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nýtt kjarasamningsmódel
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íslenskan vinnumarkað.“
Andrés Erlingsson

LEIÐARI

Ritstjórnarupplýsingar
Editorial info

FRIÐBERT TRAUSTASON, FORMAÐUR SSF FJALLAR UM STÖÐUNA Í KJARAVIÐRÆÐUM OG SALEKSAMKOMULAGIÐ.

- bls. 4

Útgefandi: Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja – SSF.
Ábyrgðarmaður: Friðbert Traustason, formaður stjórnar SSF.
Ritstjórn: Gunnar Gunnarsson, Jóhann Arnarson og Hilmar
Vilberg Gylfason.
Ritstjóri: Esther Ösp Gunnarsdóttir.
Umbrot: Brynjar Pálsson.
Prentun: Oddi.
Upplag: 2.500 eintök.
Skrifstofa SSF: Nethyl 2e, 2. hæð, 110 Reykjavík.
540 6100 // www.ssf.is // ssf@ssf.is

SJÁLFBOÐALIÐAR MÁLUÐU HJÁ SAMHJÁLP
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Um SSF

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja – skammstafað SSF er stéttarfélag starfsmanna í bönkum, sparisjóðum og fjármálafyrirtækjum.
Megináherslur samtakanna hafa frá upphafi verið á kjör og starfsumhverfi félagsmanna og hefur SSF verið í framvarðarsveit íslenskra stéttarfélaga
við að ná fram ýmsum réttindum fyrir félagsmenn sína. Þótt margt hafi áunnist í kjaramálum félagsmanna eru enn fjölmörg viðfangsefni framundan.
Stöndum saman, höldum áfram á sömu braut og tökum virkan þátt í að móta framtíð okkar.

HVAÐ ER SALEK OG FRAMHALD KJARAVIÐRÆÐNA
Á

undaförnum misserum höfum við reglulega fengið fréttir

ASÍ, BSRB og SA um svokallað Saleksamkomulag. Á vef ASÍ má lesa um Salek, en þar segir m.a. að
„heildarsamtökin (regnhlífarsamtökin ASÍ og BSRB) vilji stuðla
að því að bæta þekkingu og vinnubrögð við undirbúning og gerð
kjarasamninga“. Í yfirlýsingu aðila samkomulagsins er skýrt tekið
fram að Salek er EKKI kjarasamningur, eða ígildi hans, og hvert
stéttarfélag innan heildarsamtakanna hafi að sjálfsögðu áfram stjórn
á eigin málefnum svo sem gerð kjarasamninga, enda slíkt lögbundið
verkefni þeirra samkvæmt lögum um stéttarfélög númer 80/1938.
Í grein 2b í Salek-samkomulaginu eru meginmarkmið fyrir
yfirstandandi gildistíma kjarasamninga. Þar segir: „Unnið er út frá
sameiginlegum kostnaðarramma fyrir yfirstandandi samningstímabil,
þar sem kostnaðaráhrif kjarasamninga mega ekki leiða til hærri
niðurstöðu en 132 í árslok 2018“, miðað við vístöluna 100
í nóvember 2013. Þetta þýðir að kostnaður vegna umsaminna
launahækkana + aðrar kjarabætur (t.d. framlög í sjóði) má ekki fara
yfir 32% frá upphafi tímabils 2013 til ársloka 2018.
Samtök atvinnulífsins (SA) hafa undirritað þetta Saleksamkomulag fyrir hönd allra aðildarfélaga SA, þar með talin Samtök
fjármálafyrirtækja (SFF). Í janúar 2016 rituðu ASÍ og SA undir nýjan
frá forystumönnum

viðbótar kjarasamning á framangreindum grundvelli Salek (viðbót
við maí samning 2015). Sá samningur færði öllum félagsmönnum
ASÍ á almennum vinnumarkaði 6,5 – 7% kjarabætur til viðbótar
því sem aðilar sömdu um í maí 2015.
Í grein 8 í kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja
(SSF) við Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) segir: „Komi til þess að
nefnd sú (skipuð af ASÍ/SA) sem fjallar um forsendur kjarasamninga
á almennum vinnumarkaði nái samkomulagi um breytingar á
samningum skal sambærileg breyting gilda um þennan samning“.
Ákvæðið í Salek-samkomulaginu um 32% kostnaðarramma
frá lokum árs 2013 til loka árs 2018 byggir á niðurstöðu
endurskoðunarnefndar sem ASÍ og SA settu á til að yfirfara hvort
samningsforsendur 2015 hefðu gengið eftir. Kjarasamningur ASÍ
og SA í janúar er niðurstaðan af vinnu þeirrar sömu nefndar.
Samninganefnd SSF á nú í viðræðum við samninganefnd
fjármálafyrirtækjanna (SFF) um sambærilegar viðbótar kjarabætur
og aðrir launamenn á almennum vinnumarkaði hafa samið um við
sína viðsemjendur. Ákvæðin í grein 8 í kjarasamningi SSF frá 8.
september 2015 eru skýr.
Friðbert Traustason, formaður SSF.

SJÁLFBOÐALIÐAR
MÁLUÐU HJÁ SAMHJÁLP
SJÁLFBOÐALIÐAR Á VEGUM HJÁLPARHANDAR HJÁ ÍSLANDSBANKA
MÁLUÐU AÐSTÖÐU SAMHJÁLPAR AÐ INNAN OG UTAN
Í byrjun september málaði hópur starfsfólks Íslandsbanka kaffistofu
Samhjálpar að innan, grindverk umhverfis lóðina og tvo stóra
frystigáma. Framkvæmdin var hluti af verkefni innan Íslandsbanka
sem nefnist Hjálparhönd. Bankinn býður starfsfólki sínu að
verja einum vinnudegi á ári í sjálfboðastarf í þágu góðs málefnis.

Starfsfólkið velur sér sjálft málefni en einnig geta góðgerðarfélög
og þeir sem eru í forsvari fyrir önnur góð málefni haft samband við
bankann og óskað aðstoðar. Algengt er að deildir eða samstarfshópar
innan Íslandsbanka taki sig saman og vinni að stærri verkefnum,
eins og þessu.

AÐGENGILEG ENDURMENNTUN
FYRIR VOTTAÐA FJÁRMÁLARÁÐGJAFA
Háskólinn

á

Bifröst

býður endurmenntun fyrir vottaða

fjármálaráðgjafa sem einfaldar og hjálpar félagsmönnum

Um er að ræða
námskeið á sviði hagfræði, fjármála og fjármálamarkaða, laga og
stofnanaumgjarðar fjármálafyrirtækja, siðfræði og ráðgjafafærni.
Símenntun Háskólans á Bifröst setur fram námskeiðin, með
rafrænum hætti og eru þau sótt beint á slóðinni http://www.bifrost.
is/fvf eða á www.fvf.is. Fyrirkomulag námsins er þannig að allir
starfandi fjármálaráðgjafar eru skráðir í námið og fá úthlutað lykilorði
að uppfylla skilyrðin um endurmenntun.

sem veitir þeim aðgang að námsefninu. Hver og einn velur síðan
einstök námskeið til að skrá sig á en aðeins þegar félagsmaður sækir
rafrænan fyrirlestur verður hann sjálfkrafa skráður fyrir námskeiðinu.
Þurfa félagsmenn einungis að tryggja að þeir hafi fengið leyfi
yfirmanna til þess að sækja viðkomandi fyrirlestur. Þar sem aðeins
félagsmenn fá sent notendanafn og lykilorð þá geta engir aðrir nýtt
sér þetta kennslukerfi.

Nánari upplýsingar má nálgast hjá Jóni Snorra Snorrasyni,
lektor við Háskólann á Bifröst, jonsnorri@bifrost.is.

NÝ TRÚNAÐARMANNAHANDBÓK
Ný trúnaðarmannahandbók SSF hefur verið í vinnslu síðastliðið ár. Nú er verið að rýna
bókina og hún verður gerð aðgengileg á vef SSF innan nokkurra vikna. Fyrst um sinn verður
bókin rafræn og snjallsímavæn með tenglum á ítarefni en síðar í vetur verður hún gefin út á prenti.
Í henni verða þá QR-kóðar fyrir snjallsíma sem trúnaðarmenn geta notað til að nálgast ítarefni
með einföldum og fljótlegum hætti í gegnum símana sína.
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Handbók trúnaðarmann

a

1

Tröllin:

3 and a half men:

Glennurnar:

RB-A:

RB-A:

UTSS:

Bára Ágústsdóttir, Halldóra Í. Ingvarsdóttir, Sigríður Ragna Jóhannsdóttir og Sigrún
G. Guðmundsdóttir.

KEILUMÓT SSF 2016

Valgerður Jónsdóttir, Heiðrún Harpa Gestsdóttir, Hansína Þorkelsdóttir, Hrafnhildur
Siguróladóttir (vantar á mynd) og Hekla Hannesdóttur (vantar á mynd).

Unnar Guðjónsson, Kári Harðarson, Arnór og Hafsteinn Ö. Eyþórsson.

Jón Sveinsson, Tómas Jóhannsson, Sigurður Guðmundsson og Sigfús Þór Guðbjartsson.

Keilumót SSF fór fram í Egilshöll dagana 9. og 11. maí 2016. Að þessu sinni tóku 24 konur og 38 karlar þátt í mótinu, þ.e. 5
kvennalið og 8 karlalið. Fyrra kvöldið voru þrír leikir leiknir og tveir seinna kvöldið ásamt verðlaunaafhendingu og pizzaveislu.
Í eintaklingskeppni kvenna átti Bára Ágústsdóttir frá Landsbankanum hæsta leik en Halldóra Íris Ingvarsdóttir, einnig frá Landsbankanum,
átti flestar fellur. Í einstaklingskeppni karla átti Bjarni Páll Jakobsson frá Arion banka bæði hæsta leik og flestar fellur.
Sigurvegarar í liðakeppni kvenna voru Tröllin. Í öðru sæti voru Glennurnar og RB-A í því þriðja. Í karlaflokki sigraði liðið 3 and a half
men, RB-A varð í öðru sæti og UTSS í því þriðja.

Flestar fellur kvenna:
Halldóra Íris Ingvarsdóttir.

Hæsti leikur kvenna:

Hæsti leikur og flestar fellur karla:

Bára Ágústsdóttir.

Bjarni Páll Jakobsson.
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Myndir: Sigfús Þór Guðbjartsson

Bryndís Guðmundsdóttir, Ása Ásgeirsdóttir, Kristrún Arnarsdóttir og Margrét Elísabet
Hjartardóttir (vantar á myndina).

Gunnar Karl Gunnarsson, Halldór Guðnason, Bjarni Páll Jakobsson, Ingi Már
Gunnarsson (vantar á myndina) og Guðbjartur Haraldsson (vantar á myndina).

Við erum á Facebook
Við hvetjum félagsmenn SSF til að fylgjast með
fréttum af félaginu á ssf.is og Facebook.

Facebook-síða SSF:

facebook.com/samtokstarfsmannafjarmalafyrirtaekja
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TIL HVERS ERU STÉTTARFÉLÖG EF
ALDREI Á AÐ SEMJA UM SÉRHAGSMUNI?
ANDRÉS ERLINGSSON ER FYRRUM 2. VARAFORMAÐUR SSF. KJARAMÁL HAFA HONUM
LENGI VERIÐ HUGLEIKIN OG NÚ Í VOR, ÞEGAR HANN ÚTSKRIFAÐIST ÚR M.B.A.-NÁMI,
RANNSAKAÐI HANN HVORT ÍSLENSKT KJARASAMNINGSMÓDEL VÆRI ORÐIÐ ÚRELT.
Andrés er með B.A.-gráðu í sagnfræði og lauk nú í vor
MBA-námi frá Háskóla Íslands. Hann hefur starfað við
viðskiptatengslastjórnun (customer relationship management CRM) frá því hann hóf störf hjá Borgarskjalasafni árið 1997 en
þar sá hann m.a. um verkefni tengd rafrænni skjalastjórnun innan
stjórnsýslunnar. Þá var Reykjavíkurborg að hefja innleiðingu á GoPro
skjalastjórnunarkerfinu í stofnanir sínar. Í framhaldinu starfaði
hann síðan sem verkefnastjóri hjá Hugvit sem á og rekur GoPro
en vorið 2004 var hann ráðinn til Landsbankans. Hjá bankanum
hefur hann bæði komið að innleiðingu nýrra kerfa og hönnun kerfa
í eigu bankans.
Þú varst 2. varaformaður SSF og sast lengi í stjórn FSLÍ.
„Já, félagsmál hafa ávallt verið mér hugleikin. Ég hef tekið mikinn
þátt í þeim allt frá menntaskólaárunum og á þeim vinnustöðum sem
ég hef starfað. Ég var ekki búinn að vera lengi í Landsbankanum
þegar að ég bauð mig fram í stjórn FSLÍ og sat þar í stjórn óslitið
þar til í fyrra. Á þingi SÍB (nú SSF) árið 2007 bauð ég mig svo fram
í stjórn samtakanna, sat þar fyrst sem meðstjórnandi, síðar varð ég
ritari en lengst af starfaði ég sem 2. varaformaður.”

Hvað fékk þig til að taka þátt í starfi sem þessu?
„Megintilgangur minn með störfum í félagsmálum hefur ávallt verið
að láta gott af mér leiða, taka þátt í þeim verkefnum sem koma upp
hverju sinni, leggja mitt af mörkum og fyrst og fremst vinna að
hagsmunum félagsmanna hverju sinni. Svo er mikil og góð reynsla
sem ávinnst í svona störfum, s.s. er varðar stjórnarsetu, umræðu og
ákvarðanatöku, fjölbreytt samstarf, svo ekki sé minnst á samningamál
og samningatækni. Síðast en ekki síst kynnist maður mörgu fólki,
bæði innan og utan vinnustaðararins, sem allt er að vinna að sömu
markmiðum. Þar fékk maður innsýn í þeirra starfsumhverfi og
kynntist betur og nánar fjármálageiranum í kringum margt það
góða fólk sem maður hefur unnið með í gegnum tíðina.”
Hvaða málefni voru þér helst hugfólgin í félagsmálunum?
„Öll málefni voru mér jafn hugleikin í starfi SSF og þau eru afar
fjölbreytt; styrktarmál, menntunarmál, kjaramál, útgáfumál,
kannanir, jafnréttismál og norrænt samstarf, svo eitthvað sé nefnt.
Af nægu er að taka og mjög gefandi og lærdómsríkt að setja sig inn
í þessi ólíku málefni og leggja sitt af mörkum til að bæta og tryggja
réttindi félagsmanna hverju sinni.”
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Hafa orðið miklar breytingar á kjara- og
hagsmunabaráttunni síðan þú starfaðir fyrir SSF?
„Það hafa náttúrulega orðið ótrúlegar breytingar og sveiflur á
fjármálageiranum í heild sinni, allt frá þeim degi sem ég hóf störf í
honum 2004. Þegar ég kom inn var mikil uppsveifla, nýlega búið að
einkavæða Landsbankann og Búnaðarbankann og gamlir starfshættir
að víkja fyrir nýjum áherslum og hugmyndum nýrra eigenda.
Hraðinn og breytingarnar voru afar miklar. Síðan gjörbreyttist
allt í október 2008 og afleiðingar þess gífurlegar, eins og allir vita.
Varnarbaráttan sem við stóðum í eftir hrun; að bjarga sem flestum
störfum, standa við bakið á og styðja þann mikla fjölda sem missti
vinnuna í einu vetfangi og standa vörð um réttindi allra félagsmanna
er mér ofarlega í huga. Ekki síður fólkið sem hélt áfram störfum.
Óvissan var slík að oft á tíðum var verið að leysa málin á staðnum
því engar lausnir voru til. Enginn hafði nokkurn tíma áður lent í
öðru eins. Þetta var mikil vinna og dýrmæt reynsla og ég vona ávallt
að mitt framlag hafi gert sitt gagn á þessum erfiðu tímum.
Ein helsta breytingin sem orðið hefur á kjaramálum síðan ég
kom inn í þetta umhverfi er samningsumhverfið sem slíkt. Áður
fyrr voru fjármálafyrirtækin með eigin samninganefnd sem SSF
átti fundi með og samdi við. Innan hennar var mikil þekking á
fjármálaumhverfinu og á þeim atriðum sem lutu að félagsmönnum
SSF. Því voru umræðurnar dýpri og byggðar á meiri nálgun en í
dag. Nú hafa fjármálafyrirtækin sett samningsumboðið í hendur
Samtaka atvinnulífsins (SA) sem semur fyrir hönd allra aðildarfélaga
innan þeirra raða. Mér finnst því oft skorta þekkingu á þörfum
þeirra sem verið er að semja við hverju sinni. Nú síðast var settur
einhver fastur rammi í samningum við VR og hann svo notaður svo
til óbreyttur í samningaviðræðum við alla aðra samningsaðila. Það
segir sig sjálft að það er mjög erfitt að vera með einhvern staðlaðan
heildarpakka sem á að gilda svo til óbreyttur fyrir alla. Það eru ýmis
sérmál og atriði innan hvers félags sem að þarf að ræða sérstaklega
og nauðsynlegt að það sé góð þekking innan raða samningsaðila
beggja megin borðins til að þau skili sér á sem skilvirkastan og
hagkvæmastan hátt, báðum til hagsbóta. Mér finnst þetta vera afar
slæm þróun og rýra gildi kjarasamninga einstakra félaga þegar verið
er að reyna að móta þá alla í sama formið. Ég tel það aldrei eiga eftir
að ganga. Til hvers þá að vera með stéttarfélög ef aldrei á að semja
um sérhagsmuni hvers og eins?”

Þú fjallaðir einmitt um kjarasamninga
í lokaverkefni þínu í MBA-náminu.
„Já, ég gerði eigindlega rannsókn þar sem ég legg mat á hvort
íslenskt kjarasamningsmódel, sem hefur verið grunnurinn að
kjarasamningum hérlendis síðustu árin, sé orðið úrelt og hvort að
grundvöllur sé fyrir því meðal lykilaðila á íslenskum vinnumarkaði
að sníða nýtt kjarasamningsmódel að norrænni fyrirmynd. SALEK
rammasamkomulagið staðfestir að það sé verið að reyna það. Ég
tók ítarleg viðtöl við fimm aðila sem hafa spilað lykilhlutverk á
íslenskum vinnumarkaði og starfa innan verkalýðshreyfingarinnar
og atvinnulífsins, ríkissáttasemjara og innan Háskóla Íslands. Allir
koma þeir að og tengjast, eða tengdust, gerð kjarasamninga á Íslandi.
Viðmælendur mínir voru Bryndís Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari,
Friðbert Traustason formaður SSF, Gylfi Arnbjörnsson forseti
Alþýðusambands Íslands, Gylfi Dalmann Aðalsteinsson dósent
á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands og Þorsteinn Víglundsson
þáverandi framkvæmdarstjóri Samtaka atvinnulífsins. Ég lagði fyrir
hvert þeirra hálfopnar spurningar og leitaðist þannig við að draga
fram skoðanir þeirra á form og stöðu kjarasamningsgerðar á Íslandi.
Svo til að setja umræðuna um íslenskt kjarasamningsfyrirkomulag í
samhengi við skoðanir og túlkanir viðmælenda um norræna módelið
fór ég aðeins yfir helstu þætti og skipulag norræns vinnuumhverfis,
hvers lands fyrir sig, til að hafa samanburðinn. Það kom skýrt fram í
rannsókninni að það er mikill vilji fyrir því meðal allra viðmælenda
að endurskipuleggja og byggja upp nýtt íslenskt kjarasamningsmódel
að norrænni fyrirmynd. Núverandi samningaumgjörð er ekki að
skila þeim ávinningi og árangri sem nauðsynlegur þykir og reynt
er að ná fram í upphafi hverrar samningalotu.
Það sem kom mér hins vegar hvað mest á óvart í þessari rannsókn
var hversu ólíkar nálganir viðmælenda eru á þeim lykilþáttum
sem vinna þarf með til að ná þangað sem stefnt er að. Það sýndi
sig í mismunandi áherslum, eins og hvað varðar miðstýringu eða
dreifstýringu samningagerðar á almenna vinnumarkaðnum, gerð
og framkvæmd viðræðuáætlana, áhrif íslensku krónunnar á stöðu
efnahagsmála, sjálfstæði stéttarfélaga eða miðstýringu heildarsamtaka,
stöðuna á opinbera vinnumarkaðnum eða skoðun aðila á SALEK
rammasamkomulaginu. Þannig sýndi rannsóknin að það er í mörg
horn að líta þegar kemur að því að sníða nýtt kjarasamningsmódel
að norrænni fyrirmynd fyrir íslenskan vinnumarkað og mikið verk
fyrir höndum. Út frá niðurstöðum mínum dró ég svo fram þá
þætti sem ég tel mikilvægt að þurfi að leggja áherslu á til að gerð
nýs kjarasamningsmódels geti gengið sem best.

UPPFÆRSLUR Á VEF SFF
VEFSÍÐAN HEFUR VERIÐ
UPPFÆRÐ, SEM OG MÍNAR SÍÐUR
OG LAUNAREIKNIVÉLIN
Á vordögum var vefsíða SSF uppfærð og snjalltækjavædd,
bæði ytri vefurinn og M ínar síður . Forsendur
launareiknivélarinnar voru auk þess uppfærðar en hún gerir
félagsmönnum kleift að bera laun sín saman við almenn
laun starfsmanna í fjármálafyrirtækjum. Stuðst er við gögn
sem aflað var í launakönnun SSF. Félagsmenn eru hvattir
til að nýta sér vélina en hún er bæði aðgengileg og auðveld í
notkun. Hægt er að nálgast launareiknivélina á forsíðu ssf.is.
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Lone Clausen, varaformaður Samtaka starfsmanna tryggingafélaga (da. Forsikringsforbundet)
Greinin birtist fyrst í 3. tbl. Forsikring 2016.

Starfs-

ánægja
er öruggasta
leiðin

á að gera starfsumhverfið gott og að þú og samstarfsfólk þitt geti
átt góðan vinnudag á degi hverjum. Þá skiptir öllu að huga að
því hvernig við komum fram hvert við annað, hvernig við tölum
saman, hvernig við vinnum saman og hvort við gefum okkur tíma
til að hjálpast að eða siglum hvert sinn sjó og hugum aðeins að
eigin verkum.
Eitt af því sem þú og þitt samstarfsfólk getur lagt af mörkum er
að leyfa öllum að njóta sín. Maður lærir nefnilega oft mest af þeim
sem ekki gera hlutina á sama hátt og maður sjálfur.

FTF telur æskilegt að slík símenntun verði gerð að skyldu og
verði innleidd sem hluti af stjórnendaþjálfuninni. Markmiðið er
að allir stjórnendur með mannaforráð skuli, innan árs frá því að
þeir taka við stjórnunarstöðu, sækja allt að þriggja daga námskeið
um starfsanda og starfsumhverfi. Það myndi stuðla að því að nýir
stjórnendur verði hæfari í að skapa og viðhalda góðu starfsumhverfi.
Samtök starfsmanna tryggingafélaga styðja að sjálfsögðu þessa
tillögu, enda er enginn vafi á því að góð stjórnun hefur afgerandi
áhrif á starfsanda í fyrirtækjum og líðan starfsmanna.

Símenntun

Ánægja

fyrir stjórnendur

Nú er nýlokið þríhliða samningaviðræðum milli stjórnvalda,
vinnuveitenda og launþega – en FTF, sem er aðalstjórnsýslueining
Samtaka starfsmanna tryggingafélaga, hefur gætt hagsmuna þeirra.
Í þessum viðræðum lagði FTF fram ósk um aukna símenntun fyrir
alla, ekki síst stjórnendur.
Rannsóknir sýna að heil 70 prósent launþega telja þörf á að
stjórnendur öðlist aukna færni í að fyrirbyggja vandamál og taka á
vandamálum sem varða starfsanda og samstarf. Þeir telja einnig að
stjórnendur þurfi að fá símenntun um það hvernig viðhalda skal góðu
starfsumhverfi til að stuðla að úrbótum og fækka veikindadögum.

Ánægja í starfi skilar hagnaði – bæði fyrir starfsmanninn persónulega og í bókhaldi fyrirtækisins. Til
að upplifa ánægju í starfi er þó nauðsynlegt að vinnuumhverfið sé gott og að hverjum starfsmanni líði
vel, bæði andlega og líkamlega. Til að vel takist til þarf að eiga náið samstarf við vinnuveitendurna.
Ánægðir starfsmenn gera viðskiptavinina og samstarfsaðilana
ánægðari og auka tryggð við fyrirtækið hjá bæði starfsmönnum
og viðskiptavinum. Metnaður og ánægja í starfi auka framleiðni hvers

starfsmanns og þannig verður auðveldara að takast á við áskoranir
hvers dags í okkar fagi þar sem breytingar eru örar og þróun hröð.
Starfsmaður sem gengur glaður til verka tryggir okkur stöðugleikann
sem vinnuveitendurnir sækjast eftir – og aukin ánægja í starfi leiðir
yfirleitt til færri forfalla vegna veikinda.
Fyrir vinnuveitendum er starfsánægja þáttur sem kemur skýrt
fram í arðsemistölunum. Fækkun veikindadaga skilar sér í aukinni
framleiðni og ánægt starfsfólk skilar árangri, er sveigjanlegt og veitir
samstarfsmönnum sínum stuðning við að ljúka verkefnunum, en
það er líka fljótt að skila sér inn í bókhaldið.

Á

einu máli

Til að skapa ánægju í starfi og auka hagnaðinn um leið er nauðsynlegt
að huga vel að starfsumhverfinu. Þess vegna vinnum við náið
með vinnuveitendum – þá einkum fulltrúum frá Samtökum
fjármálafyrirtækja (da. Finanssektorens Arbejdsgiverforening, FA)
– og leggjum áherslu á að starfsfólki fyrirtækjanna líði vel í vinnunni.
Vellíðan starfsfólks og afkoma fyrirtækisins haldast nefnilega í hendur.
Við höfum í samstarfi við FA haldið tvær ráðstefnur um þetta
efni og erum sem stendur að vinna að þróun samskiptaleiða sem
er ætlað að greiða fyrir samskiptum og samræðu um starfsánægju,
vellíðan og arðsemi innan tiltekinna sviða hjá fyrirtækjunum. Loks
má nefna að við höfum átt samstarf við FA um að þróa kynningarefni
þar sem áhersla er lögð á að frammistöðumælingar þurfi ekki að
draga úr vellíðan í starfi, heldur geti þvert á móti farið saman við
hana, svo fremi sem stjórnendur beita mælingaverkfærunum rétt
og í góðu samstarfi og samráði við starfsfólkið.

Með

þína ánægju að leiðarljósi

Hjá Samtökum starfsmanna tryggingafélaga leggjum við ríka
áherslu á líðan félagsmanna okkar í starfi og starfsumhverfið. Við
leggjum kapp á að auka ánægju og vellíðan í starfi, bæði á vettvangi
samtakanna og ekki síður í gegnum starfsmannafélög í hverju
fyrirtæki fyrir sig.
Það er ekki sjálfgefið að ganga glaður til starfa á hverjum degi.
Skortur á starfsánægju kemur niður á afkomu fyrirtækisins og oftast
er orsökina að finna í slæmum samskiptum milli stjórnenda og
starfsmanna – og innan starfsmannahópsins.
Bætt samskipti geta aukið starfsánægju í fyrirtækinu og um leið
aukið framleiðnina. Hér gerir lítið gagn að panta ávexti í áskrift,
koma upp líkamsræktarsal, bjóða upp á nudd eða hækka launin.
Starfsánægjan fylgir ekki með í ávaxtaáskriftinni.

SAMSKIPTI, ÁRANGUR
OG SVIGRÚM
Hvað er það þá sem eykur ánægju í starfi?

Svarið við þessari spurningu er að hluta: Góð samskipti og góður
árangur. Mat á samskiptum snýst um það hvort þú sem starfsmaður
ert í góðum tengslum við nánustu samstarfsmenn og næsta yfirmann
þinn. Mat á árangri lýtur að því hvort þér finnst þú standa þig í
starfinu, hvort þér tekst að ljúka þínum verkum og hvort þú færð
verðskuldaða viðurkenningu fyrir það.
Það er ekki aðeins stjórnendanna að skapa gott starfsumhverfi
en þeir geta þó lagt línurnar. Sem starfsmaður berð þú ríka ábyrgð
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í starfi og veikindaforföll

Nýlegar rannsóknir sýna að besta ráðið til að fækka veikindadögunum
er að auka ánægju í starfi!
Marga stjórnendur skortir einfaldlega færni til að skapa umgjörð
um dagleg störf þar sem hver starfsmaður fær hvatningu og getur
vaxið og þróast sem einstaklingur. Allt of marga stjórnendur skortir
menntun á sviði stjórnunar, en þeir geta þó verið mjög hæfir –
faglega – á sínu sviði. Að vera góður stjórnandi felst hins vegar ekki
bara í að vita allt um verkefnin sem eru á borðum starfsmannanna.
Sumir búa yfir eðlislægri samskiptafærni og þeim lætur vel að hvetja
aðra en aðrir geta þurft að tileinka sér slíka færni, jafnvel seint á
starfsferlinum.
Það á helst að vera gaman í vinnunni og samstarfið á milli þín
og samstarfsmannanna batnar ef þið getið umgengist eins og vinir,
en ekki bara fólk sem þú verður að vinna með. Undirstöðuatriðið
er öruggt umhverfi og árangursmiðaður andi þar sem þú færð hrós
þegar vel tekst til.
Stjórnendur ættu aldrei að líta á það sem einhvers konar góðverk
að stuðla að ánægju starfsmannanna. Þeir eiga að gera það vegna þess
að það er skynsamlegt fyrir alla – og það eykur arðsemi fyrirtækisins.
Vinnustaðurinn getur virkað ágætlega sem heild þótt einhverjir
starfsmannanna séu ekki í toppformi, en ef stjórnandinn er áhugalaus
er það vandamál allra – ekki síst fyrirtækisins.
Við hrífumst flest af góðum stjórnanda – manneskju sem hvetur,
sameinar og þróar starfsmannahópinn. Allt öðru máli gegnir um
slæma stjórnendur, því slæmur stjórnandi getur ekki farið fyrir
öðrum og veitt handleiðslu eða hvatningu. Sem manneskjur höfum
við tilhneigingu til að forðast slíka stjórnendur. Það er því mikilvægt
að fyrirtæki leggi áherslu á góða stjórnun – og tryggi þeim sem
ekki hafa náð fullum tökum á stjórnandastarfinu stuðning og
handleiðslu. Hvert fyrirtæki þarf góða stjórnendur sem geta hvatt
starfsfólk sitt til góðra verka.

ENGIN SKERÐING ER Á MILLI SJÓÐA
Nýlega voru Mínar síður á vef SSF uppfærðar. Nú er t.d.
mögulegt að stofna umsókn en ljúka henni síðar. Þetta kemur sér
m.a. vel þegar sótt er um í Menntunarstjóð og skila þarf gögnum
um námsframvindu eða námslok að námi loknu. Sjóðurinn mun
nú einnig leitast við að afgreiða umsóknir oftar en áður.

Styrktarsjóður SSF er aðgengilegur öllum félagsmönnum SSF. Vakin
er athygli á því að nýti félagsmenn sér styrktarflokk skerðir það ekki
rétt þeirra til að nýta aðra. Það sama á við um Menntunarsjóð og
Styrktarsjóð, þ.e. engin skerðing er á milli sjóðanna.

Úthlutunarreglur sjóðsins:

Úthlutunarreglur sjóðsins:

ssf.is/menntunarsjodur/uthlutunarreglur-2/

ssf.is/styrktarsjodur-2/uthlutunarreglur/

FÉLAGSMENN ERU HVATTIR TIL AÐ SKOÐA REGLURNAR OG SÆKJA UM.
11

VERKEFNIN
RÁÐA VINNUUMHVERFINU
EDDA HERMANNSDÓTTIR, SAMSKIPTASTJÓRI ÍSLANDSBANKA,
SEGIR MIKLAR BREYTINGAR FYRIRHUGAÐAR HJÁ BANKANUM
NÚ Í HAUST ÞEGAR HANN KVEÐUR KIRKJUSAND OG FLYTUR
NÝJAR HÖFUÐSTÖÐVAR SÍNAR Í ÍSLANDSBANKATURNINN
Í SMÁRALIND Í KÓPAVOGI.
Í

turninum munu

650

starfsmenn starfa í

8.600

fermetrum

og vinnuaðstaðan verður talsvert breytt frá því sem nú er.

HJÓLREIÐAKAPPAR
HRINGUÐU ÞINGVALLAVATN

„Við munum taka upp verkefnamiðað vinnuumhverfi í nýju
höfuðstöðvunum. Hver starfsmaður mun því ekki eiga fasta
vinnuaðstöðu heldur velur hann sér vinnuaðstöðu sem hentar þeim
verkefnum sem hann vinnur hverju sinni,“ segir Edda.
Segja má að verkefnamiðað vinnuumhverfi sé svar við hinu
hefðbundna opna vinnurými sem algengt er á stórum vinnustöðum
á Íslandi. Í opnu vinnurými á hver starfsmaður jafnan sína föstu
vinnustöð óháð því hvers konar verkefni hann vinnur og hvort hann
þurfi næði eða þurfi að eiga samskipti við aðra starfsmenn.
„Í verkefnamiðuðu vinnurými getur starfsmaður hins vegar stýrt
vinnuaðstöðunni í samræmi við verkefnin hverju sinni,“ segir Edda.
„Þannig verður t.d. þagnarrými í nýju höfuðstöðvunum sem minnir

UM 180 KEPPENDUR VORU SKRÁÐIR TIL LEIKS Í GÖTUHJÓLAKEPPNI
REIKNISTOFU BANKANNA UMHVERFIS ÞINGVALLAVATN ÞANN 27. ÁGÚST 2016.
Reiknistofa bankanna hélt, í samstarfi við hjólreiðafélagið
Tind og Kríu hjólaverslun, götuhjólakeppnina RB Classic.
Ræst var við Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni og hjólað umhverfis
Þingvallavatn. Hægt var að velja á milli tveggja vegalengda, 127
km (2 hringir - A flokkur) og 65 km (1 hringur - B flokkur).
Stærstur hluti leiðarinnar var hjólaður á malbiki en 10 km á möl.
Vegleg peningaverðlaun voru í boði eða samtals 180.000 kr.
sem og Specialized götuhjól að verðmæti 320.000 kr. auk annarra
vinninga frá fjölmörgum fyrirtækjum.
Sigurvegari í A flokki karla var Hafsteinn Ægir Geirsson en í
öðru sæti var Steinar Þorbjörnsson og Rúnar Karl Elfarsson var í
þriðja sæti. Í A flokki kvenna stóð Erla Sigurlaug Sigurðardóttir
uppi sem sigurvegari. Í öðru sæti var Hjördís Ýr Ólafsdóttir og
Ása Guðný Ásgeirsdóttir í því þriðja.
Í B flokki kvenna vann Anna Kristín Pétursdóttir. Í öðru sæti
var Rakel Logadóttir og Steinunn Erla Thorlacius í því þriðja. Í
B-flokki karla varð Sigurður Hansen fyrstur en Burkni Maack
Helgason varð annar og Hilmar Ævar Hilmarsson þriðji.
ÖLL NÁNARI ÚRSLIT MÁ FINNA Á:
TIMATAKA.NET OG MYNDIR Á FACEBOOK-SÍÐU KEPPNINNAR: FACEBOOK.COM/RBCLASSICRACE.
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Edda Hermannsdóttir.

á bókasafn. Það rými er ætlað fyrir verkefni sem krefst mikillar
einbeitingar, ef starfsmenn þurfa að leysa verkefni saman þá geta þeir
notað hópvinnurými og eins verða hefðbundnar vinnustöðvar í boði.“
Ný vinnuaðstaða Íslandsbanka er byggð upp að erlendri fyrirmynd.
Bankarnir DNB í Noregi og ING í Hollandi hafa tekið upp
verkefnamiðað vinnuumhverfi og er reynsla þeirra góð. Skipulagið
þykir henta stórum vinnustöðum afar vel og hefur þótt styrkja
samstarf á milli deilda og sviða. Þá þykir skipulagið gera umhverfið
árangursríkara þar sem starfsmenn geta betur stjórnað því í hvernig
umhverfi þeir leysa verkefni sín.
„Í Íslandsbankaturninum verður tryggt að nóg pláss verði fyrir
alla starfsmenn,“ segir Edda. „Á hverri hæð verða á bilinu 110 til
120 starfsmenn og sæti fyrir um 190 starfsmenn. Þá eru talin með
fjölnota rými eins og fundarherbergi, félagsrými og kaffistofur.“

Birgitte Aabo, blaðamaður
Greinin birtist fyrst í 3. tbl. Forsikring 2016.

hitta tengist getur þú spurt áhugaverðra spurninga og gert samtalið
skemmtilegra og áhrifaríkara.“

Virkjaðu

Ekki

biðja um starf

Auðvitað er engin ástæða til að leyna því að þú sért í atvinnuleit,
en þó ættirðu aldrei að spyrja viðmælandann beint hvort hann eða
hún hafi eitthvað í handraðanum.
„Þetta er óskrifuð regla vegna þess að þetta getur skapað óþægilegt
andrúmsloft. Spyrðu frekar hvort viðmælandinn geti séð fyrir sér að
þú og þín starfsreynsla gæti nýst á einhverju sviði. Markmiðið ætti
að vera að þú farir af fundinum með tvö hollráð og tvo nýja tengiliði
sem gæti verið gagnlegt að hafa samband við. Þannig færðu eitthvað
áþreifanlegt til að byggja á og hefur um leið stækkað tengslanetið
– og um leið aukið líkurnar á því að finna starf sem hentar þér.“

tengslanetið þitt
– það er auðveldara en þig grunar

Byrjaðu

Flest okkar geta átt á hættu að missa vinnuna einhvers staðar á starfsferlinum.
Með því að huga að tengslanetinu geturðu tryggt þér forskot í atvinnuleitinni.
Þú ert í góðri stöðu og það er meira en nóg að gera. Hvers
vegna ættir þú þá að eyða þeim litla tíma sem til fellur í að uppfæra
LinkedIn-síðuna eða fá þér kaffibolla með gömlum vinnufélögum?
Jú, vegna þess að það getur skipt sköpum ef þér verður sagt upp
vinnunni, segir Peter Straadt. Hann er einn eigenda AS3 Transition,
fyrirtækis sem m.a. veitir starfslokaaðstoð og aðstoðar starfsmenn
við að finna nýtt starf eftir uppsögn.
„Í starfsumhverfi samtímans verðum við öll að vera meðvituð um að
við getum átt á hættu að missa starfið – líka innan tryggingageirans.
Það ætti enginn að vera þjakaður af kvíða yfir slíku í dagsins önn
en það er gott að vera raunsær því þá kemur maður ekki algerlega
af fjöllum ef þetta gerist einhvern daginn.“

Sífellt

færri stöður auglýstar

Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að aðeins er auglýst eftir fólki í
þriðjung allra starfa. Eftir því sem starfsmaðurinn er eldri og því
lengur sem hann eða hún hefur verið í sama starfinu minnka líkurnar
á að rekast á auglýsingu fyrir spennandi starf sem hentar viðkomandi.
„Ég held raunar að auglýstum störfum fækki jafnt og þétt og
það má gera ráð fyrir að sú þróun haldi áfram. Tengslanetið er því
mun skilvirkara verkfæri en hefðbundnari leiðir við atvinnuleit,“
fullyrðir Peter Straadt.
Að stofna LinkedIn-síðu og uppfæra hana reglulega er því alger
lágmarkskrafa. Þannig gerir þú þig sýnilega(n) umheiminum og
stuðlar að því að tengslanetið þitt viti vel af þér.

Tengslanet

er miklu skilvirkari leið en
hefðbundin atvinnuleit

„Danmörk er meðal þeirra landa þar sem notkun LinkedIn er hvað
mest. Það er því gjarnan þar sem leitin að nýjum starfsmanni hefst
og þá þarf viðkomandi að vera mættur á svæðið. Þú ættir ekki að
skilgreina þig eingöngu sem starfsmann tryggingafélags. Þú ættir
frekar að segja frá því sem þú hefur afrekað og árangursríkum
verkefnum – þannig vekur þú athygli á annarri færni sem kann að
nýtast á öðrum fagsviðum. Auk þess er líklegra að fólk muni eftir
þér ef þú segir sögu í stað þess að telja upp ótal færniþætti.
Peter Straadt ráðleggur þér einnig að setja af og til inn ummæli
við nýjar færslur annarra á LinkedIn og vera virk(ur) í samfélaginu
þar með því að setja inn skemmtilegar og markmiðaðar færslur, ekki
síst um það sem gerist í vinnunni – til dæmis ef þú tileinkar þér nýja
færni eða færð ný og spennandi verkefni. Þú ættir að temja þér að
setja inn færslur u.þ.b. aðra hverja viku – þannig gerir þú reglulega
vart við þig innan tengslanetsins.

Tækifæri

til tengslamyndunar

Það er eitt að uppfæra sig reglulega á LinkedIn en mörgum reynist
erfiðara að hafa samband við gamla kunningja og spyrja hvort
kannski væri hægt að hittast yfir kaffibolla. Það getur verið óþægileg
tilfinning að rétta út höndina og biðja um greiða.
„Þá þarf að telja í sig kjark og gott er að leita fyrst til þeirra sem
maður treystir best til að taka vel í þessar vangaveltur. Með því móti
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safnar maður jákvæðri reynslu í sarpinn til að byggja framhaldið
á,“ segir Peter Straadt.
Í starfi sínu hjá AS3 hefur hann m.a. veitt starfsfólki í
tryggingageiranum ráðgjöf og sjálfur starfaði hann í fjármálageiranum
um 15 ára skeið.
„Í bæði fjármála- og tryggingabransanum þarf maður að meta
áhættu og bregðast við henni. Þess vegna hafa margir starfsmenn í
þeim geira þegar öðlast mikilvæga færni til tengslamyndunar, sem
er að kunna að spyrja greinandi spurninga.“
Sú kunnátta kemur sér vel því sá sem á frumkvæði að
tengslamyndunarfundi getur ekki mætt óundirbúinn á þann fund.
„Það er ekki nóg að mæta bara og láta dæluna ganga um sjálfan
sig og allt sem maður getur og kann. Þetta þarf að vera samtal og ef
þú gefur þér tíma til að rannsaka fyrirtækið sem sá sem þú ætlar að

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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strax að skapa tengsl

•

Kortleggðu tengslanetið þitt

•

Ef þér reynist erfitt að ákveða hvern væri best að tala við
er gott að byrja á því að gera lista yfir alla sem þú þekkir.

•

Sá listi nær yfir fjölskyldumeðlimi, nána vini,
kunningja, gamla samstarfsmenn, tannlækninn þinn og
þjónustufulltrúann í bankanum, foreldra vina barnanna
þinna – með öðrum orðum, alla.

•

Farðu rólega af stað

•

Byrjaðu á að hafa samband við þá sem þú treystir best.

•

Undirbúningur skiptir miklu

•

Aflaðu þér upplýsinga til að geta spurt veigamikilla
spurninga sem sýna að þú hafir kynnt þér lykilþætti
fyrirtækisins.

•

Settu þér markmið fyrir hvern fund

•

Þú ættir að setja þér það markmið að uppskera á hverjum
fundi tvö hollráð og tvo nýja tengiliði sem gæti verið
gagnlegt að hafa samband við.

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.

