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LEIÐARI
„NIÐURSTÖÐUR LAUNAKÖNNUNAR SSF SÝNA AÐ ÞEGAR TEKIÐ HEFUR VERIÐ TILLIT TIL
ALDURS, STARFSALDURS, STARFSHEITIS, VINNUTÍMA OG MENNTUNAR ERU KONUR MEÐ 12,9%
LÆGRI HEILDARLAUN Á KLUKKUSTUND EN KARLAR“ SEGIR ANNA KAREN HAUKSDÓTTIR, 1.
VARAFORMAÐUR SSF, Í LEIÐARA BLAÐSINS. Í LEIÐARA BLAÐSINS FJALLAR HÚN UM KJARAKÖNNUN
SSF, NÝGERÐAN KJARASAMNING OG SSF – ÞINGIÐ.

- bls. 4

NÝ AÐILDARFÉLÖG SSF
Á ÞINGI SSF, DAGANA 10. OG 11. MARS 2016 HLUTU TVÖ AÐILDARFÉLÖG FORMLEGA INNGÖNGU Í
SAMTÖK STARFSMANNA FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA.

- bls. 5

NIÐURSTÖÐUR KJARAKÖNNUNAR SSF
SAMTÖK STARFSMANNA FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA (SSF) LÉT FRAMKVÆMA KJARAKÖNNUN Í
FEBRÚAR SL. SAMKVÆMT KÖNNUNINNI Í ÁR KEMUR Í LJÓS AÐ KYNBUNDINN LAUNAMUNUR ER
VIÐVARANDI INNAN FJÁRMÁLAGEIRANS. VINNUÁLAG EYKST AÐ MATI FÉLAGSMANNA, FJÖLDI
GREIDDRA YFIRVINNUSTUNDA FER FÆKKANDI, FASTLAUNASAMNINGUM FER FJÖLGANDI
OG ÁNÆGJA Á VINNUSTAÐ HELDUR ÁFRAM AÐ HÆKKA FRÁ ÞVÍ ÁRIÐ 2013. ÞÁ STAÐFESTA
NIÐURSTÖÐUR AÐ LAUNAVIÐTÖL SKILI ÁRANGRI.

- bls. 6 - 7

NÝ STJÓRN SSF
KOSIN VAR NÝ STJÓRN SSF FYRIR STARFSTÍMABILIÐ 2016 – 2019 Á ÞINGI SAMTAKA STARFSMANNA
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA (SSF) , FÖSTUDAGINN 11. MARS, Á SELFOSSI.

- bls. 8

ÞING SSF Í MÁLI OG MYNDUM
- bls. 9 - 11

ÞING SSF – ÁLYKTANIR OG AFGREIÐSLUR
Á ÞINGI SSF VORU SAMÞYKKTAR ÁLYKTANIR MÁLEFNANEFNDA SSF.

- bls. 11 - 14

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.

KJARASAMNINGAR
Forsendur

kjarasamninga

SSF

gerðu ráð fyrir

Eftir þreyfingar
milli samninganefnda SSF og SA náðist samkomulag
um að launahækkunin sem átti að vera 5,5% þann 1.
maí 2016 var hækkuð í 6,2% og gildi frá og með 1.
janúar 2016. Um tíma virtist sem SA ætlaði sér að skilja
starfsmenn fjármálafyrirtækja eftir úti í kuldanum í
samanburði við launaþróun félagsmanna ASÍ, BSRB
o.fl. Á endanum, eins og svo oft áður, náðum við
settum markmiðum okkar, þökk sé samtakamætti og
elju samninganefndar og stjórnarmanna SSF. Önnur
atriði kjarasamningsins fyrir árin 2017 og 2018 verða
rædd síðar á fundum samninganefnda SSF og SA.
endurskoðun samninga í febrúar.

Kjarakönnun

SSF lét framkvæma kjarakönnun í febrúar sl. Samkvæmt könnuninni
í ár kemur í ljós að kynbundinn launamunur er viðvarandi
innan fjármálageirans sem er mikið áhyggjuefni og þarf að skoða
nánar. Vinnuálag eykst að mati meirihluta félagsmanna, fjöldi
þeirra sem fá sérstaklega greitt fyrir yfirvinnustundir fer fækkandi,
fastlaunasamningum fer fjölgandi frá því 2013. Þá staðfesta niðurstöður
að launaviðtöl skili árangri og einnig að ánægja á vinnustað eykst.
Könnun SSF hefur verið framkvæmd á þriggja ára fresti og gefur
mikilvægar upplýsingar um laun, vinnutíma og önnur atriði sem
nýtist starfsfólki skrifstofu SSF. Félagsmenn nota upplýsingarnar,
innan launareiknivélarinnar, í auknum mæli til að kanna hvar þeir
standa í samanburði við aðra innan stéttarfélagsins og geta þar með
undirbúið launaviðtöl betur.

Launamismunur kynja

Niðurstöður launakönnunar SSF sýna að þegar tekið hefur verið tillit
til aldurs, starfsaldurs, starfsheitis, vinnutíma og menntunar eru konur
með 12,9% lægri heildarlaun á klukkustund en karlar. Hvers vegna
er þessi óútskýrði launamismunur, margar skýringar eru gefnar upp

sem hluti af skýringu eins og að karlar vinna almennt
lengri vinnudag en konur, þeir sækja frekar í þau störf
sem eru meira metin til launa í samfélaginu. Við sjáum
dæmi um að karlmenn sækja frekar í tekjueiningasvið
og konur í hefðbundnari bankastörf. Þá benda sumir
á samfélagið og mismunandi stöðu kynjanna gagnvart
heimili og fjölskyldulífi. Ekkert af þessum skýringum
stenst skoðun gagnvart þeim markmiðum og stefnum
sem nútíma fjármálakerfi hefur sett sér.
Ef konur eru almennt ódýrara vinnuafl þá er
það mér hulin ráðgáta hvers vegna fyrirtækin ráða
ekki eingöngu konur til starfa. Skyldi það vera
að atvinnurekendur og stjórnendur telji konur
óáreiðanlegra vinnuafl þegar þær virðast enn hafa
meiri ábyrgð á heimilum og börnum? Ef svo er
þá er það samfélagsmein sem okkur ber að laga. Nú starfa flestir
okkar félagsmanna á vinnustöðum sem hafa fengið jafnlaunavottun
en vottunina fá fyrirtæki sem eru með minna en 2% óútskýrðan
launamun. Það skilur eftir sig þá spurningu hvernig þau fyrirtæki
muni útskýra þennan launamun.

SSF – þingið

Eins og blaðið ber glöggt merki um þá var þing SSF haldið í mars.
Þingið var afar vel heppnað að mínu mati og ég vil þakka öllum
þeim sem komu að þinginu. Einnig vil ég þakka fráfarandi stjórn
fyrir einstaklega ánægjulegt samstarf og óska nýrri stjórn til hamingju
með kjörið.
Síðast en ekki síst vil ég bjóða ný aðildarfélög velkomin í SSF en
á þinginu fengu starfsmannafélög Borgunar og Greiðsluveitunnar
formlega inngöngu og við það bætast yfir 100 nýjir félagsmenn í
hóp okkar samtaka.
Virðingarfyllst, Anna Karen Hauksdóttir
Varaformaður SSF

NÝ AÐILDARFÉLÖG SSF

Á þingi SSF, dagana 10. og 11. mars 2016 hlutu tvö aðildarfélög
formlega inngöngu í Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja.
S tarfsmannafélag B orgunar og S tarfsmannafélag
Greiðsluveitunnar eru því nýjustu aðildarfélög SSF, sem eru
nú orðin 12 talsins með tilkomu þeirra.

stéttarfélag að ræða. Eftir formlegan samanburð stéttarfélaganna VR og
SSF, var niðurstaðan sú að starfsmenn Borgunar eiga best samleið með
öðru starfsfólki fjármálafyrirtækja, innan SSF. Langflestir félagsmenn
StaBo eru því nú í SSF.

Starfsmannafélag Borgunar

Greiðsluveitan er sjálfstætt starfandi
einkahlutafélag í eigu Seðlabanka Íslands.
Hjá því starfar hópur sérfræðinga sem sinnir
hinum ýmsu verkefnum tengdum starfsemi
félagsins. Starfsmannafélag Greiðsluveitunnar
samanstendur af fimmtán félagsmönnum. Félagsmenn styrkja
starfsandann m.a. með ýmsum skemmtiviðburðum.
Trúnaðarmaður ásamt öðrum fulltrúa félagsmanna hafa verið
tengiliðir við SSF vegna kjarasamninga og annarra stéttarfélagsmála.
Starfsmannafélagið hefur haft áheyrnarfulltrúa á fundum og þingum
SSF um árabil. Þar sem SSF fer með samningsumboð fyrir félagið
finnst félagsmönnum Starfsmannafélags Greiðsluveitunnar akkur í
því að félagið sé nú orðið fullgildur aðili að SSF.

Starfsmannafélag Borgunar, StaBo, var
formlega stofnað 13. mars 2008. Félagið
varð til eftir að KREST, starfsmannafélag Kreditkorts, klofnaði í
kjölfar þess að Borgun og Kreditkort urðu tvö sjálfstæð fyrirtæki árið
2007. Fjöldi félagsmanna er um 140.
Hlutverk StaBo hefur verið að standa fyrir skemmtunum og
uppákomum fyrir starfsfólk Borgunar utan vinnutíma og auka þannig
samheldni og samstarfsanda meðal starfsfólks.
Trúnaðarmenn hafa séð um að gæta hagsmuna starfsmanna
Borgunar, fyrst sem trúnaðarmenn VR og núna í samvinnu við SSF.
Starfsfólk Borgunar hafði lengi borið sig saman við starfsfólk annarra
fjármálafyrirtækja, en oft reyndist það erfitt þar sem ekki var um sama

Starfsmannafélag Greiðsluveitunar
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FORMANNSRÆÐA Á 46.
ÞINGI SSF, 10.-11. MARS 2016
Anna Karen Hauksdóttir, varaformaður
SSF, setti þing SSF og flutti skýrslu stjórnar
í fjarveru Friðberts Traustasonar sem gat
ekki sótt þingið að þessu sinni vegna veikinda.
Það markaði ákveðin tímamót þar sem Friðbert
hefur verið þátttakandi sem félagsmaður eða
formaður á þingi SSF sleitulaust frá því árið
1989. Anna hóf ávarp sitt á því að bera þinginu
góða kveðju frá Friðberti.
Í ávarpi sínu sagði hún ekkert logn
framundan á íslenskum fjármálamarkaði og
nauðsynlegt að félagsmenn SSF fylgist vel
með öllum breytingum sem verða og hafa
áhrif á störfin. „Sífellt reynir meira á alls kyns
sérhæfingu og aukinni ráðgjöf til viðskiptavina,
hvort sem er einstaklinga eða fyrirtækja.
Vöruframboð á vegum fjármálafyrirtækja verður sífellt meira og
kröfur viðskiptavina verða áfram miklar.“
Hún sagði að mikill hagnaður væri hjá all flestum íslenskum
fjármálafyrirtækjum á árunum 2013 til 2016. Hagnaður byggði
framan af á einskiptis viðskiptum, svo sem sölu eigna. En seinni tvö
árin er hagnaður af reglulegum rekstri mun stærri hluti af hagnaði
eftir skatta. „Það er mikilvæg og góð þróun. Fjármálafyrirtækin
ættu því að vera enn betur í stakk búin til að bæta kjör félagsmanna
SSF á næstu árum.“

Launaleynd

Anna sagði það staðreynd að launaleynd
væri tæki til að mismuna fólki í launum, án
frambærilegra skýringa. Þeir sem vilja hafa
launaleynd og predika hana sem nauðsynlegt
tæki fyrir launagreiðendur til að «verðlauna
góða starfsmenn» eru ekki starfi sínu vaxnir,
því þeir treysta sér ekki til að standa frammi
fyrir sínum starfsmönnum og skýra ástæður
þess að einn er hærra launaður en annar.
Því meira sem launin eru sýnileg og
launastefna gegnsæ því meiri verður samheldni,
samkennd og samhugur starfsmanna innan
sama fyrirtækis til að gera fyrirtækið enn öflugra
og framsæknara á öllum sviðum.

Framtíðin

Hún sagði að eitt meginverkefni næstu ára er að vinna aftur upp
traust og trú almennings á fjármálakerfið allt. Til að ná árangri verða
allir hlutaðeigendur að vinna þétt saman að bættri ímynd banka og
bankamanna. „Stjórnendur verða að vanda sig betur þegar kemur
að útdeilingu verðmæta sem bankarnir ráða yfir og starfsmenn
verða að finna aftur stolt og vinnugleði.“ Hún sagði að SSF myndi
ræða við hagsmunasamtök fjármálafyrirtækjanna og leggja allt sitt
á vogarskálarnar til að bæta það ástand sem nú ríkir.

Launatafla 156
Gildir frá 1.1.2016
Breyting frá síðustu töflu: Allir flokkar hækka um 6,2%

SAMKOMULAG UM
LAUNAHÆKKUN 2016
Samninganefndir SSF og SA (SFF) hafa náð samkomulagi
um að launahækkun sem átti að vera 5,5% þann 1.maí sl.
verði hækkuð í 6,2% og gildi frá og með 1. janúar 2016.
Samkomulagið felur einnig í sér að „launaþróunartrygging“
kjarasamningsins 2016 fellur brott (nema í því tilviki að
launagreiðandi hafi framkvæmt hækkun á tímabilinu
1.10.2015-1.1.2016 gagnvart þorra starfsmanna eða fyrirvari
hafi verið af hálfu launagreiðanda að um flýtta hækkun hafi
verið að ræða).
Önnur atriði kjarasamningsins fyrir árin 2017 og 2018
verða rædd síðar á fundum samninganefnda SSF og SA (SFF).

Launaflokkur
111
112
113
121
122
123
131
132
133
141
142
143
151
152
153
161
162
163
171
172
173
181
182
183
191
192
193
201
202
203

Grunnlaun
272.639
278.091
283.732
289.557
295.589
301.823
308.267
314.929
321.821
328.945
336.314
344.085
352.183
360.552
369.204
378.160
387.414
396.992
406.887
417.119
427.697
438.637
449.953
461.649
473.741
486.245
499.177
512.549
526.373
540.670

Fæðingarstyrkur frá 01.1.2016
Orlofsuppbót 2016
Desemberuppbót 2016
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Eftir 3 ár
279.054
284.723
290.591
296.650
302.923
309.406
316.106
323.036
330.202
337.613
345.468
353.611
362.032
370.740
379.735
389.049
398.674
408.632
418.925
429.566
440.569
451.946
463.714
475.877
488.456
501.458
514.905
528.813
543.190
558.059

Eftir 5 ár
283.866
289.699
295.735
301.967
308.423
315.091
321.987
329.117
336.490
344.272
352.377
360.755
369.420
378.377
387.635
397.216
407.119
417.364
427.952
438.901
450.222
461.928
474.035
486.551
499.489
512.870
526.704
541.013
555.803
571.101
70.775
44.500
82.000

Eftir 7 ár
290.281
296.331
302.594
309.060
315.755
322.675
329.826
337.223
345.052
353.180
361.590
370.281
379.270
388.562
398.165
408.104
418.378
429.008
439.992
451.349
463.093
475.233
487.798
500.779
514.202
528.081
542.433
557.277
572.622
588.490

Eftir 9 ár
295.093
301.307
307.737
314.379
321.255
328.362
335.707
343.438
351.512
359.863
368.498
377.427
386.656
396.201
406.063
416.271
426.824
437.739
449.021
460.685
472.745
485.216
498.117
511.450
525.235
539.490
554.231
569.476
585.236
601.532

Eftir 12 ár
298.300
304.622
311.167
317.924
324.922
332.153
339.659
347.604
355.822
364.319
373.105
382.190
391.582
401.293
411.331
421.716
432.453
443.559
455.040
466.908
479.181
491.870
504.999
518.565
532.592
547.097
562.096
577.609
593.645
610.228

Eftir 15 ár
299.903
306.281
312.882
319.697
326.755
334.048
341.673
349.689
357.977
366.545
375.409
384.570
394.044
403.838
413.962
424.439
435.266
446.471
458.049
470.020
482.398
495.199
508.438
522.121
536.270
550.900
566.029
581.674
597.850
614.574

NIÐURSTÖÐUR
KJARAKÖNNUNAR SSF
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) lét framkvæma kjarakönnun í febrúar sl. Samkvæmt könnuninni
í ár kemur í ljós að kynbundinn launamunur er viðvarandi innan fjármálageirans. Vinnuálag eykst að mati
félagsmanna, fjöldi greiddra yfirvinnustunda fer fækkandi, fastlaunasamningum fer fjölgandi og ánægja á
vinnustað heldur áfram að hækka frá því árið 2013. Þá staðfesta niðurstöður að launaviðtöl skili árangri.
Um kjarakönnun SSF

SSF hefur á þriggja ára fresti látið framkvæma kjarakönnun á meðal
félagsmanna SSF. Könnunin nýtist félagsmönnum og skrifstofu
SSF við að veita upplýsingar um laun, vinnutíma og önnur atriði.
Félagsmenn SSF nota upplýsingarnar til að kanna hvar þeir standa í
samanburði við aðra innan stéttarfélagsins og geta þar með undirbúið
launaviðtöl betur. SSF nýtir svo upplýsingarnar til að fylgjast með
þróun á ýmsum atriðum er varða félagsmenn í baráttunni fyrir
bættum kjörum.

Úrtak

Könnunin var framkvæmd dagana 4. – 25. febrúar sl. Notast var
við trúnaðarmannakerfið við að dreifa bréfum til félagsmanna með
leyniorðum að aðgangi vefsvæðisins þar sem könnunin fór fram.
Alls var 3914 bréfum dreift og alls bárust 2893 svör sem gerir 74%
svarhlutfall, sem er hærra svarhlutfall en í síðustu launakönnun. Af
þeim sem svöruðu könnuninni voru 35,1 % karlar, sem er fjölgun
frá síðustu könnun. Meðalaldur svarenda var 44 ár og fer hækkandi á
milli kannanna. Mikill meirihluti svarenda var af höfuðborgarsvæðinu,
n.t.t. 92% karla og 79% kvenna. Meðalstarfsaldur svarenda var 14
ár. Þá voru flestir úr hópi svarenda með fastráðningu og í fullu starfi,
92% svarenda voru í fullu starfi og 95% svarenda með fastráðningu.

Fastlaunasamningum fjölgar

Meirihluti svarenda, eða 57,1% þeirra segist fá greitt skv. launatöflu
SSF. Þetta hlutfall fer lækkandi en árið 2004 sögðust 89,1% svarenda fá

greitt skv. launatöflu. Þetta er í fullu samræmi við upplifun starfsfólks
SSF sem hefur séð fastlaunasamningum fara fjölgandi undanfarin
ár. SSF hefur hvatt sína félagsmenn til að sýna varúð við gerð
fastlaunasamninga þar sem margir félagsmenn hafa kvartað undan
auknu vinnuálagi í kjölfarið og fjölgun ógreiddra yfirvinnustunda.
Könnunin staðfestir þennan grun þar sem 15,5% svarenda telja sig
vinna fleiri stundir en þeir fá greitt fyrir, en árið 2010 töldu 11,6%
svarenda sig gera það. 36,8 % svarenda telja sig vinna jafn margar
vinnustundir og þau fá greitt fyrir en árið 2010 var það hlutfall
mun meira eða 44,8%. Að sama skapi fer þeim fjölgandi sem segja
að þeir fái ekki greitt fyrir yfirvinnu, alls 34,7% svarenda en voru
25,6% árið 2010.

Launaviðtölin borga sig

Ánægjulegasta niðurstaða launakönnunarinnar er án vafa sú
vísbending að launaviðtölin séu að skila árangri. Aftur á móti virðist
vera að félagsmenn SSF séu ragir við að óska eftir launaviðtali. Af
þeim sem svöruðu könnuninni óskuðu 28,7 % eftir launaviðtali
og fengu slíkt, 4% óskuðu eftir því en fengu ekki og 67,3% fóru
ekki fram á launaviðtal. 7 af hverju 10 þeirra sem fóru í launaviðtal
fengu kauphækkun og því má með sanni segja að launaviðtölin skili
árangri. Þegar horft er í tölur þeirra sem óskuðu eftir launaviðtali
kemur í ljós að karlmenn óska frekar eftir þeim og eins mælist
munur á aldurshópum og menntunarstöðu þ.e. þeir sem eru yngri
og menntaðri eru líklegri til að óska eftir launaviðtali.
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Meðallaun

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er meðaltal heildarlauna
félagsmanna í fullu starfi 692.000 kr. á mánuði sem er hækkun um
18% frá könnuninni árið 2013. Heildarlaun að jafnaði mælast hæst
hjá félagsmönnum í kringum fertugt og mesta hækkunin á milli
kannana var hjá aldurshópnum 45-54 ára en minnst hjá yngstu
aldurshópunum.
Þegar horft er til meðatals dagvinnulauna kemur í ljós sambærileg
hækkun og í heildarlaunum á milli kannana. Meðaltal dagvinnulauna
er 647 þús. kr. sem þýðir 19% hækkun frá síðustu könnun. Samkvæmt
könnuninni eru konur með 570 þús. kr. að meðaltali í dagvinnulaun
en karlar 773 þús kr.

Meiri ánægja

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar eru félagsmenn ánægðari
en árið 2013 með laun sín. Þeir sem segjast mjög eða frekar ánægðir
með laun sín fjölgar um 6 prósentustig frá könnuninni árið 2013.
Alls segjast 34,2% svarenda mjög eða frekar ánægð með laun sín.
33,3% segjast hvorki ánægð né óánægð með laun sín. 32,5% segjast
frekar eða mjög óánægð með laun sín en árið 2013 voru 42,2%
svarenda mjög eða frekar óánægðir. Niðurstöður sýna að karlar eru
almennt ánægðari með laun sín en konur og ánægjan mælist mest
hjá aldurshópnum 35-44 ára en mest óánægjan er hjá 55 ára og eldri.
Þá eru 36% þeirra sem eru ánægð búsett á höfuðborgarsvæðinu á
meðan að ánægjan utan höfuðborgarsvæðisins mælist minni, um 27%.
Almennt er aukin ánægja með laun eftir því sem menntun eykst og
mesta ánægjan með laun mælist
hjá stjórnendum og tölvu- og
kerfisfræðingum. Óánægjan
mælist mest hjá gjaldkerum,
riturum og fulltrúum.

Kynbundinn

hærri laun en konur. Meðal fólks í fullu starfi fengu konur að jafnaði
greidd 12,9% lægri heildarlaun þegar búið var að taka tillit til aldurs,
menntunar, starfsaldurs og starfsstéttar.

Álag eykst

Spurt var hvort viðkomandi teldi álag í vinnunni hafa aukist, haldist
óbreytt eða minnkað á sl. 12 mánuðum. Samkvæmt niðurstöðunum
þá fjölgar þeim sem telja að álagið hafi farið vaxandi frá því árið
2013 um 6%. Alls töldu 61,6% svarenda að álagið hefði aukist sl.
12 mánuði, 35,1% töldu það óbreytt en einungis 3,3% töldu það
hafa minnkað.

Meiri ánægja

80% svarenda segjast ánægð í starfi sem er aukning úr 75% árið
2013. 14,7% segjast hvorki ánægð né óánægð í starfi nú og 5,7%
svarenda segjast óánægð í starfi.

Ánægja með SSF

Samkvæmt niðurstöðum nýta fleiri félagsmenn sér nú þjónustu
SSF en áður. Spurt var hvort viðkomandi hefði nýtt sér þjónustu
SSF sl. 12 mánuði. Úr hópi svarenda sögðust 56,9% hafa nýtt sér
þjónustuna en 43,1% sögðust ekki hafa nýtt sér hana. Konur nýttu
sér þjónustuna meira en karlar og þeir sem eru eldri nýta sér hana
frekar en þeir sem eru yngri.
76,6% svarenda sögðust ánægð með þjónustu SSF sem er fjölgun
úr um 73% árið 2013. Konur eru ánægðari með SSF en karlar en
82% kvenna sögðust ánægðar á meðan 68% karla sögðust ánægðir.
20,5% sögðust hvorki ánægðir né óánægðir með þjónustu SSF og
2,9% sögðust óánægð. Eftir því sem menntun félagsmanna er minni
þá eru þeir almennt ánægðari með þjónustu SSF skv. niðurstöðunum.
Meðal þeirra sem nýttu sér þjónustu SSF á árinu 2015 eru rúmlega
9 af hverjum 10 ánægðir.

launamunur

Vinningshafar happdrættis

Vinnustundum hefur fækkað
frá því í kjarakönnuninni árið
2010 að meðaltali um tvær
stundir á mánuði. Karlar í
fullu starfi unnu fleiri stundir
að jafnaði en konur eins og í
síðustu könnun en munurinn
hefur dregist saman, miðað við
fjölda vinnustunda í janúar þá
unnu karlar 172,1 vinnustund
en konur 168,9 vinnustundir.
Ef rýnt er í tölur varðandi
launakjör kynjanna kemur í ljós
að kynbundinn launamunur
fari ekki minnkandi. Í 34 af
38 starfsheitum eru karlar með

Hér að neðan eru vinningsnúmer þeirra 20 heppnu
sem dregnir voru út úr innsendum svörum:
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Þátttakendur könnunarinnar fóru sjálfkrafa í pott og urðu um leið
þátttakendur í happdrætti á meðal félagsmanna. Dregið var úr
lykilorðum svarenda en leyniorðin fylgdu bréfi til félagsmanna þar
sem hvatt var til þátttöku í könnuninni. Til að nálgast vinninginn
er nauðsynlegt að framvísa bréfinu þar sem leyniorðið er gefið upp
á skrifstofu SSF, Nethyl 2e.

SF4D2P8L5 • SFNX4P5UK • SF9TSFHAK • SF4Z8PRWS •
SFPZHQ3B6 • SFKBSVG5T • SF4W9GJRM • SFHRA78PT •
SFQPS8H9C • SFH7PLTUX • SFEKCYW32 • SFRPDVE67 •
SFAHL6W7Y • SFS5BAPYT • SF8MK5E3X • SF7ALDG3K •
SF3G7Z96R • SFHVQKYF5 • SFGUESTDH • SFCTM8S7P

Stjórn SSF Efri röð frá vinstri: Hörður Jens Guðmundsson, Oddur Sigurðsson, Guðrún Jóna Jónsdóttir, Jóhann Arnarson og Daníel Reynisson. Neðri röð frá vinstri: Guðný S.
Magnúsdóttir, Ari Skúlason, Anna Karen Hauksdóttir og Gunnar Gunnarson. Á myndina vantar: Friðbert Traustason og Nönnu Kristínu Tryggvadóttur.

NÝ STJÓRN SSF
Ný stjórn Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja var kosinn
á þingi samtakanna þann 11. mars sl. Stjórn SSF skipa 11
félagsmenn, 8 meðstjórnendur, formaður, 1. varaformður og 2.
varaformaður. Framboðsmálin voru áberandi á þinginu þrátt fyrir
að sjálfkjörið hafi verið í formanns- og varaformannsembættið.
Þrír gáfu kost á sér í embætti 2. varaformanns og tíu félagsmenn
gáfu kost á sér til meðstjórnanda. Frambjóðendur lögðu mikinn
metnað í framboðsmálin og kynntu sig og áherslur sínar vel. Mjög
frambærilegir einstaklingar og var mikil spenna á þinginu þegar
kosningar til stjórnar fóru fram. Greinilega mikill áhugi á því hjá
félagsmönnum SSF að gegna trúnaðarstörfum fyrir samtökin.

Stjórnarkjör

Kosin var ný stjórn SSF fyrir starfstímabilið 2016 – 2019. Þau
Andrés Erlingsson frá FSLÍ sem gegnt hafði embætti 2. varaformanns,
Anna Kristín Björnsdóttir frá Trúnaðarmannaráði Arion sem gegnt
hafði embætti gjaldkera og Ingvar Breiðfjörð, ritari, einnig frá
Trúnaðarmannaráði Arion gáfu ekki kost á sér til áframhaldandi
stjórnarsetu. Voru þeim færðar miklar þakkir fyrir vel unnin störf
í þágu félagsmanna SSF.
Friðbert Traustason, var einn í framboði til formanns SSF og var
því sjálfkjörinn. Anna Karen Hauksdóttir, frá SÍ, var sjálfkjörin 1.
varaformaður SSF, en hún hefur gegnt því embætti frá því árið 2007.
Þrír voru í framboði til embættis 2. varaformanns SSF, þau: Anna Lea
Gestsdóttir, frá Starfsmannafélagi Byggðastofnunnar, Ari Skúlason,
FSLÍ og Hörður Jens Guðmundsson, frá Trúnaðarmannaráði Arion.

Ari Skúlason varð hlutskarpastur í því kjöri með um helming greiddra
atkvæða og því réttkjörinn 2. varaformaður SSF.
Anna Lea og Hörður Jens sem gáfu kost á sér til embættis 2.
varaformanns gáfu áfram kost á sér til stjórnar SSF að lokinni
atkvæðagreiðslu til 2. varaformanns. Alls voru því tíu frambjóðendur
í framboði til stjórnar SSF en kosið var um átta meðstjórnendur.
Daníel Reynisson, frá Trúnðaramannaráði Arion, Hörður Jens
Guðmundsson, einnig þaðan, Guðný S. Magnúsdóttir, frá FSLÍ,
Guðrún Jóna Jónsdóttir, frá Starfsmannafélagi Reiknistofu bankanna,
Gunnar Gunnarsson, frá Starfsmannafélagi Seðlabanka Íslands,
Jóhann Arnarson, frá Starfsmannafélagi Byggðastofnunnar, Nanna
Kristín Tryggvadóttir, frá FSLÍ og Oddur Sigurðsson frá SÍ náðu
öll kjöri til stjórnar SSF fyrir tímabilið 2016 – 2019.

Ný stjórn SSF skipa því:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friðbert Traustason, formaður.
Anna Karen Hauksdóttir, 1. varaformaður.
Ari Skúlason, 2. varaformaður.
Daníel Reynisson, meðstjórnandi.
Hörður Jens Guðmundsson, meðstjórnandi.
Guðný S. Magnúsdóttir, ritari.
Guðrún Jóna Jónsdóttir, meðstjórnandi.
Gunnar Gunnarsson, meðstjórnandi.
Jóhann Arnarson, meðstjórnandi.
Nanna Kristín Tryggvadóttir, meðstjórnandi.
Oddur Sigurðsson, gjaldkeri.
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Fulltrúar Landsbanka Íslands á þinginu.

Arvid Ahrin, framkvæmdastjóri NFU, kom á þingið og ræddi um
NFU, samstarfið við SSF og mikilvægi alþjóðlegrar samvinnu.

Sigurjón Gunnarsson, þingforseti, og Ari Skúlason, nýkjörinn 2.
varaformaður SSF, slá á létta strengi milli afgreiðslna þingsins.

Frá afgreiðslu ályktana. Flestar tillögur að ályktunum nefnda
voru samþykktar samhljóða. Engu að síður kom það nokkrum
sinnum fyrir að kjósa þurfti um afgreiðslu ályktana.

Jónína Pálsdóttir og Rósa Jennadóttir.

Karlotta Ósk Óskarsdóttir, þingfulltrúi,
fylgist grannt með kynningu á niðurstöðum launakönnunar.

Fulltrúar Reiknistofu bankanna á þinginu. Guðrún Jóna
Jónsdóttir, nýkjörin stjórnarmaður SSF, Jón Kristinn Sveinsson
og Halldór Heiðar Halldórsson.
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Oddur Sigurðsson, gjaldkeri SSF, Pål Adrian Hellman, formaður Finansforbundet
í Noregi og Hilmar Vilberg Gylfason, fjármálastjóri SSF.

Sigurjón Gunnarsson gegndi embætti þingforseta á þinginu og gerði
það af stakri prýði.

Sigríður Birgisdóttir, Guðný S. Magnúsdóttir, ritari SSF og Anna
Guðmundsdóttir létu sig ekki vanta á hátíðarkvöldverð SSF þingsins.

Arvid Ahrin, framkvæmdastjóri NFU, og Anna Karen Hauksdóttir,
1. varaformaður SSF og alþjóðafulltrúi.

Pål Adrian Hellman, formaður Finansforbundet í Noregi, var gestur þingsins. Í ávarpi
sínu fjallaði hann um skyldleika Íslands og Noregs, nálægð og frændskap. Talaði hann
um mikilvægi samvinnu félaganna og sagði að það gæfi tækifæri til að vera tilbúin
fyrir breytingar, læra hvert af öðru og berjast fyrir hvort annað þegar á þarf að halda.

Þingfulltrúar fylgdust náið með erindum gesta og stjórnar SSF.

Rebekka Helga Sveinsdóttir, Gunnar Gunnarsson og Birgit
Jóhannsdóttir voru glaðvær á kvöldskemmtun SSF.
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KJARANEFND
Kjaranefnd

lagði til að samninganefnd

SSF

krefjist þess að félagið fái sömu prósentu hækkun
á launa- og lífeyrismálum, byggt á kjarasamningi

ASÍ og SA frá því í janúar 2016.
Þá var því einnig beint til samninganefndar
SSF að markaður verði rammi um fjölda
vinnustunda sem starfsmaður skal skila samkvæmt
fastlaunasamningi og að allar unnar vinnustundir
umfram fastlaunasamning verði greiddar. Þá var
einnig samþykkt að berjast fyrir því að kjör og réttindi
vaktavinnufólks verði leiðrétt í samræmi við aðra
gildandi samninga og að þar komi inn vetrarfrí á móti
rauðum dögum og yfirvinna samkvæmt starfshlutfalli. Efri röð frá vinstri: Hildur Hilmarsdóttir, Elísabet Þorvaldsdóttir, Melkorka Sigurðardóttir, Jóhann Arnarson,
Samþykkt var að fara fram á að samið yrði um nýja Guðmundur F Jóhannsson, Þorsteinn Sigurður Sveinssson, Guðrún Jóna Jónsdóttir, Andrea Rúna Þorláksdóttir
einfaldari launatöflu þar sem raunveruleg greidd laun og Jenný Jóakimsdóttir. Fremri röð frá vinstri: Anna Guðmundsdóttir, Alda Hjartardóttir, Oddný Árnadóttir, Ari
verði gagnsærri en nú er. Starfsaldursþrepum verði Skúlason, Oddur Kristjánsson, Sigrún Ingibjörg Jóhannsdóttir, Sigríður Birgisdóttir og Ólafur Davíð Bjarnason.
verulega hækkun á slysa- og líftryggingum félagsmanna, ásamt
fækkað, en prósentuhækkun komi fyrr á starfsævinni. Þeir sem eru
því að bæta við tryggingum vegna veikinda og slysa. Bæta við
með laun samkvæmt launatöflu er hættara við að vera á lægri launum
grein 7.4.1 í kjarasamningi SSF, í stað „veikist eða deyi“ komi
en þeir sem eru ekki undir launatöflu. Markmiðið er að launataflan
„veikist, slasist eða deyi“.
endurspegli raunveruleg laun
• Samið verði um lokun fjármálafyrirtækja á gamlársdag án þess
Þingið beindi því til samninganefndar SSF að samið verði um
að gengið sé á önnur réttindi
hærra framlag atvinnurekenda í fæðingarorlofsgreiðslum. Starfsmaður
• Samið verði um hærri framlög fjármálafyrirtækja í Styrktar- og
geti dreift fæðingarorlofsgreiðslum í x mánuði allt að 12 mánuðum.
Menntunarsjóði SSF.
Einnig samþykkt að:
• Framlag atvinnurekanda í samtryggingahluta lífeyrisiðgjalds
• Koma því á framfæri að veikindi vegna áhrifa Myglusvepps verði
verði hækkað úr 6% í 8% án skerðingar framlags í séreignarhluta
skilgreind sem atvinnusjúkdómur og veikindaréttur skilgreindur
lífeyrisiðgjalds.
í samræmi við það.
• Vinna að styttri og sveigjanlegri vinnuviku til að efla
• Að starfsmönnum verði gert fært að haga starfslokum í samræmi
fjölskylduvænni vinnumenningu, þannig að vinnustundir
við starfsorku og starfsvilja. Gera fólki kleift að sinna hlutastarfi
(með matar- og kaffitíma) verði 36 stundir í stað 40 stunda.
í „fastri“ vinnu þegar aldur færist yfir.
• Breyta grein 6.1.10 í kjarasamningi SSF, í stað „sjúkum börnum
• Alþingi setji þak á læknis- og lyfjakostnað. Samið verði um
sínum“ komi „aðstandanda starfsmanns“.
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JAFNRÉTTISNEFND
Allsherjarnefnd 1 fékk það hlutverk að fjalla um jafnréttismál.
Þar voru allir sammála um að beina því til stjórnar að vinna markvisst
að viðhorfsbreytingum í þjóðfélaginu, ásamt öðrum stéttarfélögum,
til að knýja fram launajafnrétti.

Viðbrögð við niðurstöðum launakönnunar

Niðurstöður launakönnunnar, sem kynntar voru á þinginu, voru
eðli málsins samkvæmt fyrirferðamiklar innan nefndarinnar og í
umræðum um afgreiðslu nefndarinnar í ljósi þess að niðurstöður
launakönnunarinnar varðandi launakjör kynjanna gáfu til kynna
að kynbundinn launamunur fari ekki minnkandi. Þótti það
skjóta skökku við þar sem nokkur fjármálafyrirtæki hafa fengið
viðurkenningu jafnlaunavottunar. Því var samþykkt að SSF myndi
gera könnun á því í hverju mismunur á launamun kynjanna liggi í
samstarfi við þau fjármálafyrirtæki sem væru með jafnlaunavottun.
Jafnframt var samþykkt að vinna áfram launakannanir þar sem
sérstaklega verði hugað að þáttum launajafnréttis og jafnréttis til
vinnu og framþróunar í starfi.
Þingið samþykki einróma að SSF hvetji fjármálafyrirtæki til að
tryggja sömu laun fyrir jafnverðmæt störf og fjármálafyrirtækin
sýndu gott fordæmi í þjóðfélaginu með launajafnrétti.
Tillaga um að „SSF skuli tryggja að ávallt ríki jafnrétti þegar skipað
er í stjórnir, nefndir og ráð á vegum samtakanna“ var samþykkt
samhljóða og að SSF skori á fjármálafyrirtæki að þau láti jafnrétti
ríkja þegar skipað er í áhrifastöður innan fyrirtækjanna.

Afnám launaleyndar

Þá var einnig samþykkt að vinna gegn launaleynd t.d. með því
að upplýsa félagsmenn að ekki ríki launaleynd enda er hún tæki
launagreiðanda til að mismuna starfsmönnum án haldbærra skýringa.
SSF var falið að útbúa gátlista og fræðsluefni fyrir félagsmenn
til að nýta til undirbúnings fyrir launaviðtal. Jafnframt hvetji SSF
félagsmenn sína til að nýta sér árlegan rétt sinn til launaviðtals.

Allsherjarnefnd 1 – Jafnréttismál - Efri röð frá vinstri: Guðbjörg Þorsteinsdóttir,
Rebekka Helga Sveinsdóttir, Eyrún Þóra Guðmundsdóttir, Birgir Örn Grétarsson,
Jóhanna Birgisdóttir. Fremri röð frá vinstri: Áshildur Jónsdóttir, Þorlákur Kjartansson,
Margrét Jónsdóttir, Anna Kristín Björnsdóttir, Brynhildur Brynjúlfsdóttir og Guðlaugur
Gunnarsson.

Efling forvarna

Samþykkt var samhljóða að SSF hvetji fjármálafyrirtæki til að gera
sérstakt átak í forvörnum gegn einelti, kynbundinni og kynferðislegri
áreitni. Varast þarf þöggun í samfélaginu um þessi mál.

Lenging fæðingarorlofs

Síðast en ekki síst var samþykkt að hvetja ríki og sveitarfélög til
að starfa saman að því að aðstoða foreldra við að brúa bilið sem
er frá lokum fæðingarorlofs þar til börn komast á leiksskóla. Rétt
væri að lengja fæðingarorlof upp í 12 mánuði og setja á fót fleiri
ungbarnaleikskóla svo bjóða megi börnum leikskólapláss frá lokum
fæðingarorlofs.

FJÁRHAGSNEFND

Fjárhagsnefnd - Efri röð frá vinstri: Jónína H Pálsdóttir, Ragnhildur Steingrímsdóttir, Gréta Kjartansdóttir,
Guðríður Birgisdóttir og Halla Ingvarsdóttir. Neðri röð frá vinstri: Sesselja Margrét Pálsdóttir, Helga
Jónsdóttir, Gunnar Gunnarsson og Þorsteinn Þorkelsson.
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Helga Jónsdóttir frá FSLÍ, fór yfir fjárhagsáætlun.
Umræður voru um Styrktarsjóð SSF þar sem eigið fé
fer minnkandi og því hefur ekki verið mikið svigrúm
innan sjóðsins. Framlag mun hækka í Styrktarsjóð í maí
á næsta ári, úr 0,5% í 0,7%. Nefndin lagði jafnframt
fram fjárhagsáætlun til ársins 2019 sem var samþykkt.
Þá var tillaga nefndarinnar um óbreytt félagsgjald
samþykkt. Þingið samþykkti að beina því til stjórnar
Styrktarsjóðs SSF að breyta úthlutunarreglum sjóðsins
þannig að skilyrði fyrir styrkjum hærri en 100.000
krónur verði að félagsmaður hafi greitt félagsgjöld
til SSF í 6 mánuði samfellt. Lagt er til að allir styrkir
verði reiknaðir á tilteknu tímabili aftur í tímann, í stað
almanaksárs.
Stjórn Styrktarsjóðs var einnig hvött til þess að skoða
möguleika á að veita þeim félagsmönnum sem lenda
í umtalsverðum útgjöldum vegna veikinda eða slysa
fjárhagsstyrk. (Hér er átt við hærri útgjöld en 250.000).

EFNAHAGS- OG ÞJÓÐFÉLAGSMÁL
Allsherjarnefnd 2 fékk það hlutverk að fjalla um efnahagsog þjóðfélagsmál. Nefndin lagði til að hvetja stjórnvöld til að
halda áfram að endurskoða regluverk um fjármálastarfsemi og
peningastefnu Seðlabankans og aflétta gjaldeyrishömlum. „Huga þarf
sérstaklega að endurskoðun á regluverki tengdu fyrirtækjum hvort
heldur sem er rekstur á eigin kennitölu eða fyrirtækjakennitölu“
segir í afgreiðslu nefndarinnar sem var samþykkt á þinginu.
Þingið samþykkti að SSF myndi vinna af heilindum með
stéttarfélögum, atvinnurekendum og öðrum frjálsum félagasamtökum
að markvissum aðgerðum, sem tryggja atvinnulífi og heimilum
eðlileg lífsskilyrði og möguleikanum til endurnýjaðrar velferðar.
Þá samþykkti þingið að fela SSF að fara af stað með ímyndarherferð
fyrir starfsfólk fjármálafyrirtækja.

krefst þess að róttæk skref verði tekin í baráttunni gegn launamuni
kynjanna. Launamunur kynjanna er staðreynd og alltof lítið hefur
áunnist í þeim efnum á undanförnum áratugum. Í launakönnunum
kemur ítrekað í ljós að launamunur kynjanna (óútskýrður með öðru
en kynferði) er á bilinu 10-16% hjá flestum starfsstéttum, og hefur
haldist óbreyttur í tugi ára. Þá samþykkti þingið jafnframt að stjórn
SSF hafni „öllum hugmyndum og aðgerðum sem veikja munu
stöðu kvenna og leiða til aukins ójafnaðar kynjanna á íslenskum
vinnumarkaði.

Almannatryggingar

Á þinginu var samþykkt að hvetja til þess að framfærslugrunnur
í bóta- og styrkjakerfum ríkis- og sveitarfélaga yrði samræmdur
og tryggt að þau byggi á raunhæfum framfærslukostnaði. Þá var
samþykkt að bætur almannatrygginga og atvinnuleysistrygginga
hækki í samræmi við launaþróun og skerðingin frá 2009 verði bætt.
Þingið leggur til að afnumdar verði tekjutengingar elli- og örorkubóta
og samspil almannatrygginga- og lífeyrissjóðsgreiðslna bætt þannig
að komið verði í veg fyrir víxlverkanir milli kerfa.
Samþykkt var að hvetja stjórnvöld til þess að setja hámark á
kostnaðarþátttöku vegna langvarandi lyfja og heilbrigðisþjónustu
þannig að allir landsmenn geti notið þjónustunnar óháð efnahag.

Launamunur kynjanna

Þingið fól SSF að „skoða í hverju launamunur kynjanna liggur og geri
t.d. samning við VR um að merkja launavottun VR sem SSF. SSF

FRÆÐSLUNEFND

Fræðslunefnd

fékk það hlutverk á þinginu að fjalla um

menntamál félagsmanna sem og útgáfu- og kynningarstarf SSF.

Að loknum nefndastörfum bar nefndin tillögur sínar upp á
þinginu. Þar var samþykkt að heimila skrifstofu SSF að afgreiða
umsóknir í Menntunarsjóð SSF eftir þörfum. Skilyrði fyrir afgreiðslu
styrks er að námi sé lokið eða að staðfesting fylgi frá skóla að

Allsherjarnefnd 2 - Efnahags- og þjóðfélagsmál - Efri röð frá vinstri: Anna María
Hjartardóttir, Inga Guðný Hauksdóttir, Daníel Reynisson og Ingvar Breiðfjörð. Neðri
röð frá vinstri: Þorbjörg Theodórsdóttir, Margrét Marteinsdóttir, Guðrún Ólöf Jónsdóttir
og Birna Hadda Olsen Ómarsdóttir.

námsgjöld verði ekki endurgreidd. Þá var því beint til stjórnar að
styrkir verði áfram 50% af námsgjöldum og að hámarksstyrkur
verði hækkaður í kr. 200.000 úr Menntunarsjóði SSF. Jafnframt var
samþykkt að beina því til stjórnar að styrkir vegna sumarstarfsmanna
verði áfram 50% af námsgjöldum og að hámarksstyrkur verði kr.
25.000 úr Menntunarsjóði.
Einnig var því beint til fjármálafyrirtækja að gera starfsmönnum
kleift að sækja nám og endurmenntun og nefndin lýsti einnig yfir
ánægju með með nám í Vottun Fjármálaráðgjafa.

Útgáfumál

Fræðslunefndin - Efri röð frá vinstri: Ragnar Sigurðsson, Rósa Jennadóttir, Ragna
Ársælsdóttir, Guðrún Berta Guðsteinsdóttir, Marteinn Kristjánsson og Hadda Hrund
Guðmundsdóttir. Neðri röð frá vinstri: Nanna Árnadóttir, Guðný S Magnúsdóttir,
Ágústa Hjaltadóttir og Ólafur Sindri Helgason.
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Þingið samþykkti tillögu nefndarinnar um að halda útgáfu SSFblaðsins óbreyttri eins og verið hefur undanfarin ár og fagnaði
fyrirhugaðri útgáfu trúnaðarmannahandbókar sem kynnt var á
þinginu og verður dreift til trúnaðarmanna á pappírsformi með
vísun í ítarlega rafræna útgáfu á netinu.
Þá var því sérstaklega fagnað að unnið væri að því að gæta að
varðveislu á sögu félagsins með því að koma blöðum félagsins til
varðveislu á timarit.is og útgáfu á stiklum úr 80 ára sögu SSF sem
gefin verður út og send til allra félagsmanna ásamt eftirlaunaþegum
innan SSF.
Samþykkt var að huga að þróun almannatengsla til efla ímynd
félagsmanna SSF og stjórnin hvött til þess að halda áfram að efla
tengsl við sína félagsmenn til dæmis með heimsóknum.

STEFNUMÓTUN

Allsherjarnefnd 3 fékk það hlutverk að fara yfir stefnumótun
SSF. Frá árinu 2013 hafði SSF unnið í stefnumótun undir
forystu Þorgeirs Pálssonar, ráðgjafa, sem hafði áður aðstoðað
samtökin í stefnumótunarvinnu. Sú stefnumótunarvinna hafði
verið til umræðu og frekari vinnslu innan stjórnar SSF og á tveim
fjölmennum formanna- og trúnaðarmannafundum. Sú vinna lá
til grundvallar til frekari vinnslu innan nefndarinnar sem fékk
eftirfarandi ályktanir samþykktar:
„Stjórn samtakanna og starfsmenn skrifstofu verði sýnilegri.
Félagsmenn og trúnaðarmenn sérstaklega þurfa að vita hverjir starfa á
skrifstofu og eru í stjórn SSF. Halda þarf fundi með trúnaðarmönnum
reglulega til að styrkja tengsl þeirra við félagið.“
Samþykkt var að virkja trúnaðarmenn og gera þeim kleift að veita
SSF liðsinni við að kynna kjarasamninga SSF.
Þá samþykkti þingið að SSF héldi áfram að sinna vel erlendu
samstarfi. „Þar er miðlægur þekkingarbrunnur og sterkt bakland.
Lærum þar af reynslu annarra með góðu upplýsingaflæði og þekkingu.
Öflugt tengslanet sem getur nýst okkur vel í framtíðinni“ segir í
ályktun þingsins.
Þingið samþykkti að styðja við tillögu stefnumótunarvinnunnar
um fjölgun félagsmanna þar sem starfsmenn tryggingafélaga eru
álitnir sóknartækifæri enda tryggingafélögin í svipuðum geira og
önnur fjármálafyrirtæki. Fjölgun félagsmanna er forsenda fyrir
áframhaldandi framþróun samtakanna.
Þingið var sammála um að efla kynningarstarf fyrir félagsmenn
um hlunnindi og kjör. Jafnframt að efla nýliðafræðslu hjá SSF fyrir
nýja starfsmenn þar sem kynnt eru hlunnindi og kjarasamningar.
Einnig að halda úti kynningu fyrir ungt fólk t.d. með kynningarbás
á Háskóladeginum.

Allsherjarnefnd 1 - Stefnumótun. Efri röð frá vinstri: Ólafur Sigurðsson, Svanhildur
M Bergsdóttir, Halldór Heiðar Halldórsson, Hörður Jens Guðmundsson, Björn Jakob
Tryggvason, Karlotta Ósk Óskarsdóttir og Birgit Jóhannsdóttir. Neðri röð frá vinstri:
Iðunn Arnarsdóttir, Guðrún Helga Brynjólfsdóttir, Jóhanna María Jónsdóttir, Anna
Karen Hauksdóttir og Gunnar Gunnarsson.

SSF samþykkti á þinginu að áfram verði unnið að því að hækka
framlag bankanna í styrktarsjóð SSF og færa útgreiðslu íþróttastyrks
frá aðildarfélögunum yfir til SSF með tímanum. Einnig hvatti þingið
Styrktarsjóð að bæta við styrk til tannviðgerða í úthlutunarsjóð.
Þingið samþykkti að fela stjórn SSF að skoða þann möguleika að
koma sér upp orlofshúsum til útleigu. Þá fékk stjórnin það hlutverk
að skoða útfærslur á orlofshúsasjóði t.d. með því að þau aðildarfélög
sem ekki eiga orlofshús greiði 0,25% í orlofshúsasjóð hjá SSF og
SSF myndi kaupa eða leigja hús fyrir þessi minni aðildarfélög.

Fundargerð 46. þing SSF haldið á Selfossi 10.-11. mars 2016
Fundargerðin verður birt í heild sinni á vef Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja, www.ssf.is, á næstu dögum.
Þar gefst félagsmönnum kostur á að kynna sér samþykktir þingfulltrúa SSF í heild sinni, stjórnarkjör, ársreikning,
fjárhagsáætlun og fleira.

LAGANEFND

Efri röð frá vinstri: Kristín Jóhannsdóttir, Sigrún Ólafsdóttir og Hildur K Friðleifsdóttir.
Fremri röð frá vinstri: Páll Þórarinn Björnsson, Sveinn Sveinsson og Oddur Sigurðsson.

Laganefnd SSF fór yfir lög SSF og lagði fram lagabreytingartillögur sem allar hlutu samþykki þingsins. Samþykkt var
samhljóða að breyta 15. gr. laga SSF um fulltrúakjör aðildarfélaga
á þing SSF en breytingin snéri að afgreiðslufresti kjörbréfa.
Þá var gerð smávægileg breyting á 21. og 23. gr. laganna en þær
snúa að dagskrá reglulegs þings SSF og aðgengi að endurskoðuðum
reikningum SSF fyrir þing.
Laganefndin lagði til breytingu á fjölda stjórnarmanna sem tekur
gildi á næsta þingi SSF, í stað 11 aðalmanna þ.m.t. formann, 1.
varaformann og 2. varaformann skal kjósa formann, varaformann
og 7 meðstjórnendur.
Samþykkt var að beina því til stjórnar að kanna hvort vilji sé hjá
hinum almenna félagsmanni að allir félagsmenn komi að kosningu
formanns.
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BANKAMENN ERU EKKI ALLIR EINS

Umræðan

í þjóðfélaginu um bankana er

Almennt er talið
að bankarnir séu of margir og starfsmennirnir
líka. Samtímis koma fram háværar kvartanir
vegna hagræðingaraðgerða eins og fækkunar
afgreiðslustaða. Vanlíðan og óöryggi hefur
einkennt starfsfólk bankanna síðustu ár. Starfsfólk
hefur horft upp á síendurteknar uppsagnir og
skipulagsbreytingar sem virðast aldrei ætla að
taka enda. T.d. er sífelld umræða í gangi um
að fækka þurfi gjaldkerum og að tæknin og
sjálfsafgreiðslulausnir eigi að taka við.
Í grimmari orðræðu er viðtekin skoðun að
bankarnir séu okurstofnanir og að bankamenn
séu „glæpamenn“ upp til hópa. Í október 2009 lét
þáverandi ráðherra bankamála Gylfi Magnússon
hafa eftir sér að íslenskir bankamenn hafi verið
þeir verstu í heimi. Ég mótmælti orðum Gylfa á sínum tíma og
hann dró í land og sagðist hafa átt við stjórnendur bankanna fyrir
hrun. Þetta er einmitt meinið. Í mestallri umræðu um bankana er
fjallað um stjórnendur og starfsmenn þeirra undir sama hatti og
enginn greinarmunur gerður þar á.
Margir taka sér skotleyfi gagnvart starfsmönnum bankanna og
þá skiptir engu hvort þeir séu háir eða lágir, stjórar eða gjaldkerar,
allir eru yfirleitt settir undir sama hatt. Í nýlegri umfjöllun Kjarnans
um greiðslu bónusa til 20-30 starfsmanna ALMC var talað um
„fífldirfsku og glórulausar ákvarðanir bankamanna á árunum fyrir
hrun“. Nákvæmara og mun sanngjarnara hefði verið að tala um
stjórnendur og eigendur bankanna í stað allra bankamanna. Flestir
starfsmenn bankanna hafa aldrei fengið neina bónusa og eru á
svipuðum launakjörum og starfsmenn annarra fyrirtækja. Það er
því ekki sanngjarnt að hafa þá alla undir í umræðu eins og þessari.
Það voru almennir starfsmenn bankanna sem stóðu í forsvari
gagnvart viðskiptavinum vegna vandamála hrunsins og þeir voru
stundum mótsagnakennd.

Launareiknivél
fyrir félagsmenn
Á heimasíðu SSF er nú hægt að skoða laun
í fjármálafyrirtækjum, skv. launakönnun
SSF, miðað við tilteknar forsendur.
Launareiknivélin er aðgengileg og auðveld
í notkun og gagnast félagsmönnum SSF
í að bera saman laun sín við meðaltal
launagreiðslna fjármálafyrirtækja skv.
fyrrgreindri könnun.
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oft ekki í skárri stöðu sjálfir en fólkið sem það
var að þjóna. Engu að síður er þetta fólk sífellt
sjálfstæður skotspónn sem má tala illa um og
gera grín að.
Annað dæmi, sem mörgum kann að finnast
meinlaus brandari, er frétt um veitingastað í
Frakklandi sem mbl.is birti þann 17. febrúar.
Fréttin gekk út á að veitingamaður hafði komið
fyrir skilti þar sem stóð: „Hundar velkomnir,
bankamenn bannaðir“. Ástæðan var sú að honum
hafði verið synjað um lán hjá nokkrum bönkum.
Hann setti alla bankamenn undir einn hatt og
meinaði gjaldkerum og þjónustufulltrúum
aðgang jafnt og stjórnendum bankanna. Margir
telja þetta eflaust fínan nútímabrandara en hann
særir þá starfsmenn bankanna sem þetta bitnar
á að ósekju og er dæmi um það hvernig sífellt er
vegið að almennum bankastarfsmönnum með ósanngjörnum hætti.
Dæmin eru óteljandi. Í hvert skipti sem fólki finnst mistök gerð
í starfsemi banka er almennu starfsfólki nuddað upp úr málunum
án þess að það hafi nokkuð komið að þeim. Fólki finnst þetta
fyndið og eðlilegt. Engum dettur í hug að gera almenna starfsmenn
sjávarútvegsfyrirtækja ábyrga fyrir því þegar útgerðin kaupir eða
selur kvóta. En það virðast gilda önnur lögmál um starfsmenn
bankanna, það er sjálfsagt að hafa þá í skotlínu varðandi allt sem
er í umræðunni um starfsemi þeirra.
Mér finnst þetta ósanngjörn orðræða sem bitnar á starfsfólki
sem vinnur störf sín eins vel og unnt er. Það er enginn munur á
bankastarfsmönnum og öðru fólki í götunni okkar, nema þá kannski
að það fær yfirleitt að heyra niðrandi tón um störf sín og fær á sig
ásakanir sem það á alls ekki skilið. Það er óskandi að umræða um
bankamenn verði málefnalegri og skynsamlegri og að hætt verði að
setja þá alla undir sama (gamla) hattinn. Þeirri ósk er einkum beint
til fjölmiðla og stjórnmálamanna.

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.

Hvers vegna 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.

