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UMFJÖLLUN OG VIÐTAL VIÐ
ÁSTU SNORRADÓTTUR, SEM
NÝLEGA VARÐI DOKTORSRITGERÐ SÍNA UM HEILSU
OG LÍÐAN STARFSFÓLKS
ÍSLENSKRA BANKA Í
KJÖLFAR BANKAHRUNS.
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ÚTGÁFUSTARFSEMI SSF
„STRAX Í JÚNÍ ÁRIÐ 2013 HÓFST MARKVISS ÚTGÁFA SSF – BLAÐSINS AÐ NÝJU. FRÁ ÞEIM TÍMA
HAFA KOMIÐ ÚT 10. TÖLUBLÖÐ, AÐ ÞESSU BLAÐI MEÐTÖLDU. Í ÞESSUM BLÖÐUM HEFUR
VERIÐ FJALLAÐ UM ALLT SEM VIÐKEMUR STARFI FÉLAGSMANNA SSF Á FJÖLBREYTTAN HÁTT.
ÚTGÁFA BLAÐSINS HEFUR VAKIÐ ATHYGLI OG ÞAÐAN HAFA FRÉTTIR BORIST INN Í AÐRA MIÐLA
LANDSINS“ SEGIR RAGNAR SIGURÐSSON, RITSTJÓRI SSF- BLAÐSINS, Í LEIÐARA BLAÐSINS.

- Bls. 4 SSF STYRKIR LJÓSIÐ
Í TILEFNI AF 80 ÁRA AFMÆLI SSF Á SÍÐASTA ÁRI ÁKVAÐ STJÓRN SSF AÐ STYRKJA
STARFSEMI LJÓSSINS MEÐ GJÖF TIL TÆKJAKAUPA Í LÍKAMS- OG ENDURHÆFINGARSAL
STUÐNINGSMIÐSTÖÐVARINNAR. LJÓSIÐ ER ENDURHÆFINGAR- OG STUÐNINGSMIÐSTÖÐ FYRIR
FÓLK SEM HEFUR FENGIÐ KRABBAMEIN OG AÐSTANDENDUR ÞEIRRA.

- Bls. 5 SSF ÞINGIÐ 10. – 11. MARS
ÞING SAMTAKA STARFSMANNA FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA (SSF) VERÐUR HALDIÐ 10.- 11. MARS NK.
Á HÓTEL SELFOSSI. ÞINGIÐ ER HALDIÐ ÞRIÐJA HVERT ÁR OG ER ÆÐSTA VALD SAMTAKANNA EN
ÞAR SKAL BERA UPP ÖLL VEIGAMIKIL MÁL SEM TELJAST STEFNUMÓTANDI FYRIR SSF.

- bls. 5 HRUNIÐ - HEILSA OG LÍÐAN STARFSFÓLKS ÍSLENSKRA BANKA
Í KJÖLFAR BANKAHRUNS
UMFJÖLLUN OG VIÐTAL VIÐ ÁSTU SNORRADÓTTUR, SEM NÝLEGA VARÐI DOKTORSRITGERÐ
SÍNA UM HEILSU OG LÍÐAN STARFSFÓLKS ÍSLENSKRA BANKA Í KJÖLFAR BANKAHRUNS.

- bls. 6. – 7 SAMNINGUR UM STARFSEMI YFIR LANDAMÆRI Í NORRÆNU
FJÁRMÁLAGEIRUNUM
Í LOK NÓVEMBER 2015 VAR UNDIRRITAÐUR SAMNINGUR UM STARFSEMI YFIR LANDAMÆRI Í
NORRÆNU FJÁRMÁLAGEIRUNUM. MEGINMARKMARKMIÐ SAMNINGSINS ER AÐ STUÐLA AÐ
HREYFANLEIKA STARFSFÓLKS Í FJÁRMÁLAGEIRANUM YFIR LANDAMÆRI NORÐURLANDANNA.

- bls. 8 ÍSLANDSBANKI AFHENDIR STARFSMANNAFÉLAGI
ÍSLANDSBANKA ORLOFSHÚSNÆÐI TIL EIGNAR
SKÖMMU FYRIR JÓL SKRIFUÐU BIRNA EINARSDÓTTIR OG SIGRÍÐUR OLGEIRSDÓTTIR UNDIR
SAMNING VIÐ STJÓRN STARFSMANNAFÉLAGS ÍSLANDSBANKA UM AFHENDINGU SUMARHÚSA OG
ÍBÚÐA SEM HAFA VERIÐ Í EIGU BANKANS.

- bls. 10 ÁHRIF NÝRRA LÍFTAFLNA Á SKULDBINDINGAR LÍFEYRISSJÓÐA
JÓN ÆVAR PÁLMASON, SÉRFRÆÐINGUR Í ÁHÆTTUGREININGU HJÁ FJÁRMÁLAEFTIRLITINU,
FJALLAR UM TRYGGINGAFRÆÐILEGA STÖÐU LÍFEYRISSJÓÐA.

- bls. 12. – 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.

ÚTGÁFUSTARFSEMI SSF

Á síðasta þingi SSF, sem haldið var árið
2013, var talsverð umræða um útbreiðslu og
sýnileika SSF. Þá hafði útgáfa SSF blaðsins legið
niðri síðan um mitt ár 2009 auk þess sem efni
á heimasíðu og útbreiðsla fréttatilkynninga féll
í skuggann af þeim umfangsmiklu önnum sem
hvíldu á stjórnarmeðlimum og skrifstofu SSF
fyrstu árin eftir fjármálakreppuna. Öll umræða
um hagræðingu, sparnað og samþjöppun
fjármálafyrirtækja, hvort sem hún var pólitísk eða
fagleg, reyndi mjög á félagsmenn, stjórnarmenn
og starfsfólk SSF frá því árið 2008 og til dagsins
í dag, eins og síðasta þing SSF gaf glöggt merki
um. Því var ákveðið í samræmi við afgreiðslur
síðasta þings að taka til hendinni í útgáfumálum félagsins þrátt
fyrir annir og leitast eftir aðstoð við útgáfu á m.a. SSF – blaðinu. Á
umræddu þingi SSF var samþykkt einróma að beina því til stjórnar
SSF að gefa út rafrænt blað með reglubundnum hætti og að samtökin
myndu gera tilraun til þess að tengjast félagsmönnum sínum með
markvissum hætti í gegnum samskiptamiðla.
Strax í júní árið 2013 hófst markviss útgáfa SSF – blaðsins að nýju.
Frá þeim tíma hafa komið út 10. tölublöð, að þessu blaði meðtöldu.
Í þessum blöðum hefur verið fjallað um allt sem viðkemur starfi
félagsmanna SSF á fjölbreyttan hátt. Útgáfa blaðsins hefur vakið
athygli og þaðan hafa fréttir borist inn í aðra miðla landsins.
Á síðasta ári fór SSF í hringferð og heimsótti starfstöðvar
félagsmanna um allt land og áttum samtal við félagsmenn. Samhliða
aukinni útgáfustarfsemi og sýnileika hefur heimasíðan sem var

formlega ræst með nýju útliti árið 2013 verið efld.
Þá var stofnuð Facebook síða fyrir félagsmenn
og aðra síðla árs 2014 og telur nú um 2100
fylgjendur. Allt þetta eykur upplýsingaflæði til
félagsmanna og veitir þeim aukin tækifæri til að
koma sínum sjónarmiðum á framfæri varðandi
starfsemi samtakanna.
Varðveisla á sögu félagsins hefur einnig verið
umfangsmikil á undanförnum tveimur árum.
Gömul blöð Sambands íslenskra bankamanna
hafa verið vistuð rafrænt hjá Landsbókasafni
og einnig voru stigin fyrstu skrefin í ritun á sögu
félagsins til þessa. Það var gert með því að skrá
niður gamlar samantektir sem teknar voru saman
á 60 ára afmæli félagsins og sagnaritun fyrir sl. 20 ár. Á þessu ári
mun svo koma út hefti um 80 ára sögu SSF.
Á næsta þingi SSF kemur út ný Trúnaðarmannahandbók SSF
sem mun innihalda leiðarvísir að starfi trúnaðarmannsins, með
upplýsingum um réttindi félagsmanna og leiðbeiningum um hvar
nálgast beri upplýsingar sem og ýmis önnur atriði sem gætu gagnast
trúnaðarmönnum SSF.
Það hefur verið einstaklega ánægjulegt að taka þátt í því að auka
sýnileika og útgáfustarfsemi SSF og ég vona að SSF haldi áfram á
þeirri vegferð að efla upplýsingaflæði og útbreiðslu á hagsmunamálum
félagsmanna.
Virðingarfyllst
Ragnar Sigurðsson
Ritstjóri SSF

SSF óskar eftir fundi vegna
breytinga á kjarasamningi
Fimmtudaginn 21. janúar, skrifuðu ASÍ og SA undir nýjan
kjarasamning, sem er breyting á kjarasamningi sem sömu aðilar
skrifuðu undir í maí 2015.
Önnur stéttarfélög og samtök stéttarfélaga á vinnumarkaði (BSRB,
KÍ, BHM, SSF, Hjúkrunafr., Skipstjórnarm. o. fl.) skrifuðu ekki
undir þennan kjarasamning ASÍ/SA. Í kjarasamningi SSF er bókun
um „Samningsforsendur“, sem byggir á mögulegum breytingum

á kjarasamningum annarra stéttarfélaga á almennum vinnumarkaði.
Á grundvelli þeirrar bókunar hefur SSF óskað eftir fundi með
viðsemjendum (Samtökum fjármálafyrirtækja (SFF)). Framhald
kjaraviðræðna og samningur um frið á vinnumarkaði fram til ársloka
2018 er að sjálfsögðu einnig á borði Ríkissáttasemjara.
Nánari fréttir verða birtar þegar mál skýrast og efni er til.

Við erum á Facebook
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.

Launakönnun SSF

Ákveðið

hefur verið að framkvæma launakönnun í febrúar

SSF. Launakönnunin verður nafnlaus og
órekjanleg. Mikilvægt er að félagsmenn leggi sitt af mörkum til að
svörun verði sem allra best. Með því verða niðurstöður marktækari og
gefur stjórn SSF gleggri mynd af kjörum og launaþróun félagsmanna
undanfarinna ára en jafnframt munu niðurstöðurnar nýtast
á meðal félagsmanna

félagsmönnum betur sem viðmið um eigin laun. Niðurstöðurnar
verða nýttar til grundvallar á launareiknivél SSF sem aðgengileg
verður á heimasíðu SSF.
Fyrirkomulag og framkvæmd launakönnunarinnar verður nánar
auglýst síðar á vef SSF, www.ssf.is.
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Erna Magnúsdóttir, forstöðumaður Ljóssins og iðjuþjálfi, ásamt Friðberti
Traustasyni, formanni SSF, við undirritun styrktarsamningsins.

SSF STYRKIR LJÓSIÐ
Í

SSF á síðasta ári ákvað stjórn SSF
Ljóssins með gjöf til tækjakaupa í líkamsog endurhæfingarsal stuðningsmiðstöðvarinnar. Ljósið er
endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið
krabbamein og aðstandendur þeirra. Markmið Ljóssins er að fólk
fái sérhæfða endurhæfingu- og stuðning, þar sem fagfólk aðstoðar
við að byggja upp líkamlegt og andlegt þrek, auk þess að fá stuðning
við að setja sér markmið sem auka daglega virkni og hafa þannig
áhrif á lífsgæði almennt.
Ákveðið var að styrkja Ljósið við kaup á nýjum tækjum fyrir
endurhæfinguna. Gerður var samningur milli SSF og Ljóssins þar
sem Ljósið fær 6 milljónir við undirritun og síðan allt að 1,5 milljón
til viðhalds og endurnýjunar tækja á ári næstu 5 árin. Forsvarsmenn
Ljóssins fengu virðisaukaskattinn af tækjunum felldan niður og
flutningsaðilar veittu veglegan afslátt af innflutningi tækjanna. Þær
6 milljónir sem SSF veitti í upphafi duga því fyrir kostnaði sem
tilefni af

80

ára afmæli

að styrkja starfsemi

hefði numið um 8-9 milljónum ef afslættir og afnám virðisauka
hefði ekki náðst.
Aðspurður segir Friðbert að meginástæða þess að ákveðið var að
styrkja Ljósið fremur en önnur félög vera þá að „lang flestir langveikir
félagsmenn, sem leita til SSF og Styrktarsjóðs SSF, hafa greinst með
krabbamein og hafa þurft að sækja lækningu og aðra þjónustu af
þeim sökum. Þau bera öll Ljósinu vel söguna og dásama starfsemina
þar. Þá ber einnig að horfa til þess að Ljósið er að mestu rekið
fyrir sjálfsaflafé, en að litlum hluta með styrk frá ríkinu. Húsnæði
og tækjakaup öll eru styrkir frá félagasamtökum, fyrirtækjum og
einstaklingum“ segir Friðbert.
Hann segist sjaldan hafa upplifað jafn mikla gleði í augum
forsvarsmanna félagasamtaka eins og við afhendingu þessa styrks,
sérstaklega sjúkraþjálfurunum sem munu stýra endurhæfingunni.
Þarna mun Ljósið eignast mörg mikilvæg tæki, þar á meðal tvö afar
fullkomin tæki sem þau dreymdi varla um að eignast.

SSF ÞINGIÐ 10. – 11. MARS

Þing Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) verður haldið 10.- 11. mars nk. á Hótel Selfossi. Þingið er haldið þriðja hvert
ár og er æðsta vald samtakanna en þar skal bera upp öll veigamikil mál sem teljast stefnumótandi fyrir SSF. Á þinginu eru ný aðildarfélög
tekin formlega inn í samtökin, skýrsla stjórnar borin upp til samþykktar og kosið í stjórn samtakanna svo fátt eitt sé nefnt.

Dagskrá reglulegs þings skv. 21. gr. samþykkta SSF er eftirfarandi:
1.
2.
3.
4.

Þingsetning.
Nafnakall fulltrúa.
Kjörbréf lögð fram til samþykktar.
Kosning starfsmanna þingsins.
a) Forseta og varaforseta.
b) Tveggja þingritara og tveggja til vara.
c) Kosning fastanefnda þingsins.

1. Kjörnefnd
2. Laganefnd, ef tillögur um breytingar
á samþykktum liggja fyrir
3. Fjárhagsnefnd – ótiltekið
4. Allsherjarnefnd – ótiltekið
5. Kjaranefnd – ótiltekið
6. Fræðslunefnd – ótiltekið
5. Lögð fram skýrsla stjórnar og
endurskoðaðir reikningar.(sjá gr. 24)

6. Tillögur um breytingar á samþykktum kynntar.
7. Tillögur sem borist hafa teknar til
umræðu og vísað til nefnda.
8. Umræður og afgreiðsla nefndarálita.
9. Fjárhagsáætlun og ákvörðun um gjald
til SSF næstu þrjú árin.
10. Kjör stjórnar, tveggja skoðunarmanna og
tveggja til vara auk annarra trúnaðarmanna.
11. Önnur mál.

Nánar er hægt að lesa til um fyrirkomulag og samþykktir SSF á heimasíðu samtakanna. Auglýsingar og upplýsingar varðandi framboð til stjórnar
er að finna í blaðinu, á heimasíðu SSF og á Facebook síðu SSF.
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HEILSA OG LÍÐAN
STARFSFÓLKS BANKA
EFTIR FJÁRMÁLAKREPPU
Ásta Snorradóttir varði nýverið

doktorsritgerð sína í félagsfræði,

Hrunið -

Heilsa og líðan starfsfólks íslenskra banka
í kjölfar bankahruns (Hrunið - The health
and well-being of bank employees in Iceland
following the collapse of their workplace
during an economic recession).

Rannsóknin
Samtök starfsfólks
fjármálafyrirtækja (SSF) og Vinnueftirlit
ríkisins. Rannsóknin var styrkt af Rannís.
var unnin í samstarfi við

Kúvending varð á starfsöryggi vinnustaðarins samkvæmt upplifun starfsfólks skömmu eftir fjármálakreppu. Starfsfólk hafði upplifað mjög gott starfsöryggi fram til þess tímabils þó
svo að uppsagnir hafi í raun hafist áður en fjármálakreppan skall á af fullum þunga. Við það varð mikil vanlíðan og óvissa, á sama tíma jókst vinnuálagið.

Starfsfólkið sem hélt vinnunni
greindi frá verri heilsu

Í ritgerðinni var fjallað um heilsu og líðan bankastarfsfólks í kjölfarið
á fjármálakreppunni, bæði þess starfsfólks sem hélt vinnunni eftir
hrun bankanna og því sem var sagt upp. Niðurstöðurnar sýna að
starfsfólk sem hélt vinnunni greindi frá verri heilsu og líðan en það
starfsfólk sem sagt var upp. Þessi munur á hópunum skýrðist aðallega
af því að þeir sem höfðu fengið nýtt starf eftir uppsögn í bönkunum
upplifðu heilsu sína og líðan betri en aðrir þátttakendur á meðan
starfsóöryggi meðal þeirra sem héldu störfum jók á vanlíðan þeirra.
Ásta segir að niðurstöðurnar sýni að „breytingarnar sem urðu innan
banka eða deilda strax eftir hrun orsökuðu mikla vanlíðan og álag“.
Í viðtölum við starfsfólk kom fram að þau upplifðu mikla
kúvendingu á starfsöryggi bankastarfsfólks. „Flestir höfðu ekki
upplifað eins mikið starfsóöryggi áður. Í viðtölum kom fram að
starfsfólk var orðið hálf dofið gagnvart starfsóörygginu, það hafði
sætt sig við að það væri til staðar og í auknum mæli farið að horfa
til þess að það væri í þessu starfi á meðan starfið væri fyrir hendi
en vissi í raun ekkert hvað framtíðin bæri í skauti sér“ segir Ásta.
Um helmingur starfsfólks upplifði mikið starfsóöryggi en þó höfðu
nokkrir starfsmenn fengið fullvissu um að þeim yrði ekki sagt upp.
Óvissan var einn af helstu streituvöldunum í þessu breytingarferlinu.

Vanlíðan þeirra sem urðu eftir kom mest á óvart

Ásta segir að það hafi komið henni á óvart hversu skýr lína var á

milli þeirra sem höfðu misst störf og þeirra sem urðu eftir. „Það kom
mest á óvart, að því starfsfólki sem sagt var upp leið betur en þeim
sem héldu vinnunni, þrátt fyrir það mikla áfall sem starfsmissir er.
Það sýnir í raun hversu gríðarlegt álag það er að vinna á vinnustað
sem er að ganga í gegnum eins miklar breytingar og bankarnir gerðu
eftir að fjármálakreppan skall á.“

Hvetjandi stjórnunarstíll dró úr vanlíðan

Í kjölfar hrunsins upplifði starfsfólk bankanna mikið álag í starfi
sem tengdist auknum verkefnum, erfiðleikum við að mæta kröfum
viðskiptavina og breytingum sem áttu sér stað innan vinnustaðanna.
Þau sem störfuðu í deild þar sem samstarfsfólki hafði verið sagt
upp, höfðu verið flutt til í starfi eða laun þess skert, greindu frá
verri sálrænni líðan en aðrir. Vinnuálag jók á vanlíðan, en mikið
sjálfræði í starfi sem og stuðningur bæði innan starfs sem utan
dró úr vanlíðaninni. Einkum var það þó hvetjandi stjórnunarstíll
næsta yfirmanns og þátttaka yfirmanns við að efla árangursríkan
stuðning meðal starfsfólks sem gagnaðist best til að draga úr vanlíðan
starfsfólks. „Við greindum mikinn mun á þeim sem fengu stuðning
eftir breytingar og hjá þeim sem töldu sig lítinn stuðning hafa fengið.
Í okkar greiningum kemur mjög sterkt fram hversu mikilvægt það er
að hafa sterkan millistjórnanda sem veitir starfsfólki sínu stuðning.
Á sumum vinnustöðum tóku stjórnendur mjög mikinn þátt í því
að halda utan um starfshópinn og sinna mannlegu þáttum þess
og leiddu hópinn áfram með stuðning að vopni og hjálpuðu þeim
6

Það þarf að efla millistjórnendur í að geta leitt starfsfólkið sitt í gegnum svona
aðstæður, það er stór þáttur í þessu og getur haft mikil áhrif á hópinn í heild.
Til að draga úr neikvæðum áhrifum þess fyrir heilsu og líðan starfsfólks, er mikilvægt
að auka öryggi í starfsumhverfinu og leggja áherslu á heilsueflingu.
mjög mikið að takast á við aðstæðurnar og vinna úr þessum breyttu
aðstæðum og auknu verkefnum“ segir Ásta.
Hún segir einnig að bankarnir hafi allir boðið fram aðstoð t.a.m.
sálfræðiaðstoð. „En þetta var mjög mismunandi eftir deildum
þ.e. hversu mikinn stuðning var að fá. Niðurstöðurnar sýna hvað
stjórnunin skiptir miklu máli við svona aðstæður og getur dregið
mikið úr vanlíðan og álagi. Það þarf að efla millistjórnendur í að
geta leitt starfsfólkið sitt í gegnum svona aðstæður, það er stór þáttur
í þessu og getur haft mikil áhrif á hópinn í heild. Til að draga úr
neikvæðum áhrifum þess fyrir heilsu og líðan starfsfólks, er mikilvægt
að auka öryggi í starfsumhverfinu og leggja áherslu á heilsueflingu.“

Upplifðu sig sem blórabögla

Fram kom hversu mikilvæg liðsheildin væri innan hverrar deildar.
„Stuðningur frá nærumhverfinu skiptir mjög miklu máli og kemur
sýnilega fram í niðurstöðunum, þar kemur einnig fram að samstaðan
innan flestra deilda var mjög mikil og af samtölunum að dæma var
það mikið til vegna þess að það upplifði svo mikla reiði í samfélaginu
gagnvart sér. Það upplifði sig sem blóraböggul og að þjóðin væri
að kenna þeim um ástandið. Það var einnig stór streituvaldur ofan
á allt annað.“

Karlmenn áttu auðveldara með að fá starf

Meðal þeirra sem var sagt upp árið 2009, kom í ljós að karlmenn
áttu almennt auðveldara með að fá nýtt starf. Það skýrðist helst af
því að háskólamenntun flýtti fyrir ráðningu í nýtt starf, en flestir
karlmannanna höfðu háskólagráðu á meðan hópur kvenna hafði
blandaðri menntunarbakgrunn.

Úrtakið

Spurningalisti var sendur á alla starfsmenn í bönkum árið 2009,
af þeim sem fengu spurningalistann svöruðu 1883 starfsmenn
könnuninni sem gerir 68% svarhlutfall. Allir sem unnu í bönkunum
fengu kost á því að svara. Sparisjóðirnir voru undanskildir, einkum
vegna þess að SPRON féll þegar verið var að vinna könnunina og
því var ekki talið ráðlegt að hafa starfsfólk Sparisjóðanna með í
könnuninni.
Spurningalistar voru einnig sendir á það bankastarfsfólk sem hafði
misst vinnuna árið 2009. Af þeim sem fengu spurningalista af þeim
hópi svöruðu um 420 sem gerir 64% svarhlutfall.

Ásta Snorradóttir

Ásta Snorradóttir flutti doktorsvörn
sína um þetta efni í félagsfræði
við Félags- og mannvísindadeild
Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var
dr. Guðbjörg Linda Rafnsdóttir,
prófessor í félagsfræði við Háskóla
Íslands. Doktorsnefnd skipuðu dr.
Birgit Aust, rannskandi við Det
Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø í Danmörku, dr. med.
Kristinn Tómasson, yfirlæknir hjá
Vinnueftirliti ríkisins og dr. Rúnar
Vilhjálmsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands.
Ásta Snorradóttir er fædd árið 1967. Hún lauk MA prófi í
félagsfræði árið 2008 frá Háskóla Íslands. Hún starfar hjá rannsóknaog heilbrigðis-deild Vinnueftirlits ríkisins og sem stundakennari í
félagsfræði við Háskóla Íslands.

NÝTT ÚTIBÚ ÍSLANDSBANKA
Í NORÐURTURNI

Nýtt útibú Íslandsbanka mun opna næstkomandi haust á nýjum
stað í Norðurturni Smáralindar. Munu þrjú útibú sameinast í
Norðurturni, útibúin í Þarabakka, á Digranesvegi og á Garðatorgi,
og verður þetta því eitt af stærstu útibúum bankans.
Hönnun og virkni útibúsins tekur mið af breyttum áherslum
í þjónustu sem snýst í auknum mæli um ráðgjöf og minna um
einfaldari færslur sem viðskiptavinir geta framkvæmt með öðrum
dreifileiðum, eins í hraðbönkum, netbanka og appi.
Markmið með sameiningunni er að starfrækja öflugt útibú í
miðju höfuðborgarsvæðisins sem veitir bæði einstaklingum og
fyrirtækjum góða fjármálaþjónustu í nýju og glæsilegu húsnæði.
Mikil uppbygging er fyrirhuguð á svæðinu og verður aðgengi mjög
gott fyrir viðskiptavini.
Útibússtjóri nýs sameinaðs útibús verður Lilja Pálsdóttir, núverandi
útibússtjóri útibúsins í Þarabakka.

Una Steinsdóttir, framkvæmdastjóri
Viðskiptabankans:

„Nýtt útibú verður í samræmi við þá þróun sem er að verða í
bankaþjónustu, þar sem síaukin áhersla er á ráðgjöf til viðskiptavina.
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Í nýju öflugu útibúi mun koma saman mikil þekking og reynsla
starfsmanna, sem munu kappkosta sem áður að veita góða og faglega
þjónustu. Útibúið verður staðsett í miðju höfuðborgarsvæðisins og
stutt frá núverandi útibúum. Síðasta vor opnuðum við nýtt útibú
út á Granda þar sem mið var tekið af breyttum áherslum og hafa
viðskiptavinir okkar tekið þessum breytingum mjög vel“.

SAMNINGUR UM STARFSEMI YFIR LANDAMÆRI Í NORRÆNU FJÁRMÁLAGEIRUNUM
Að loknum stjórnarfundi Samtaka starfsmanna norrænna fjármálafyrirtækja (NFU) í Hörpu í Reykjavík í
lok nóvember 2015 var undirritaður samningur um starfsemi yfir landamæri í norrænu fjármálageirunum.
Meginmarkmið samningsins er að stuðla að hreyfanleika starfsfólks í fjármálageiranum yfir landamæri
Norðurlandanna, skilyrt er að starfsfólkið sé meðlimir stéttarfélags sem gert hefur kjarasamning í fjármálageiranum.
Hnattrænt fjármagn og hnattræn stefnumótun er mikilvægur
hluti fjármálageirans. Á sama tíma stunda margar fjármálastofnanir
starfsemi yfir landamæri Norðurlandanna. Því kjósa margir úr
röðum starfsfólks í fjármálageiranum á Norðurlöndum að starfa
utan heimalands síns – annaðhvort í starfsstöðvum eða sem fastir
starfsmenn í öðru landi.
UNI Global Union hefur komið á UNI-vegabréfakerfinu með það
að markmiði að veita starfsfólki lögfræðiráðgjöf og stuðning þegar
það er sent til starfa í öðrum heimshluta eða í Evrópu. Eftirfarandi
samningur er gerður í þeim tilgangi að bæta UNI-vegabréfakerfið
með því að einfalda stuðning yfir landamæri við meðlimi
stéttarfélaga á vinnumarkaðinum og innan skipulagssvæðis norrænu
fjármálageiranna. Samningurinn gildir einnig um lögfræðiráðgjöf
og stuðning fyrir fasta starfsmenn í öðru ríki á Norðurlöndunum.

Alhliða markmið samningsins er eftirfarandi:
• Að stuðla að hreyfanleika starfsfólks yfir landamæri
Norðurlandanna að því er varðar fólk sem starfar í
fjármálageiranum og er meðlimir stéttarfélags sem gert hefur
kjarasamning í fjármálageiranum.
• Að tryggja að meðlimir stéttarfélaga sem samningurinn nær
til fái viðeigandi lögfræðiráðgjöf og stuðning þegar þeir starfa
tímabundið í öðru ríki á Norðurlöndunum.
• Að styrkja norræna kerfið með því að stuðla að áframhaldandi
aðild að stéttarfélagi með kjarasamning í fjármálageiranum þegar
fólk flytur til annars ríkis á Norðurlöndunum til frambúðar.
• Í samningnum er gerður greinarmunur á tímabundnu starfi
og fastri ráðningu. Fastráðning á við um ráðningarsamninga
sem eru án tímamarka.

Á grundvelli þessa samþykkja stéttarfélögin sem
eru aðilar að samningnum að:
Kafli 1 -

Tímabundin atvinna í öðru ríki á Norðurlöndunum

1 Sérhver starfsmaður sem er félagsmaður í stéttarfélagi sem
samningurinn gildir um og er ráðinn til tímabundinna starfa
(þ.e. með ráðningarsamningi sem tímamörk gilda um) í
fjármálageiranum utan heimalands stéttarfélagsins en í landi
þar sem annað aðildarstéttarfélag starfar getur nýtt sér þjónustu
stéttarfélagsins í gistilandinu á sama hátt og ef viðkomandi
starfsmaður væri meðlimur í stéttarfélagi gistilandsins. Sú
þjónusta skal fela í sér stuðning frá skrifstofukerfum, þ.m.t.
ráðgjöf um ráðningarkjör og vinnuskilyrði starfsmannsins, hvers
konar viðeigandi stuðning frá trúnaðarmanni eða -mönnum og
þarlendu stéttarfélagsútibúi, upplýsingar, fréttablað stéttarfélags,
tímarit, tryggingar (að undanskildum atvinnuleysis- og/eða
launatryggingum) og afsláttarfyrirkomulag, afþreyingartilboð,
þátttöku í fundum og námskeiðum o.s.frv.
2 Þjónusta sem felur í sér lögfræðiaðstoð við málarekstur fyrir
dómstóli og/eða kaup á utanaðkomandi stuðningi o.s.frv. getur
aðeins fengist með sérstöku samkomulagi milli hlutaðeigandi
aðildarstéttarfélaga.
3 Til að nýta þá þjónustu sem þessi samningur kveður á
um skal viðkomandi starfsmaður greiða full félagsgjöld til

Að loknum stjórnarfundi NFU í Hörpu í Reykjavík í lok nóvember 2015. Frá vinstri:
Charlotte Hougaard, meðstjórnandi og fulltrúi samtaka tryggingafélaga í Danmörku, Bente
Hornsrud Espenes, meðstjórnandi og varaformaður samtaka starfsmanna fjármálafyritækja
í Noregi, Anna Karen, Pål Adrian Hellman, meðstjórnandi og formaður samtaka
starfsmanna fjármálafyritækja í Noregi, Michael Budolfsen, formaður NFU og Ulrika
Boëthius, varaformaður NFU og formaður samtaka starfsmanna fjármálafyritækja í Svíþjóð.

aðildarstéttarfélagsins í heimalandinu. Á sama tíma skal ekki
greiða félagsgjöld til stéttarfélagsins í gistilandinu og viðkomandi
stéttarfélög skulu ekki greiða fjárhagslegar bætur sín á milli
nema sérstaklega hafi verið samið um slíkt.
4 Starfsfólk sem á rétt á þeirri þjónustu sem kveðið er á um í
samningnum má ekki kjósa til að gegna stöðu trúnaðarmanns eða
embætti í hvers konar samstarfsstofnunum, stéttarfélagsútibúum
gistilandsins eða svipuðum stofnunum. Á sama hátt skal það
ekki njóta atkvæðisréttar á ráðstefnum og fundum stéttarfélags
gistilandsins.
5 Starfsfólk sem vill nýta sér þjónustuna sem kveðið er á um í
samningnum skal afhenda nauðsynlegar persónuupplýsingar,
upplýsingar um vinnuaðstæður o.þ.h. sem stéttarfélag
gistilandsins fer fram á.

Kafli 2 -

Fastráðning í öðru ríki á Norðurlöndunum

6 Starfsmaður sem er félagsmaður aðildarstéttarfélags og er ráðinn
í fasta stöðu (þ.e. samkvæmt ráðningarsamningi án tímamarka)
utan heimalands þess stéttarfélags en innan skipulagssvæðis
annars aðildarstéttarfélags á rétt á þjónustu stéttarfélags
gistilandsins frá þeim degi sem hann tilkynnir ráðningu sína. Sú
þjónusta felur í sér stuðning frá skrifstofukerfum, trúnaðarmanni
eða -mönnum og stéttarfélagsútibúi gistilandsins að því er varðar
vinnu- og ráðningarskilyrði hlutaðeigandi starfsmanns.
7 Þegar starfsmaður er fastráðinn utan heimalands aðildarstéttarfélagsins og kýs að verða meðlimur í stéttarfélagi gistilandsins
skal hann flytja aðild sína til stéttarfélags gistilandsins. Við það
ferli skal sá tími sem aðild að stéttarfélagi heimalandsins hefur
staðið yfir færast í samræmi við það til stéttarfélags gistilandsins
með tilliti til biðtíma sem kann að gilda um þjónustu þess
stéttarfélags. Stéttarfélag gistilandsins á rétt á stjórnsýslulegri
aðstoð frá stéttarfélagi heimalandsins til að sannreyna aðild.
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TRÚNAÐARMAÐURINN

- Þinn

m a ð u r á r é t t u m s ta ð

-

T rúnaðarmaðurinn er tengiliður starfsfólks og
atvinnurekandans. Honum er ætlað að auðvelda samskipti milli
þessara aðila, enda á hann að eiga greiða leið að upplýsingum.
Það að vera trúnaðarmaður krefst mikillar ábyrgðar og er
krefjandi starf en á sama tíma mjög gefandi og skemmtilegt.

Ef trúnaðarmaður getur ekki leyst úr ágreiningsmáli stendur
hann ekki einn. Hann fær stuðning frá samstarfsmönnum sínum
og getur leitað til stjórnar starfsmannafélagsins og til SSF.
Um störf og skyldur trúnaðarmanna er fjallað í lögum um
stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80 frá 1938.

Kosning trúnðararmanna

Hvert er hlutverk trúnaðarmannsins?

Dagana 16. og 17. febrúar n.k. skal kjósa trúnaðarmenn fyrir
SSF og aðildarfélögin. Þeir eru kosnir til tveggja ára í senn, ásamt
varatrúnaðarmanni.
Trúnaðarmenn eru kosnir af og úr hópi félagsmanna SSF á
hverjum vinnustað þar sem 5 eða fleiri starfa.
Núverandi trúnaðarmaður skal auglýsa eftir framboðum
á hverjum vinnustað. Framkvæma skal leynilega kosningu ef
framboðin er fleiri en tiltekinn fjöldi starfandi trúnðaramanna á
hverjum stað. Sá hlýtur kosningu sem flest atkvæði fær. Ef einungis
einn er í framboði er hann sjálfkjörinn. Ef enginn gefur kost á sér
má líta svo á að allir starfsmenn séu í framboði.

Nokkur atriði til að hafa í huga

Á hverjum vinnustað, þar sem starfandi eru a.m.k. 5 félagsmenn,
er starfsmönnum heimilt að velja sér trúnaðarmenn SSF og
starfsmannafélags fyrir þann vinnustað. Fjöldi þeirra er ákveðinn
í samráði við SSF, hlutaðeigandi starfsmannafélag og viðkomandi
fyrirtæki.
Trúnaðarmaður gætir þess að kjarasamningar séu haldnir og
réttur starfsmanna sé í hvívetna virtur, einkum, vinnuvernd, öryggi,
hollustuhættir og kjarasamningar.
Trúnaðarmaður gerir sitt besta til að skapa og viðhalda góðri
samvinnu innan fyrirtækisins og leitast við að leysa hugsanleg
ágreiningsefni. Þegar ágreiningur rís um samningsbundin kjör
starfsmanna, réttindi eða skyldur, koma kjörnir trúnaðarmenn
starfsmanna fram fyrir hönd starfshópa og aðstoða einstaklinga
eftir því sem óskað er af starfsmanni eða banka.
Formaður starfsmannafélags, í samráði við stjórn þess
og trúnaðarmannaráð, fylgist með og hefur tillögurétt um
launabreytingar og framkvæmd kjarasamninga. Fulltrúar
starfsmannafélags eiga rétt á að koma á fundi bankastjórnar til
þess að ræða málefni starfsmanna.
Fundir bankastjórnar, mannauðsstjóra, starfsmannastjóra og
fulltrúa starfsmanna, um almenn hagsmunamál starfsfólks, skulu
haldnir þegar annar hvor aðili óskar.

•
•
•
•
•
•

Miðlar upplýsingum um félagstengd réttindi.
Hefur formlegt umboð hópsins til að vera ráðgjafi og/eða
milligöngumaður.
Fylgist með málum sem geta haft áhrif á starf eða
starfsumhverfi samstarfsmanna og gætir hagsmuna þeirra.
Heldur góðu sambandi við starfsmenn og yfirmenn og
ræðir við þá um sitt verksvið.
Tekur með ýmsum hætti frumkvæði í málum sem geta
stuðlað að því að viðhalda og efla liðsanda á vinnustað, svo
sem með hvatningu og með því að koma í veg fyrir einelti.
Er í hlutverki leiðsögumannsins – ratar í völundarhúsi
kjarasamninga og þekkir leiðir til að finna svör ef vantar.

Til hvers þarf trúnaðarmann?
•
•
•
•
•

•

Hann gætir þess að kjarasamningar séu haldnir og réttur
starfsmanna sé virtur.
Hann hefur þekkingu á túlkun kjarasamninga, og veit hvert
þarf að snúa sér til þess að fá úrlausn.
Hann er kjörinn til þess að aðstoða þegar ágreiningur rís
um samningsbundin kjör starfsmanna, hvort sem óskað er
af starfsmanni eða yfirmanni.
Eins og kunnugt er getur verið erfitt að biðja um leiðréttingu
á eigin málum. Látið trúnaðarmanninn vita af vandamálum
ykkar og hann hjálpar ykkur að fá úrlausn.
Ef starfsmaður er kallaður til fundar við yfirmann og
starfsmaðurinn má ætla að fundarefnið snerti störf eða
kjör hans með einhverjum hætti, hvort sem um er að
ræða ráðningar- eða kjarasamningsbundin kjör eða réttindi
skv. lögum og reglugerðum, þá er honum heimilt að hafa
trúnaðarmann með sér á þann fund.
Mikilvægt er að gagnkvæmt traust og trúnaður ríki.

Skrifstofa SSF

SSF minnir á að kosningar trúnaðarmanna fara fram dagana
16.-17. febrúar 2016. Nánar verður hægt að fylgjast með
framboðsreglum, kjöri og atkvæðagreiðslu á vef samtakanna,
www.ssf.is

ÍSLANDSBANKI AFHENDIR STARFSMANNAFÉLAGI
ÍSLANDSBANKA ORLOFSHÚSNÆÐI TIL EIGNAR
Óhætt er að fullyrða að starfsmannafélag Íslandsbanka hafi
ekki farið í jólaköttinn um hátíðirnar því skömmu fyrir jól
skrifuðu Birna Einarsdóttir og Sigríður Olgeirsdóttir undir
samning við stjórn félagsins um afhendingu
íbúða sem hafa verið í eigu bankans.
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sumarhúsa og

Þetta eru merk tímamót sem hefur verið unnið að frá árinu
2009 þegar starfsmannafélagið óskaði fyrst eftir því við bankann að
eignarhald sumarhúsanna flyttist til starfsmannafélagsins. Það var
svo í nóvember sl. sem stjórn Íslandsbanka samþykkti erindi Birnu
Einarsdóttur um að gefa starfsmannafélaginu það orlofshúsnæði
sem væri í eigu bankans og tryggði þar með aðgengi starfsmanna
að bústöðunum til lengri tíma.
Til að styrkja stöðu SÍ leggur bankinn einnig fram árlegt fjárframlag
til reksturs og niðurgreiðslu leigugjalds húsanna. Við það húsnæði
sem nú þegar er í rekstri hjá starfsmannafélaginu bætist við orlofsíbúð
við Skipagötu á Akureyri en hún hefur ekki verið í útleigu hingað til.

Meðfylgjandi mynd var tekin við undirritunina; (neðri röð frá vinstri) Oddur Sigurðsson,
Anna Karen Hauksdóttir, Birna Einarsdóttir, Sigríður Olgeirsdóttir, (efri röð frá vinstri)
Ásdís Hannesdóttir og Oddur Kristjánsson. Á myndina vantar Fanney Kristjánsdóttur,
Helgu Jónsdóttur og Rebekku Helgu Sveinsdóttur.

HRAÐBANKARÁN Í DANMÖRKU

Það er víðar en á Íslandi sem nýverið hafa verið framin bankarán.
Blessunarlega þá eru bankarán orðin talsvert fátíðari í heiminum en
áður og er það einkum rakið til þess að mun öflugri öryggisráðstafanir
eru gerðar og því enn fátíðara að óprúttnir aðilar komist upp með
slíkt. Óvenjulegt bankarán átti sér þó stað í nóvember í einu útibúa
Danske Bank í Danmörku þegar bíræfnir ræningjar stálu þaðan
hraðbanka í heilu lagi. Illa gekk að hafa upp á ræningjunum sem
höfðu þaulskipulagt glæpinn en það tókst þó á endanum eftir mikla
rannsóknarvinnu. Ræningjarnir höfðu því ekkert upp úr krafsinu
annað en jólasteik frá fangelsismálayfirvöldum í Danmörku.

Mokuðu hraðbanka út

Ræninginn var „Ískaldur og forhertur“ sagði vitni sem næstum var
ekið yfir. Kaffihúsaeigandinn, Jeppe Valentin, var á þriðjudagskvöldi
að loka Café Wessel Rings, þegar gröfu eða hjólaskóflu var skyndilega
ekið í gegnum framlið hússins. Nokkrum sekúndum áður höfðu hann
og nokkrir gestir sáu grímuklæddan mann með málningarúðabrúsa.
Eftir ránið kom í ljós að sá hafði það hlutverk að fullvissa hópinn
um að eftirlits myndavélar á Danske Bank virkuðu ekki sem skildi.
„Það var smá gleðskapur hjá okkur svo við vorum svolítið lengi.
Þegar klukkan var tvö, fórum við að loka. Skyndilega sjáum við
hjólaskóflu og mann sem er að úða á myndavélarnar“ segir Jeppe
Valentin við blaðamanna.
„Hvað í andskotanum er að gerast hugsaði ég. Til að stilla gröfunni
vel upp bakka þeir á framhliðina á kaffihúsinu og valda töluverðu

tjóni síðan aka þeir áfram og bakka aftur á okkur. Við vorum einn
og hálfan meter frá því að verða undir“ segir kaffihúsaeigandinn.

Þetta voru fagmenn

„Síðan mokuðu þeir hraðbankanum út úr framhlið bankans. Með
gröfunni rífa þeir hraðbankann út og setja á kerru. Skilja síðan
gröfuna eftir í gangi og bruna í burtu“ segir Jeppe Valentin.
„Þetta voru þrír eldsnöggir grímuklæddir menn. Þeir vissu
nákvæmlega hvað þeir voru að gera, og voru horfnir eftir sex mínútur.
Þetta voru fagmenn“ segir hann.
Sömu sögu sagði Daniel Hansen, einn af gestum Kaffihússins sem
náði augnsambandi við einn af ræningjunum. „Ég stend í þriggja til
fjögurra metra fjarlægð frá honum. Hann lítur beint í augun á mér
í nokkrar sekúndur. Hann var ískaldur og forhertur“ sagði Daniel
Hansen til blaðamann.

Gaddar á veginum

Til þess að halda ökutækjum lögreglu úr fjarlægð, stráðu ræningjarnir
göddum um götur á nokkrum stöðum í Ringe. Bygging Danska
Bank varð fyrir það miklum skemmdum eftir innkeyrsluna að hætta
var á að hún myndi hrynja. Íbúðir með 11 íbúum voru rýmdar af
þessum sökum. Hraðbankann tóku þeir í heilu lagi með 929,780
dönskum krónum innanborðs. Það reyndist þó skammgóður vermir
að komast burt með hraðbankann því eins og áður segir náðust
bankaræningjarnir eins og svo oft áður.

Vinningshafar áramótakrossgátu SSF

Við þökkum þeim fjölmörgu félagsmönnum sem tóku þátt í áramótakrossgátuleik SSF og sendu inn innsendar lausnir á gátunni. Dregið
var úr réttum innsendum lausnum við krossgátu SSF sem birtist á milli jóla – og nýárs á vef samtakanna. Óhætt að segja að áhugi
félagsmanna á krossgátum fer síður en svo dvínandi en yfir sextíu félagsmenn sendu inn lausnir.

Eftirtaldir vinningshafar voru dregnir úr potti mánudaginn 18. janúar sl. og hljóta þau veglegt gjafabréf í verðlaun:
Anna Lea Gestsdóttir
Guðlaug Björk Bjarnþórsdóttir
Guðrún Heiður Óladóttir

Guðrún Rannveig Rafnsdóttir
Harpa Rós Heimisdóttir
Helga Einarsdóttir

Inga Guðný Hauksdóttir
Sigríður Jóna Pálsdóttir

Soffía Gísladóttir
Sveindís Ósk Ólafsdóttir

Gjafakortin munu berast vinningshöfum í pósti. Skrifstofa SSF óskar vinningshöfum til hamingju.
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Kjörnefnd SSF óskar eftir
framboðum til stjórnar
Kosið verður til stjórnar SSF á þingi samtakanna dagana 10. og 11. mars nk.
Allir fullgildir félagsmenn geta geﬁð kost á sér. Atkvæðisrétt hafa kjörnir
þingfulltrúar aðildarfélaganna.
Kosið er til þriggja ára. Stjórnina skipa 11 félagsmenn og skal kjósa formann, 1. og
2. varaformann hvern fyrir sig, en síðan 8 meðstjórnendur. Einungis er heimilt að
bjóða sig fram til tveggja embætta.

Samkvæmt samþykktum SSF er það hlutverk stjórnar SSF að stjórna málefnum félagsins milli þinga. Stjórnin annast rekstur SSF, kemur að kjaraviðræðum ásamt öðrum málefnum sem upp koma hverju sinni.
Þeir aðilar sem hyggjast bjóða sig fram til stjórnar þurfa að fylla út „Tilkynningu um
framboð“ og senda skannað eintak á netfangið hilmar@ssf.is eða afhenda á skrifstofu SSF Nethyl 2e, 110 Reykjavík í síðasta lagi þann 9. febrúar 2016. Eyðublaðið er
aðgengilegt á vef SSF, www.ssf.is.

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á heimasíðu SSF.
Kjörnefnd SSF
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ÁHRIF NÝRRA LÍFTAFLNA Á
SKULDBINDINGAR LÍFEYRISSJÓÐA
JÓN ÆVAR PÁLMASON, SÉRFRÆÐINGUR Í ÁHÆTTUGREININGU HJÁ FJÁRMÁLAEFTIRLITINU
Lífeyrissjóðum er falið það hlutverk að tryggja sjóðfélögum
sínum ævilangan ellilífeyri auk annarra tryggingaþátta, s.s.
örorku-, maka- og barnalífeyri. Sjóðirnir taka við iðgjöldum
frá sjóðfélögum sínum og er ætlað að ávaxta þau með sem
hagkvæmustum hætti. Árlega framkvæma lífeyrissjóðir athugun
á tryggingafræðilegri stöðu skv. 39. grein laga nr. 129 / 1997 um
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.
Tilgangur með tryggingafræðilegum athugunum er að upplýsa
um hvort jafnvægi sé á milli heildareigna og heildarskuldbindinga
lífeyrissjóðsins. Til heildareigna lífeyrissjóðs teljast hrein
eign sjóðsins á hverjum tíma ásamt núvirði framtíðariðgjalda.
Heildarskuldbindingar lífeyrissjóðs skiptast í áfallnar skuldbindingar
sjóðsins annars vegar og framtíðarskuldbindingar hans hins vegar.
Samkvæmt orðanna hljóðan fela áfallnar skuldbindingar
lífeyrissjóðs í sér núvirði þeirra réttinda, sem sjóðfélagar hafa nú
þegar áunnið sér. Framtíðariðgjöld fela í sér núvirðingu á iðgjöldum,
sem áætlað er að sjóðfélagar muni greiða til sjóðsins í framtíðinni.
Framtíðarréttindi eru þau réttindi sem sjóðfélagar munu ávinna sér
miðað við áætluð framtíðariðgjöld.
Við útreikning á núvirði eigna og skuldbindinga reikna
tryggingastærð- fræðingar lífeyrissjóðanna út svokallað besta mat.
Auk forsendna um ávöxtun byggja útreikningarnir m.a. á forsendum
um dánartíðni, tíðni örorku, hjúskapar og barneigna. Í reglugerð nr.
391/1998, sem sett er á grunni áðurnefndra laga um lífeyrisréttindi
og lífeyrissjóði, er Félagi íslenskra tryggingastærðfræðinga (FÍT)
falið að gefa út töflur um helstu lýðfræðiforsendur við mat á
skuldbindingum lífeyrissjóða.

Samkvæmt lögunum er lífeyrissjóðum, sem ekki njóta bakábyrgðar
launagreiðenda, skylt að bregðast við ef munur á tryggingafræðilegri
stöðu eigna og skuldbindinga reynist meiri en 10% í einni athugun
eða ef munurinn er yfir 5% í fimm ár í röð. Í kjölfar hruns á
fjármálamörkuðum árið 2008 voru viðmiðin rýmkuð með ákvæðum
til bráðabirgða en þau hafa verið þrengd að hluta aftur.

Þróun dánartíðni

Lífslíkur í heiminum hafa aukist hröðum skrefum þótt greina
megi mikinn mun á milli heimshluta. Veigamestu forsendur fyrir
aukinni ævilengd eru fólgnar í öruggu aðgengi að fæðu, hreinu
drykkjarvatni, hreinlætisaðstöðu og aðgangi að heilbrigðisþjónustu.
Þar fara fremst ríki í Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku, sem hafa
forskot á aðra heimshluta að þessu leyti. Ísland er á lista í skýrslu
Sameinuðu þjóðanna yfir þau 19 lönd eða landsvæði í heiminum
þar sem lífslíkur einstaklinga eru yfir 80 árum.1
Þegar litið er á dánartíðni á Íslandi yfir langan tíma má greina
sömu þróun og hjá öðrum þróuðum ríkjum síðustu áratugina.
Gögn Hagstofu Íslands geyma upplýsingar um dánartíðni eftir
aldurshópum aftur til miðrar nítjándu aldar. Mynd 1 sýnir dánartíðni
þar sem lárétti ásinn táknar ártalið og dánartíðnin er á lóðrétta
ásnum. Línurnar tákna dánartíðni hvers aldurshóps á hverju fimm
ára tímabili.
Greinileg lækkun hefur verið á dánartíðni innan allra hópa nema
e.t.v. meðal þeirra elstu, sem eru fámennir og dánartíðni flöktir meira.
1 Heimild: Changing Levels and Trends in Mortality: the role of patterns of death by
cause, United Nations, 2012.
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Sér í lagi hefur dánartíðni farið hratt lækkandi eftir 1950, sem
er mjög í takt við breytingarnar í öðrum þróuðum ríkjum.

Líftölur

Fram til þessa hefur FÍT gefið út nýjar dánar- og
eftirlifendatöflur, hér eftir líftöflur, á þriggja ára fresti og
stuðst við dánarreynslu næstliðinna fimm ára í hvert skipti.
Síðustu töflur FÍT voru gefnar út í nóvember 2012 og tóku
mið af dánarreynslu áranna 2007-2011 að báðum árum
meðtöldum.
Lífeyrissjóðir tilgreina réttindi sjóðfélaga sem krónutölu
ævilangs lífeyris, sem greiddur er frá skilgreindum
lífeyristökualdri. Það felur í sér að í hvert sinn sem FÍT
hefur gefið út nýjar líftöflur hafa skuldbindingar lífeyrissjóða
hækkað um 1-2% að jafnaði. Áhrifin á einstaka lífeyrissjóði
hafa verið mismikil eftir aldurs- og kynjasamsetningu.

Breytt aðferðafræði

Í nágrannalöndunum er víða farið að gera ráð fyrir áframhaldandi
lækkun dánartíðni við mat á lífeyrisskuldbindingum.
Um nokkurt skeið hefur FÍT undirbúið útgáfu dánar- og
eftirlifendataflna sem byggja á sömu aðferðafræði. Frá árinu
2013 hefur starfshópur á vegum FÍT undirbúið breytingarnar
og tillögur hafa verið kynntar, m.a. á fundum félagsins og
Landsambands lífeyrissjóða (LL). Næsta útgáfa líftaflna
mun gera ráð fyrir áframhaldandi lækkun dánartíðni. Þær
munu byggja á dánarreynslu áranna 2010-2014 með spá um
áframhaldandi lækkun á dánartíðni hjá flestum aldurshópum.
Í mars á þessu ári gaf FÍT út lækkunarstuðla til bráðabirgða
miðað við núgildandi dánarlíkur til þess að unnt væri að
meta áhrif breytinganna. Fjármálaeftirlitið fór þess á leit við
lífeyrissjóðina að þeir reiknuðu áhrifin á tryggingafræðilega
stöðu sjóðanna miðað við stöðu þeirra um síðustu áramót.2

Tryggingafræðileg staða í árslok 2014

Mynd 1 - Breytingar á dánartíðni á Íslandi m.v. hvert fimm ára tímabili. Heimild: Hagstofa
Íslands.
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Hrein eign lífeyrissjóða nam 2.614 ma. kr. um síðustu
áramót og áfallnar skuldbindingar þeirra námu 3.111
Tafla 1 - Líftöflur. Sýnishorn af völdum aldursbilum í nýjustu dánar- og eftirlifendatöflu
ma. kr. Virði framtíðariðgjalda nam 1.487 ma. kr. og
Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga, D0711, sem byggir á dánarreynslu 2007-2011.
framtíðarskuldbindinga 1.610 ma. kr.
Tafla
1. Sýnishorn af völdum aldursbilum í nýjustu dánar- og eftirlifendatö
Heimild: FÍT.
Tafla 3 sýnir sundurliðun eigna og skuldbindinga lífeyrissjóða D0711, sem byggir á dánarreynslu 2007-2011. Heimild: FÍT.
flokkað eftir því hvort sjóðir njóti ábyrgðar launagreiðanda
Tafla
Tímabil
Karlar
Konur
eða ekki. Heildarstaða allra lífeyrissjóða var neikvæð um 620
D6670
1966-‐1970
70,8
77,6
ma. kr. sem jafngildir 13,1% af heildarskuldbindingum þeirra.
Opinberir sjóðir með beina eða óbeina ábyrgð launagreiðanda
D7175
1971-‐1975
72,1
78,7
báru mestan hluta þess halla. Heildarstaða lífeyrissjóða með
D7680
1976-‐1980
73,6
80,2
ábyrgð launagreiðenda var samtals neikvæð um 623 ma. kr.
D8185
1981-‐1985
73,6
80,6
og heildarstaða lífeyrissjóða án ábyrgðar var samtals jákvæð Tafla
Tímabil Karlar
Konur
D8690
75,0 77,680,6
um 3 ma. kr. Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða með ábyrgð D6670
1966-1970 1986-‐1990
70,8
launagreiðenda var neikvæð um 37,5% og tryggingafræðileg D7175
1971-1975 1991-‐1995
72,1
D9195
76,2 78,781,1
staða lífeyrissjóða án ábyrgðar launagreiðenda var jákvæð D7680
1976-1980
73,6
D9600
1996-‐2000
76,9 80,281,7
um 0,1%.
1981-1985
D8185
73,6
80,6
D9903
1999-‐2003
77,9
82,2
Mynd 2 sýnir tíðnirit um tryggingafræðilega stöðu sjóða D8690
1986-1990
75,0
80,6
D0105
78,6 81,182,9
um síðustu áramót. Sex sjóðir með ábyrgð launagreiðanda D9195
1991-1995 2001-‐2005
76,2
höfðu meira en 50% halla á tryggingafræðilegri stöðu, tveir D9600
1996-2000
76,9
D0408
2004-‐2008
79,1 81,783,2
á bilinu 20-50%, einn á bilinu 10-15% og einn hafði halla á D9903
1999-2003 2007-‐2011
77,9
D0711
79,5 82,283,6
bilinu 5-10%. Einn lífeyrissjóður án ábyrgðar launagreiðenda D0105
2001-2005
78,6
82,9
hafði meira en 5% halla á tryggingafræðilegri stöðu. Þrettán D0408
2004-2008
79,1
Tafla 2 - Breytt aðferðafræði. Vænt
ævilengd í árum skv.83,2
líftöflum Félags íslenskra
2007-2011
D0711
79,5
83,6
tryggingastærðfræðinga.
Heimild:
FÍT.
2 Talnaefni er án Lífeyrissjóðs Vestfirðinga sem sameinaðist Gildi um síðustu
áramót. Það skekkir ekki mat á áhrifum nýrra líftaflna.

Tafla 2. Vænt ævilengd í árum skv. líftöflum Félags íslenskra tryggingast
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Eignir

Afgangur	
  /	
  (halli)

Skuldbindingar

Lífeyrissjóðir

Hrein	
  eign

Framtíðar-‐
iðgjöld

Heildar-‐
staða

Áfallin	
  
staða

Framtíðar-‐
staða

Allir	
  lífeyrissjóðir

2.614

1.487

Lsj.	
  með	
  ábyrgð

722

318

Lsj.	
  án	
  ábyrgðar

1.893

1.169

Heildar-‐
staða

Áfallin	
  
stað

Framtíðar-‐
staða

Heildar-‐
staða

4.101

3.111

1.61

4.721

-‐496

-‐124

-‐620

-‐13,1%

1.04

1.238

425

1.663

-‐516

-‐107

-‐623

-‐37,5%

3.061

1.872

1.186

3.058

20

-‐17

3

0,1%

Tryggingafræðileg	
  
staða

Tafla 3 - Tryggingafræðileg staða í árslok 2014 . Eignir, skuldbindingar og tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða 31. desember 2014 miðað við núgildandi dánar- og
eftirlifendatöflur. Fjárhæðir í milljörðum króna.

sjóðir höfðu halla, sem nam allt að 5% og sjö sjóðir höfðu
jákvæða tryggingafræðilega stöðu.

Áhrif á áfallnar skuldbindingar

Í töflu 4 má sjá hlutfallsbreytingu eigna og skuldbindinga m.v.
forsendur um lægri dánartíðni skv. lækkunarstuðlum FÍT.
Samkvæmt bráðabirgðaútreikningum tryggingastærðfræðinga
hækka áfallnar skuldbindingar lífeyrissjóða um 281,1 ma.kr.
eða 9,0%. Hækkun á áfallinni stöðu lífeyrissjóða með ábyrgð
launagreiðenda nemur 97,0 ma.kr. eða 7,8% og áfallin staða
lífeyrissjóða án ábyrgðar launagreiðenda hækkar um 184,1
ma. kr. eða 9,8%.
Áhrifin ráðast af aldurs- og kynjasamsetningu og koma
því með ólíkum hætti niður á lífeyrissjóðunum. Mynd 3
sýnir tíðnirit hlutfallsbreytinga áfallinna skuldbindinga
sjóðanna. Áhrifin á flesta lífeyrissjóði eru innan þess bils
sem tryggingastærðfræðingar höfðu áætlað. Minnst hækka
skuldbindingar gagnvart sjóðfélögum sem eru að ná
lífeyrisaldri en hlutfallslega mest hjá yngri sjóðfélögum.
Einn lífeyrissjóður hefur nú þegar tekið tillit til lægri
dánartíðni í forsendum sínum fyrir tryggingafræðilegu
mati og líftöflur með spá um lækkun dánartíðni breyta
því ekki tryggingafræðilegri stöðu þess sjóðs. Mest hækka
áfallnar skuldbindingar þriggja lífeyrissjóða þar sem hluti
sjóðsöfnunar er falin í bundinni séreign en útgreiðsla ellilífeyris
úr samtryggingadeildum hefst síðar en hjá öðrum sjóðum.
Spá um lengri lífaldur hefur meiri áhrif eftir því sem taka
ellilífeyris hefst síðar á lífsleiðinni.
Skuldbindingar annarra lífeyrissjóða gagnvart sjóðfélögum
hækka á bilinu 6,0 til 12,9% sem er í takti við mat FÍT.3

Mynd 2 - Tíðnirit fyrir tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða á Íslandi, með og án ábyrgðar
launagreiðanda.

Áhrif á heildarstöðu

Miðað við nýju líftöflurnar hækka framtíðarskuldbindingar
lífeyrissjóða um 239,2 ma. kr. eða 14,9%. Á móti er áætlað að
virði framtíðariðgjalda hækki um 9,9 ma. kr. eða 0,7% vegna
þess að spáin gerir ráð fyrir að fleiri munu ná lífeyristökualdri.
Hafa ber í huga við mat á framtíðarstöðu að útreikningarnir
byggja á núgildandi réttindatöflum sjóðanna. Það er ljóst að
lífeyrissjóðir munu þurfa að breyta samþykktum og draga
úr réttindaávinnslunni svo hæfilegt jafnvægi verði á milli
framtíðariðgjalda og framtíðarréttinda.
Heildarskuldbindingar allra lífeyrissjóða hækka um 520
ma. kr eða 11,0%. Áhrifin eru meiri hjá lífeyrissjóðum sem
ekki njóta ábyrgðar launagreiðenda vegna þess að meðalaldur
sjóðsfélaga þeirra sjóða er lægri. Heildarskuldbindingar þeirra
hækka um 12,2%. Hjá lífeyrissjóðum sem njóta beinnar eða
óbeinnar ábyrgðar launagreiðenda hækka skuldbindingar
um 8,9%.

Mynd 3 - Hlutfallsbreyting áfallinna skuldbindinga lífeyrissjóða 31. desember 2014 miðað
við lækkun dánartíðni skv. lækkunarstuðlum Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga, án
Lífeyrissjóðs Vestfirðinga.

3 Í kynningum fulltrúa FÍT kom fram að áfallnar skuldbindingar lífeyrissjóða
gætu hækkað um 8-15% við breytinguna.
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Eignir

Afgangur	
  /	
  (halli)

Skuldbindingar

Lífeyrissjóðir

Hrein	
  eign

Framtíðar-‐
iðgjöld

Heildar-‐
staða

Áfallin	
  
staða

Framtíðar-‐
staða

Heildar-‐
staða

Áfallin	
  
stað

Framtíðar-‐
staða

Heildar-‐
staða

Tryggingafræðileg	
  
staða

Allir	
  lífeyrissjóðir

2.614

1.497

4.101

3.392

1.85

5.242

-‐777

-‐353

-‐1.13

-‐21.60%

Lsj.	
  með	
  ábyrgð

722

320

1.041

1.335

476

1.812

-‐613

-‐157

-‐770

-‐42.50%

Lsj.	
  án	
  ábyrgðar

1.893

1.177

3.07

2.057

1.373

3.430

-‐164

-‐196

-‐360

-‐10.50%

Tafla 5 - Eignir, skuldbindingar og tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða 31. desember 2014 miðað við lægri dánartíðni skv. lækkunarstuðlum Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga.
Fjárhæðir í milljörðum króna.

Breytt tryggingafræðileg stað

Áhrif nýrra líftaflna á tryggingafræðilega stöðu sjóðanna
miðað við síðustu áramót er að finna í töflu 5. Samkvæmt
bráðabirgðaútreikningum hefði tryggingafræðileg staða allra
sjóða verið -21,6% ef miðað er við forsendur FÍT um lægri
dánartíðni. Hlutfallið var -13,1% um síðustu áramót 	
  eins
og áður var getið.
Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða án ábyrgðar
launagreiðenda myndi breytast úr 0,1% í -10,5% ef tekið
er mið af lægri dánartíðni. Tryggingafræðileg staða sjóða með
ábyrgð launagreiðenda myndi breytast úr -37,5% í -42,5%
skv. bráðabirgðaútreikningunum. Mynd 4 sýnir tíðnirit
fyrir tryggingafræðilega stöðu sjóðanna m.v. bráðabirgðaútreikninga.

þyrfti einnig að koma til kasta Alþingis ef breyta ætti eftirlaunaaldri til að
tryggja samræmi þessara kerfa en ekki er víst að seinkun töku eftirlauna henti
öllum starfsstéttum. Iðgjöld í lífeyrissjóði eru hluti kjarasamningsbundinna
réttinda launafólks. Ekki hefur verið samið um hækkun iðgjalda í nýgerðum
samningum þótt það sé ásetningur aðila vinnumarkaðarins skv. nýlegu
samkomulagi að jafna lífeyrisréttindi á almenna og opinbera markaðinum.
Tryggingafræðilegar athuganir lífeyrissjóða miðast við áramót og að öllu
óbreyttu munu margir lífeyrissjóðir þurfa að grípa til aðgerða vegna þess
að tryggingafræðileg staða þeirra verður utan leyfilegra vikmarka að teknu
tilliti til spár um lengri meðalævi. Fjármálaeftirlitið mun fylgjast grannt
með viðbrögðum lífeyrissjóða.
Greinin var upphaflega birt í 3. tbl. Fjármála, vefriti Fjármálaeftirlitsins,
í nóvember á síðasta ári.

Mótvægisáhrif

Eignir

Hagsmunaðilum hefur verið haldið upplýstum í aðdraganda
þessara breytinga. Vilji er innan LL til að taka með samræmdum
hætti á málinu og stjórn samtakanna fól réttindanefnd að meta
í samstarfi við FÍT með hvaða hætti æskilegt væri að innleiða
nýju líftöflurnar. Til að ná jafnvægi í tryggingafræðilegri
stöðu hefur verið bent á eftirtaldar leiðir eða blöndu þeirra
sem leiðir til skerðingar:

Lífeyrissjóðir
Allir	
  lífeyrissjóðir

0,0%

0,7%

Skuldbindingar
Heildar-‐
staða

Áfallin	
  
staða

Framtíðar-‐
staða

Heildar-‐
staða

0,2%

9,0%

14,9%

11,0%

Lsj.	
  með	
  ábyrgð

0,0%

0,5%

0,2%

7,8%

12,1%

8,9%

Lsj.	
  án	
  ábyrgðar

0,0%

0,7%

0,3%

9,8%

15,8%

12,2%

Tafla 4 - Hlutfallsbreyting eigna og skuldbindinga lífeyrissjóða 31. desember 2014 miðað
við lægri dánartíðni skv. lækkunarstuðlum Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga.

• Hækkun eftirlaunaaldurs
• Lækkun réttinda
• Hækkun iðgjalda
Starfshópur réttindanefndar LL leggur til að viðmiðunaraldur
fyrir töku ellilífeyris hækki um þrjú ár á tuttuguogfjórum árum
og að greiðslur til lífeyrisþega lækki hóflega. Það er undir
hverjum lífeyrissjóði komið að ákveða endanlega hvernig
samþykktabreytingum verður hagað.
Sjóðfélagar lífeyrissjóða, þar sem ellilífeyrisréttindi eru
tilgreind í krónutölu, munu upplifa það sem skerðingu ef
lækka þarf áunnin lífeyrisréttindi. Jafnvel þótt réttindin hafi
verið veitt á grundvelli forsendna sem óvíst er að standast
til lengri tíma. Í ljósi undangenginna ára er skiljanlegt að
sjóðfélögum hrjósi hugur við frekari skerðingum og fáir
vilja vera boðberar tíðindanna. Það má þó vart bíða með að
takast á við vandann.
Í umræðunni er mikilvægt að hafa hugfast að réttindaávinnsla
hefur verið hærri en ef hún væri grundvölluð á spá um aukna
ævilengd. Fremur en að kalla breytinguna skerðingu þá má
líta svo á að um leiðréttingu sé að ræða. Nýjum líftöflum er
ætlað að úthluta lífeyrisréttindum á réttlátari hátt og takmarka
líkur á að skerða þurfi réttindi síðar.
Á aðalfundi lífeyrissjóðs er unnt að skerða réttindi með
því að lækka krónutölu réttinda sjóðfélaga eða seinka
skilgreindum eftirlaunaaldri innan þeirra marka sem lög
leyfa. Vegna samspils lífeyriskerfisins og almannatrygginga

Framtíðar-‐
Hrein	
  eign
iðgjöld

	
  

Mynd 4 - Tíðnirit fyrir tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða á Íslandi, með og án ábyrgðar
launagreiðanda, að teknu tilliti til breytinga á dánartíðni skv. bráðabirgðaútreikningum.
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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.

