleg yfirlýsing um það
hvað ánægja í starfi á að fela í sér. Starfsánægja og afkoma fyrirtækja
tengjast og því er það í allra þágu að efla ánægju starfsmanna, bæði
stjórnenda og almennra starfsmanna,“ segir hún.
Í einum hluta ánægjukönnunarinnar eru þó merki um jákvæða
þróun, þar sem áhyggjur af því að missa vinnuna fara minnkandi.
Árið 2015 hefur það hlutfall lækkað í 32%. Árið 2014 var það 37%.
Það kann að skýrast af aukinni bjartsýni á að hægt sé að finna aðra
vinnu, telur Solveig Ørteby.
Þessa fullyrðingu hennar má rökstyðja með því að benda á að
mörgum þeirra sem hafa hætt störfum innan geirans hin síðari ár
hefur gengið vel að finna ný störf.
„Ég vil hvetja alla félagsmenn okkar til að vera gerendur í eigin
lífi og taka af skarið ef þeir finna að þeir vilja ekki lengur starfa á
þessu sviði,“ segir Ørteby.

Hver er helsti streituvaldurinn hjá þér?
Vinna: 70 prósent
Frístundir: 2 prósent
Bæði vinna og frístundir: 26 prósent
Veit ekki: 2 prósent
Heimild: Starfsánægjukönnun Samtaka starfsmanna
fjármálastofnana, með 2.658 þátttakendum, gerð í maí 2015.

Að koma á stöðugleika er fyrsta skrefið

Rannsóknin sýnir að tekist hefur að stöðva aukningu ýmissa
neikvæðra þátta og koma á nokkrum stöðugleika. Sem dæmi um það
má nefna upplifun starfsmanna af því að leita ráða hjá samstarfsfólki

Greinin birtist í blaði dönsku systursamtaka SSF, Finans Forbundet.
7. bbl. 2015. Stresskurven er ikke knækket. Þýðing; SKOPOS ehf.

TIL MINNINGAR UM JAN-ERIK LIDSTRÖM
Fyrrverandi framkvæmdastjóri NFU, Jan-Erik Lidström, lést
skyndilega sl. Jónsmessunótt, 73 ára að aldri.
Jan-Erik varð framkvæmdastjóri Samtaka norrænna bankamanna
(NBU) árið 1977. Eftir að hafa leitt Samtök norrænna bankamanna
í meira en 20 ár, lék hann lykilhlutverk í sameiningu samtakanna við
Samtök starfsmanna norrænu vátryggingarfélaganna sem myndaði
Samtök norrænna fjármálastarfsmanna (NFU) árið 1999 og var
framkvæmdastjóri þeirra samtaka til ársloka 2008.
Jan-Erik átti stóran þátt í uppbyggingu á sterku samstarfi
milli stéttarfélaga í fjármálageiranum á Norðurlöndum sem
og að mynda öflugt tengslanet milli evrópskra og alþjóðlegra
stéttarfélaga í fjármálageiranum. Jan hafði mikinn áhuga á málefnum
Eystrasaltsríkjanna og vann ötullega við að aðstoða stéttarfélag
litháenskra fjármálastarfsmanna við að byggja það félag upp eftir
að sjálfstæði Litháen var komið á.
Eftir starfslok var Jan-Erik mjög virkur á ýmsum sviðum. Hann var
ötull rithöfundur auk þess sem hann vann fyrir Stokkhólmsháskóla
og viðhélt nánum tengslum og fylgdist vel með störfum starfsfélaga
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sinna frá NFU og NBU fram að andláti.

Mikill Íslandsvinur

Anna
Karen
Hauksdóttir,
alþjóðafulltrúi SSF og varaformaður, vann mikið með Jan-Erik
og þekkti vel til hans. „Það er mikil eftirsjá eftir góðum vin og
starfsfélaga. Ég bar mikla virðingu fyrir Jan-Erik og því starfi sem
hann sinnti í þágu NFU. Hann barðist ötullega fyrir réttindum
launafólks á vinnumarkaði og voru réttindi þeirra sem minnst
máttu sín honum ætíð ofarlega í huga. Í stjórnartíð Jan-Erik þá
leiddi hann félagið í gegnum miklar breytingar og með sinni reisn
og samskiptahæfileikum laðaði hann fram það besta í fólki. Í starfi
sínu og í alþjóðasamskiptum tókst honum ávallt að vekja athygli
á ágæti norræna módelsins og leiða fólk að borði til sátta. Hann
var einstaklega mikill Íslandsvinur“ segir Anna.
SSF minnist Jan-Erik Lidström með mikilli hlýju og þakklæti
fyrir þá lánsemi að hafa kynnst honum og notið starfskrafta hans.

SVONA HUGSA NÝJU
SIGURVEGARARNIR
Fyrirtæki sem einblína á að fullnægja þörfum viðskiptavinarins eru framtíðar
sigurvegarar. Tækin, viðskiptaáætlunin og fyrirtækjamenningin verða að vera
rafræn. Þannig er það ekki í fjármálageiranum í dag.
Stjórnendurnir vita af hættunni en engu að síður standa
fjármálafyrirtæki sig einna verst þegar kemur að því að nýta
krafta upplýsingatækninnar sem mikilvægan þátt í framtíðar
stefnumótun, að mati Benjamin Ensor, stjórnanda greiningardeildar
Forrester, sem er ráðgjafafyrirtæki á sviði rafrænna viðskipta og
upplýsingaleiða.
Öll viðskipti þurfa að verða rafræn en þetta snýst um mun
meira en bara tæknina. Þetta snýst um hvernig þitt fyrirtæki tekst
á við breytingar. Fyrirtæki sem byggð eru á upplýsingatækni, t.d
Amazon, hafa mikið forskot. Önnur fyrirtæki standa frammi fyrir
sársaukafullum breytingum sem sum þeirra munu ekki lifa af á
meðan önnur verða rafrænir meistarar, segir Ensor.

Tækninýjungar eru miðpunkturinn

Hjá Forrester eru menn sannfærðir um að tími viðskiptavinarins
sé runninn upp. Viðskiptavinurinn er hreyfanlegur, ótrúr og vanur
því að geta ráðið því við hvern hann stundar viðskipti og hvernig.
Sigurvegararnir einblína á að veita viðskiptavinunum það besta
sem völ er á. Þeir leggja nótt sem dag við að finna upp vörur sem
viðskiptavinurinn vissi ekki einu sinni að hann þyrfti á að halda.
Það verður einnig æ algengara að viðskiptavinirnir eigi sjálfir sína
birgja, bætir Enor við.
Tækninýjungar hafa mest að segja um það hvernig viðskiptavinurinn
upplifir þjónustuna. Viðskiptavinirnir eru tilbúnir. Þeir trúa á mátt
upplýsingatækninnar og eru fljótir að tileinka sér tækninýjungar.
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Frumkvöðlar dagsins í dag eiga það sameiginlegt að leggja mesta áherslu á
þarfir viðskiptavinarins. Hugmyndir þeirra kvikna oft þegar þeir hafa reynt að
leysa verkefni sem fer í taugarnar á þeim og fundið á því nýja og einfalda lausn.
Í Appstore og Google Play er margt ókeypis að finna og
notendaviðmótið er yfirleitt einfalt og sjálfskýrandi.

Viðskiptavinir sjá um að auglýsa

Hugbúnaður í dag virkar 100%. Það leiðir til þess að það er auðvelt
að þróa nýjar vörur. Sigurvegararnir alþjóðavæða tæknina og skapa
nýja og truflandi tækni (e. disruptive technology). Þeir sem eftir
sitja eru þeir sem halda áfram að gera sömu hlutina, bara á nýjan
hátt. Hér er um algerlega mismunandi nálgun að ræða, segir Ensor.
Frumkvöðlar dagsins í dag eiga það sameiginlegt að leggja mesta
áherslu á þarfir viðskiptavinarins. Hugmyndir þeirra kvikna oft
þegar þeir hafa reynt að leysa verkefni sem fer í taugarnar á þeim
og fundið á því nýja og einfalda lausn.
- Þráhyggja frumkvöðlanna er jákvæður drifkraftur þegar kemur að
því að finna góðar lausnir. Þeir leita að því næsta sem viðskiptavinirnir
vilja, þeir spyrja þá, hlusta á þá og skapa góð tengsl við þá. Nýju
fyrirtækin sem eru fljót að skapa nýjar vörur eyða mjög litlu í
markaðssetningu. Upplýsingar um vörur þeirra berast á milli manna
t.d. á samfélagsmiðlum. Kostnaður við að ná til nýrra viðskiptavina
er því lítill, segir Ensor.

Hröð nýsköpun

Áður fyrr var nýsköpun dýr og það var ekki mikið um nýjar vörur
eða þjónustu. Öflugar, ódýrar tölvur ásamt þróun internetsins, gera
það að verkum að milljónir manna taka þátt í truflandi nýsköpun
(e. disruptive innovation). Kostnaður við þróun á nýrri vöru eða
þjónustu er orðin brotabrot af því sem áður var.
Það eru tíu sinnum fleiri frumkvöðlar nú en áður og þeir skapa
nýja hluti fyrir tíundahluta þess sem það kostaði áður og það hefur
því hundraðföld áhrif á markaðinn. Auðvitað eru margar af þessum
nýjungum ónothæfar en það er margt mjög gott líka og þeir sem
koma með bestu nýju lausnirnar geta grafið undan fyrirtækinu sem
þú starfar fyrir í dag, segir Enso. Í dag geta menn þróað nýjar vörur
í herberginu sínu og selt til stórfyrirtækja fyrir milljónir dollara.
Leiðin frá hugmynd að vöru er orðin mjög stutt. Það var hún
ekki áður. Nú er hundruðir nýrra fyrirtækja sem leita nýrra leiða

til að skapa virðisaukandi tækni fyrir þína viðskiptavini. Þetta eru
fyrirtæki sem stækka ört og ná markaðshlutdeild á alþjóðamarkaði,
segir Ensor.
Þú spyrð þig kannski að því hvort þetta eigi við um fjármálageirann
því það er ekki einfalt að stofna banka. Það er flókið regluverk,
krafa um hátt eigið fé, flókið umsóknarferli og margt fleira. Þessum
reglum er ætlað að vernda viðskiptavinina og þær vernda að vissu
leyti þau fyrirtæki sem fyrir eru á markaðinum.
Margir gæta sín á því að verða ekki skilgreindir sem banki. Þeir
taka til sín þann hluta markaðarins sem þeir geta en gæta sín á því
að halda sig rétt utan við þann hluta sem fellur undir lög og reglur
um rekstur fjármálafyrirtækja. Mörg þessara fyrirtækja eiga til að
mynda mjög lítið eigið fé. Regluverkið verndar ekki lengur þá sem
fyrir eru á markaði og fjármálakreppan gerði bankana að vinsælu
skotmarki, þannig að nýjir aðilar á markaði finna fyrir miklum
meðbyr, segir Ensor.

Bregðast of seint við

Fjármálageirinn er íhaldssamur og leiðinlegur. Margir telja að þeir
komist upp með að lappa upp á þær lausnir sem þeir nýta nú þegar
og halda svo áfram með „business as usual“. Viðskiptaáætlunin sem
bankarnir styðja sig við í dag skilar þeim gríðarlegum hagnaði. Það
er því ekki auðvelt að ákveða að eyða stórum upphæðum í nýjar
aðferðir.
Vandamálið er að eftir þrjú til fimm ára hafa keppinautarnir
stungið bankana af. Framlegðin mun smám saman þurrkast út og
það mun því vanta fjármagn til að fjárfesta í breytingum. Fimm
ára áætlanir eru dauðar. Í heimi rafrænna viðskipta gerast hlutirnir
svo hratt að það þarf stöðugt að endurskoða markmiðin. Hlutirnir
eru í sífelldri þróun. Því er nauðsynlegt að eiga í góðu sambandi
við viðskiptavinina til að fá þá til að prófa nýja hluti meðan þeir
eru þróaðir. Viðskiptavinurinn breytist úr því að vera neytandi í
að vera þátttakandi, segir Ensor.
Hólmar Örn Finnsson þýddi.
Greinin birtist í 4. tbl. Finans Fokus, þann 24. Júní 2015,
sem gefið er út af norsku systursamtökum SSF.

NÝR FRAMKVÆMDASTJÓRI
FJÁRHAGSSVIÐS SEÐLABANKANS
Erla Guðmundsdóttir hefur verið ráðin
framkvæmdastjóri á sviði fjárhags Seðlabanka
Íslands. Fjárhagssvið hefur umsjón með
fjárhagsupplýsingum bankans og félaga í
hans eigu.
Sviðið sér um umsýslu erlendra og
innlendra lána ríkissjóðs og Seðlabankans.
Þá annast sviðið erlenda greiðslumiðlun með
SWIFT-kerfi bankans og hefur umsjón með
innlendum og erlendum greiðslum fyrir
bankann, ríkissjóð og ríkisfyrirtæki. Einnig
sér sviðið um vörslu verðbréfa og uppgjör
verðbréfaviðskipta. Starfsemi sviðsins skiptist

í tvær deildir, reikningshald og bakvinnslu.
Erla er viðskiptafræðingur, Cand. Oecon,
frá Háskóla Íslands. Frá því hún kom til
starfa í Seðlabankanum árið 2010 hefur hún
starfað sem forstöðumaður í reikningshaldi
og sem staðgengill framkvæmdastjóra
fjárhagssviðs. Frá ársbyrjun 2015 hefur
Erla verið starfandi framkvæmdastjóri
fjárhagssviðs Seðlabankans. Áður starfaði Erla
í MP-banka sem sérfræðingur í fjárhagsdeild
og einnig hefur hún starfað í reikningshaldi
og samstæðueiningu fjárhagsdeildar
Íslandsbanka.
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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.

Þess vegna ættir þú að vera í SSF:
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.

