
Man fyrsta vinnudaginn eins 
og hann hefði verið í gær

SSF blaðið ræddi við Hildi Högnadóttur sem nýlega lét 
af störfum eftir tæplega 53 ár í fjármálageiranum.
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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.
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Að undAnförnu höfum við hlustAð á ráðAmenn 
þjóðArinnAr á Alþingi, á vinnumArkAði og í 
stjórnum lífeyrissjóðA, úttAlA sig um nAuðsyn þess 
Að hækkA lífeyristökuAldur. Áætlun er um að hækka 
,,viðmiðunaraldur“ til töku lífeyris frá Tryggingastofnun 
ríkisins og lífeyrissjóðum úr 67 árum í 70 ár í áföngum á 
næstu 12-24 árum. Svokallaðir aðilar vinnumarkaðarins 
höfðu sæst á að þetta ferli tæki 24 ár en síðasta ríkisstjórn 
lagði fram frumvarp um 12 ára aðlögunartíma. 

Hvorugt er þó samþykkt enn sem komið er. Ástæður fyrir hækkun 
lífeyristökualdurs eru nokkrar. Lengri meðal lífaldur Íslendinga vegur 
þar mest, skortur á vinnuafli er einnig nefnt og síðast en ekki síst 
þörfin til að efla og auka möguleika lífeyriskerfisins til að standa við 
lagabundin loforð um lífeyri þegar starfsævi lýkur.

Breytt hugArfAr AtvinnurekendA
Allt eru þetta góð og gild rök, en það vantar algjörlega einn mikilvægasta 
þáttinn inn í þessa umræðu og áætlanir. Eru atvinnurekendur sem í 
orði styðja hækkun lífeyristökualdurs tilbúnir til að axla ábyrgðina 
og tryggja öllum starfsmönnum áframhaldandi störf fram til a.m.k. 
70 ára aldurs?

sérstAkAr reglur innAn fjármálAfyrirtækjA
Í byrjun tíunda áratugar síðustu aldar, á þjóðarsáttarárunum, 
var veruleg fækkun starfa á fjármálamarkaði, vegna samdráttar í 
samfélaginu en þó helst vegna sameiningar fyrirtækja á bankamarkaði. 
Á fjórum árum fækkaði viðskiptabönkum úr sjö í þrjá með tilheyrandi 
fækkun starfa (útibúa) í kjölfarið.

Á þessum árum var meiri hluti starfsmanna bankanna 
með lífeyrisréttindi sem voru hliðstæð réttindum opinberra 
starfsmanna í B-deild LSR. Starfsmenn gátu því hætt á 
aldursbilinu 60-67 ára gamlir með sæmileg og allt að góð 
lífeyrisréttindi. Í núgildandi réttindakerfi lífeyrissjóðanna, 
sem félagsmenn SSF eig aðild að, fylgir því veruleg ævilöng 
skerðing ef lífeyristaka hefst fyrir 67 ára aldur. 

Í þessum aðstæðum, á árunum 1990-1995, tóku 
bankarnir upp þá ,,reglu“ að starfsmenn hættu í vinnu 

eigi síðar en 67 ára gamlir. Reglan varð svo rík að allt frá 1995 
hafa bankarnir ekki talið sér skylt að segja starfsmönnum upp með 
kjarasamningsbundnum uppsagnarfresti þar sem allir starfsmenn 
þekki 67 ára regluna.

67 árA reglAn er úrelt
Ef áætlanir stjórnvalda og vinnumarkaðarins um 70 ára lífeyristökualdur 
ganga eftir þá verða bankar (og fjármálafyrirtækin almennt) að 
breyta þessum aldursmörkum starfsloka og hækka þau úr 67 í 70 ár. 
Fjármálafyrirtækin verða að sýna fulla ábyrgð, enda eru þau aðilar 
að Samtökum atvinnulífsins (SA) sem vinnur eindregið að hækkun 
lífeyristökualdurs í 70 ár.

Í dag eru félagsmenn SSF um 4.200. Dreifing á aldursbil er afar 
jöfn og góð eða um og yfir 500 manns á hvert 5 ára aldursbil frá 25 
ára til og með 60 ára. Á aldursbilinu 61-65 ára eru hins vegar um 
250 starfandi félagsmenn SSF og á aldursbilinu 66-70 ára eru aðeins 
70 starfsmenn samtals hjá öllum fyrirtækjunum innan raða SSF!

Friðbert Traustason, formaður SSF

67 ÁRA REGLAN?

hluti réttindA félAgsmAnnA ssf eru stArfsAldurstengd og því 
er mikilvægt Að stArfsAldur sé rétt skráður hjá vinnuveitAndA. 
Starfsmaðurinn sjálfur ber ábyrgð á því að svo sé. Alla jafna er auðsótt 
að fá útgefið starfsvottorð frá fyrri vinnuveitanda sem síðan er skilað 
til launadeildar hjá núverandi vinnuveitanda. 

hvAðA stArfsAldur telur?
Allur vinnutími hjá fyrirtækjum þar sem starfsmaður hefur verið 
félagsmaður SSF.

hvAðA réttindi eru þettA?

Dæmi um starfsaldurstengd réttindi eru:
• Orlof: 24-30 dagar eftir starfsaldri.
• Veikindaréttur: Hjá fastráðnum starfsmönnum, að lágmarki 3 

mánuðir á fullum launum og 3 mánuðir á hálfum launum en 
allt að 12 mánuðir á fullum launum eftir starfsaldri.

• Greiðslur í séreignarsjóð: Hækka úr 2% í 7% við 3 ára starfaldur. 
Starfsaldursálag: Fyrir þá félagsmenn sem taka laun samkvæmt 
launatöflu SSF.

Er þinn starfsaldur 
rétt skráður?

„ég er 46 árA gömul, Alin upp á seltjArnArnesi. Leiðin lá í 
Verzlunarskóla Íslands og þaðan í Háskóla Íslands en þar lauk ég 
BS-prófi í stærðfræði. Ég lauk síðan MS-prófi og Ph.D. í verkfræði frá 
Tækniháskólanum í Danmörku. Ég hef unnið á fjármálamarkaðnum 
frá árinu 2007 og í Seðlabankanum frá 2009, lengst af sem 
aðstoðarframkvæmdastjóri og nú sem framkvæmdastjóri.”

hvAð felst í stArfi frAmkvæmdAstjórA 
fjármálAstöðugleikA?
„Fjármálastöðuleikasvið Seðlabanka Íslands hefur margþætt 
hlutverk en megin viðfangsefnið felst í að greina og meta áhættu í 
fjármálakerfinu. Tvisvar á ári er slíkt mat gefið út með formlegum 
hætti í ritinu Fjármálastöðugleiki sem ég ritstýri og þar er farið yfir 
styrkleika og veikleika fjármálakerfisins. Greining er framkvæmd á 
rekstarniðurstöðu bankanna, lausafjárstaða og fjármögnun skoðuð og 
áhætta því tengdu metin. Ítarleg greining er gerð á stöðu heimila og 
fyrirtækja en staða heimila og fyrirtækja segir til um getu þeirra til að 
greiða af skuldum sínum og er þannig ein birtingarmynd útlánaáhættu 
bankanna. Einnig er litið til ójafnvægis í þjóðarbúskapnum sem getur 
haft áhrif á fjármálakerfið ekki síst fjármagnsstreymi yfir landamærin 
auk þess að greina stöðuna á fjármálamarkaði almennt,” segir Harpa. 

„Einu sinni á ári framkvæmum við álagspróf en þá er teiknuð 
upp ólíkleg en samt raunsæ mynd af atburðum sem gætu gerst 
í hagkerfinu og svo er notað sérstakt álagsprófslíkan sem metur 
hvaða áhrif slík þróun gæti haft á bankakerfið. Það segir okkur 
hversu viðkvæmir bankarnir eru fyrir hinum ýmsu áhættuþáttum. 
Við sjáum einnig um að setja reglur um laust fé, fjármögnun og 
gjaldeyrisjöfnuð fjármálafyrirtækja og höfum eftirlit með þeim reglum. 
Fjármálastofnanir skila inn skýrslum eftir þessum reglum sem bæði 
eru notaðar til þess að hafa eftirlit með að reglunum sé fylgt og til 
að meta áhættuna af þessum tilteknu þáttum. Seðlabanki Íslands 
veitir umsagnir um fjöldann allan af lagafrumvörpum og hafi slík 
frumvörp snertiflöt við fjármálastöðugleika þá eru þau unnin undir 
minni umsjá.” 

„Haustið 2014 tók fjármálastöðugleikaráð (FSR) til starfa en ráðið 
getur beint tilmælum til stjórnvalda um aðgerðir sem eru til þess 
fallnar að styðja við fjármálastöðugleika. Í ráðinu sitja fjármálaráðherra 
(formaður), seðlabankastjóri og forstjóri Fjármálaeftirlitsins. Ráðið 
hittist fjórum sinnum á ári og byggir tillögur sínar á greiningu og mati 
frá kerfisáhættunefnd (KÁN). Í kerfisáhættunefnd sitja seðlabankastjóri 
(formaður), forstjóri Fjármálaeftirlitsins (varaformaður), aðstoðarseðla-
bankastjóri, aðstoðarforstjóri Fjármálaeftirlitsins og utanaðkomandi 
sérfræðingur skipaður af fjármálaráðherra. Kerfistáhættunefnd hittist 
einnig fjórum sinnum á ári á löngum og viðamiklum fundum 
fundum en þá sitja ennig þrír áheyrnarfulltrúar: ég, einn aðili frá 
FME og annar frá fjármálaráðuneytinu. Greining og áhættumat fyrir 
fundi kerfisáhættunefndar er unnið á sviði fjármálastöðugleika og í 
Fjármálaeftirlitinu og er efnið kynnt fyrir nefndinni. Umsýsla fyrir 
kerfisáhættunefnd er í Seðlabankanum á sviði fjármálastöðugleika og 
er þetta orðið viðamikill þáttur í okkar starfsemi. Byggt á greiningu 

og mati frá kerfisáhættunefnd 
hefur fjármálastöðuleikaráð beint 
tilmælum til Fjármálaeftirlitsins um að hækka eiginfjárkröfur á 
fjármálastofnanir með því að setja á svokallaða eiginfjárauka. Aukarnir 
eru nokkrir og leggjast mismunandi á stofnanir, mest á stóru kerfislega 
mikilvægu bankana en þar eru þeir sem stendur samtals 6,25% ofan 
á aðrar eiginfjárkröfur. Allt þetta er liður í því að efla getu bankanna 
til þess að standast áföll. 

Þá stundum við rannsóknir á sviði þjóðhagsvarúðar en það er 
sá hluti fjármálastöðugleika sem snýr að áhættum í kerfinu í heild 
frekar en áhættum í einstaka stofnunum. Rannsóknirnar snúa t.d. 
að því hvernig við getum best metið þá áhættu sem er til staðar og 
hvernig við getum lágmarkað þessa áhættu með því að beita réttum 
þjóðhagsvarúðartækjum hverju sinni, en þjóðhagsvarúðartæki er regla 
sem er sett með það markmiði að verja þjóðina gegn hugsanlegum 
áföllum. Í henni getur falist að setja auka eiginfjárhlutföll, sérstök 
hlutföll um laust fé í erlendum gjaldmiðlum eða lágmarks veð-
setningarhlutfall, allt eftir því hver áhættan er hverju sinni,” segir 
Harpa. 

„Nokkuð stór liður í mínu starfi er að kynna mat okkar á 
fjármálakerfinu, innan og utan bankanna og utan landssteinanna auk 
þess að vera tengiliður bankans í hinum ýmsu samstarfsverkefnum á 
erlendum vettvangi. Ég hitti marga erlenda aðila eins og matsfyrirtækin, 
alþjóðagjaldeyrissjóðinn og fleiri.”

hver er þín sýn á fjármálAkerfið 
um þessAr mundir? 
„Fjármálakerfið stendur traustum fótum eins og er. Í aðdraganda 
losunar fjármagnshafta hafa bankarnir byggt upp varasjóði af lausu fé 
til þess að geta staðið straum af umtalsverðum úttektum innlána ef til 
þess kæmi. Þeir hafa einnig sterka eiginfjárstöðu, vanskilahlutföll hafa 
lækkað og eru komin í nokkuð gott horf. Fyrirtæki og heimili standa 
nokkuð traustum fótum, skuldir hafa lækkað og tekjur aukist og því 
er getan til að greiða af lánum nokkuð góð og því  er útlánaáhætta 
hófleg. Þenslumerki eru þó farin að gera vart við sig, húsnæðisverð 
hefur t.d. hækkað hratt en það er oft undanfari skuldaaukningar. 
Þjóðin hefur tekjur af ferðamannaþjónustu sem aldrei fyrr og því 
þarf að fylgjast vel með hvort farið sé of geyst í fjárfestingar eða þær 
byggðar á of bjartsýnum spám, svo eigum við ekki bara að segja að 
ganga skuli hægt um gleðinnar dyr?”

þAnnig Að þú lítur BjArtsýn til frAmtíðArinnAr? 
„Já, mér líst bara vel á framtíðina. Hinu nýja starfi fylgir mikil 
ábyrgð en ég tek við góðu búi. Sigríður Benediktsdóttir, fyrrum 
framkvæmdastjóri, hefur byggt upp sterka og góða deild og mun 
ég halda áfram því góða starfi. Nú, þegar fjármálakerfið er sterkt og 
hagkerfið í uppsveiflu, má ekki sofna á verðinum heldur þarf ávallt 
að vega og meta hvernig og hvenær viðsnúningur verður og þá er það 
okkar að hafa búið svo um hnútana að lendingin verði sem mýkst.”

NÚ MÁ EKKI SOFNA 
Á VERÐINUM
HARPA JÓNSDÓTTIR ER NÝLEGAN TEKIN VIÐ STARFI FRAMKVÆMDA-
STJÓRA FJÁRMÁLASTÖÐUGLEIKA  Í SEÐLABANKANUM. OKKUR LÁ 
FORVITNI Á AÐ VITA  MEIRA UM HÖRPU OG HVAÐ FELST Í STARFINU.
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„ég er fædd í hátúni í reykjAvík 9. desemBer 1946, þriðjA Af 
fjórum systkinum. Foreldrar mínir komu frá Akureyri og Ísafirði en 
við fluttum í lítið hús á Kársnesi í Kópavogi árið 1948. Kópavogur var 
þá sveit og aðeins hús á stangli. Þetta var hálfgerður sumarbústaður. 
Í húsinu var hvorki vatn né rafmagn svo pabbi þurfti að bera vatn 
með sér heim úr vinnunni í Reykjavík. Húsið var kynt með kolum 
og við það stóð útikamar. Nokkrum árum síðar byggði pabbi nýtt 
hús með flestum þeim þægindum sem eru í dag,” segir Hildur.

„Ég er fráskilin og á þrjár uppkomnar dætur og fjórar dótturdætur 
á aldrinum 12 til 26 ára. Ég bjó lengst í blokk í Breiðholti en keypti 
mér lítið hús í Vallargerði í Kópavogi árið 1997 sem ég hef búið 
í síðan. Þá komst ég aftur á heimaslóðirnar því að ég ólst upp í 
næstu götu fyrir neðan. Skólaganga mín var hefðbundin. Ég tók 
svokallað gagnfræðapróf úr verslunardeild við Vonarstrætisskóla, 
þá 16 ára gömul. Eftir það sótti ég um vinnu hjá Sambandi 
íslenskra samvinnufélaga. Ég fór í viðtal, var látin vélrita upp úr 
framsóknarblaðinu Tímanum, var ráðin á staðnum og send beint 
þaðan í vinnu. Þetta var skrifstofustarf í fyrirtæki sem hét Dráttarvélar 
hf. og var á Snorrabraut. Þeir voru með umboð fyrir Massey Ferguson 
dráttarvélar og ég vann við að skrá eftir nótum í bókhaldi allt sem 
var selt út úr fyrirtækinu. Ég var ein innan um tíu karla og það var 
oft fjör á bænum. Einu sinni hentu þeir mér upp á dráttarvél sem 
ók af stað og ég réð ekki neitt við neitt,” segir Hildur hlæjandi. 

„Þegar ég hafði lokið gagnfræðaprófinu og var byrjuð hjá 
Dráttarvélum hf. kom föðurbróðir minn, sem var deildarstjóri 
fyrir ábyrgðadeild Útvegsbankans, og vildi fá mig til sín í vinnu. 
Þar sem ég var nýbyrjuð annars staðar þá kunni ég ekki við að 
hætta. Ári seinna kom hann aftur og ég lét tilleiðast. Hann kom 

með öll eyðublöð heim sem ég fyllti út. Síðan rann mánudagurinn 
8. júní upp og ég fór til vinnu í Útvegsbankanum við Lækjatorg. 
Ég hafði aldrei komið þar inn fyrir dyr og vissi ekki einu sinni hvar 
ætti að ganga inn. Ekki tók betra við þegar inn var komið því að 
föðurbróðir minn var veikur og eiginlega enginn til að taka á móti 
mér. Ég var sett í yfirheyrslu hjá starfsmannastjóranum um forfeður 
mína sem ég vissi nú ekki mikið um, þurfti að hringja í mömmu 
til að fá upplýsingar og skammaðist mín mikið. Ég var á reynslu í 
þrjá mánuði sem gengu ekki mjög vel, að mér fannst. Frændi minn 
var mikið frá og næsti yfirmaður var frekar hranalegur í framkomu. 
Í þá daga þurfti maður að vélrita öll bréf og ef það var einn stafur 
vitlaus þá var bréfið ónýtt. Hann reif bréfin og ég fór fram á klósett 
og grenjaði. Ég ætlaði að hætta eftir þessa þrjá mánuði. Fjórar 
aðrar konur á  aldrinum 30 til 35 ára unnu í deildinni. Mér fannst 
þetta vera gamlar konur. Þær töluðu við manninn og  hann varð 
steinhissa og sagðist vera mjög ánægður með mig og væri alltaf að 
biðja um hærra kaup fyrir mig. Það háttaði þannig að þeir sem 
unnu í ábyrgðadeild voru með hærra kaup en aðrir samsvarandi í 
bankanum. Þetta þótti svo mjög merkilegt starf þá, þannig að ég 
hélt áfram og árin urðu 52. 

„Aðalstarf mitt í þessi ár var í erlendum/innlendum ábyrgðum 
og erlendum innheimtum. Mér hefur alltaf fundist þetta mjög 
skemmtilegt starf og þegar ég hafði tök að fara hærra þá vildi ég 
það ekki. Ég hefði ekki viljað hafa þetta ævistarf öðruvísi. Ég byrjaði 
sem sé í Útvegsbankanum á Lækjatorgi 8. júni 1964. Ég var í 
öldungadeildinni í MH á árunum 1974 til 1978 og tók stúdentspróf 
með vinnunni. Það var mikið að gera hjá mér á þessum tíma því 
ég eignaðist yngstu dóttur mína á Þorláksmessu árið 1976. Ég var 

í Útvegsbankanum til áramótanna 1989-1990 þegar Íslandsbanki 
varð til og starfaði sem deildarstjóri í Íslandsbanka hf. í Ármúla til 1. 
september 1990. Þá fór ég í Lánastofnun sparisjóðanna, sem þá hét, 
á Rauðarárstíg. Nafninu var síðan breytt í Sparisjóðabanka Íslands 
hf., (Icebank). Þar fékk ég tækifæri að byggja upp ábyrgðadeildina 
nánast frá grunni. Þar var ég í 19 ár eða þar til bankinn hætti 
störfum í hruninu 2009. Ætlaði ég þá að hætta en var beðin um að 
leysa af stúlku í MP banka í erlendum ábyrgðum. Sú stúlka hafði 
unnið með mér í Sparisjóðabankanum og fluttist eiginlega starfsemi 
ábyrgðardeildar yfir í MP banka eftir hrun. Ég var þar í afleysingum 
til 2012 en þá var ég fastráðin hálfan daginn. Árið 2015 sameinast 
MP banki Straumi og úr varð Kvika banki þar sem ég starfaði til 
loka október núna 2016.”

þAð hAfA vætAnlegA orðið miklAr 
BreytingAr á þínum stArfsferli? 
„Já, breytingar í starfi hafa verið gífurlegar. Þegar ég byrja þá er allt 
handunnið. Engar tölvur, faxtæki né ljósritunarvélar. Öll uppgjör, 
skýslur og áramótavextir - allt handgert. Ef þurfti afrit þá var notast 
við kalkipappír sem varla nokkur maður veit hvað er í dag. Öll 
samskipti við útlönd fóru fram í gegnum bréfaskriftir sem tóku 

nú ansi langan tíma. Ef um neyðartilvik var að ræða þá voru send 
símskeyti sem maður þurfti að hlaupa með út á pósthús í lok 
dags. Fyrsta byltingin var svokölluð telextæki sem varla nokkur 
veit heldur hvað er í dag. Það er fyrirrennari tölvunnar. Þar gast 
þú verið í beinum samskiptum við aðra banka í gegnum ritvél. 
Maður vélritaði það sem maður ætlaði að segja og það mynduðust 
gatastrimlar sem maður renndi í gegnum vélina eftir að hafa kallað 
bankann upp. Síðan kom ljósritunarvélin og ég man að í fyrstu 
var eitt tæki fyrir fjórar hæðir. Það voru líka miklar framfarir að fá 
faxtækið og skannann en mesta byltingin var auðvitað tölvan. Ég 
kannski man ekki eftir öllu en vinnuaðferðir hafa breyst gífurlega 
flestar til batnaðar. Stundum fannst mér að fólk sem var að koma 
nýtt inn í bankann og fékk strax tölvur og forrit til að vinna með 
virtist ekki skilja ferlið á bak við það sem það var að gera. Við sem 
höfðum unnið þetta allt handgert áður þekktum ferlið.”

hvernig upplifðir þú hrunið og AfleiðingAr þess? 
„Hrunið var reiðarslag. Upplifun okkar í bankanum var þannig 
að það lokuðust eiginlega öll samskipti við útlönd. Það hafði allt 
gengið svo vel áður, öll samskipti og allar beiðnir sjálfsagðar. Nú var 
ekkert heimilt og erfiðlega gekk að sinna einföldustu verkefnum. 

MAN FYRSTA 
VINNUDAGINN 
EINS OG HANN 
HEFÐI VERIÐ 
Í GÆR
SSF BLAÐIÐ RÆDDI VIÐ HILDI HÖGNADÓTTUR 

SEM NÝLEGA LÉT AF STÖRFUM EFTIR TÆPLEGA 

53 ÁR Í FJÁRMÁLAGEIRANUM. HÚN SEGIR 

VINNUNA Í BANKANUM HAFA BREYST MIKIÐ Á 

ÞESSUM TÍMA EN EITT HAFI ÞÓ ÁVALLT VERIÐ 

EINS OG ÞAÐ SÉ GOTT SAMSTARFSFÓLK.
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Tortryggnin var gífurleg og finnst mér að Norðurlöndin hafi verið 
þar verst í okkar garð. Þegar bankinn fór svo þrot 2009 þá var erfiðast 
fyrir okkur í ábyrgðadeildinni að geta ekki greitt út það sem við 
vorum búin að ábyrgjast að greiða. Sem betur fer kom það ekki oft 
upp. Ég man ekki eftir öðrum fjármálaerfiðleikum en í minningunni 
frá fyrstu árunum fannst mér alltaf vera gengisfellingar og þá urðum 
við að reikna öll skjöl og reikninga upp á nýtt. Ég vorkenndi alltaf 
viðskiptavinunum vegna þess að skjölin sem þeir áttu að greiða í 
dag voru orðin helmingi hærri eftir gengisfellingu. Þótt það hafi 
ekki verið fjármálaerfiðleikar þá fannst mér sameiningin 1990, 
þegar fjórir bankar sameinuðust í Íslandsbanka, erfið. Maður var 
hálfpartinn rifinn upp með rótum og flestir ráðvilltir. Sumir voru 
með hálfgerðan reiging og yfir aðra hafnir. Það var mjög leiðinlegt 
andrúmsloft á tímabili en lagaðist held ég allt með tímanum.”

svo við víkjum sögunni Að einhverju ánægjulegrA: 
þú hefur líklegA kynnst mörgu skemmtilegu fólki í 
störfum þínum?
„Já, það komu ýmsir kynlegir kvistir í bankann fyrstu árin eða sú 
kynslóð sem var á undan mér. Ég man eftir einum sem var mjög 
frekur og eitt skipti, þegar hann settist fyrir framan borðið hjá mér, 
beygði hann sig niður eftir bréfaklemmu sem lá á gólfinu. Hann 
rétti mér hana og sagði: „Þér misstuð þetta í gólfið.” Í þá daga þurfti 
maður að þéra viðskiptavinina. Annar viðskiptavinur bað um að 
senda fyrir hann skeyti í Citibank í New York því hann vildi biðja 
um framlengingu á gjaldfresti. Það var oftast hægt ef það var gert 
í góðan tíma fyrir gjalddaga en þetta var á sjálfan gjalddagann svo 
að ég sagði honum að þetta mundi aldrei ganga. Hann svaraði: 
„Þú bara sendir skeytið og skrifar nafnið þitt undir. Það þekkja þig 
örugglega allir í Citibank.” Þetta er einn stærsti banki í Ameríku og 
þar unnu sjálfsagt fleiri þúsund manns og enginn þekkti haus eða 
sporð á okkur,” segir Hildur og hlær. 

„Flestir útflytjendur sem komu til okkar með skjöl til innheimtu 
voru í útflutningi á sjávarafurðum. Þeir komu oft beint úr 
fiskverkuninni. Einn sem var í viðskiptum hjá okkur var mjög 
drykkfeldur og í eitt skipti þegar hann kom var hryllileg lykt af 
honum, sambland af úldnum fiski og gamalli brennivínslykt. Mér 
varð svo flökurt að ég beygði mig niður á bak við skrifborðið og 
kúgaðist ofan í ruslafötuna en sem betur fer tók hann ekki eftir því.”

„Þegar ég var nýbyrjuð í deildinni bar svo til að ég var ein að 
vinna í hádeginu en við vorum sex í deildinni. Síminn hringdi 

og sá sem var í símanum spurði fyrst eftir einum í deildinni og 
svo koll af kolli þangað til hann var búinn að spyrja um alla - þá 
sagðist hann ætla að hringja seinna. Eitt sinn hringdi síðan í okkur 
útlendingur og spurði eftir Adolf Bukare en svarið var að það væri 
engin Adolf Bukare í bankanum bara Adolf Björnsson. Þetta var 
endurtekið tvisvar sinnum þangað til maðurinn var orðinn reiður 
og sagði skýrt og greinilega: „Ég sagði aðalbókari!”

„Mér dettur líka í hug að yfirmaður minn fyrstu árin, sá sem var 
svo hranalegur en var hinn besti maður, reykti grískar sígarettur og 
lyktin af þeim var alveg hræðileg. Stundum stóð hann fyrir aftan 
mann og las fyrir mann til að vélrita. Þá stóð reykjarmökkurinn í 
kringum hausinn á manni þannig að maður sá varla á ritvélina. Þá 
mátti reykja alls staðar og engin kvartaði.”

tAkk fyrir þettA skemmtilegA 
spjAll, hildur. 
„Takk sömuleiðis. Það er gaman að líta yfir farinn veg. Ég hef verið 
óhemju farsæl í starfi og hefði aldrei viljað skipta. Ég hef til dæmis 
verið með viðskiptavini í útflutningi sem hafa flust með mér á milli 
banka, allt frá Útvegsbankanum til Kviku banka. Ég hef unnið með 
yndislegu fólki alla tíð,” segir Hildur að lokum. 

frá og með 15. októBer 2016 hAfA mánAðArlegAr greiðslur úr 
fæðingArorlofssjóði til foreldris í fullu fæðingarorlofi verið 
80% af meðaltali heildarlauna eða reiknaðs endurgjalds fyrir tiltekið 
tímabil vegna barna sem fæðast frá og með 15. október 2016 og 
síðar, þó aldrei hærri en 500.000 kr. Nánari upplýsingar má finna 
á faedingarorlof.is. 

Viðmiðunarþak Fæðingarorlofssjóðs samkvæmt grein 6.2.1. í 
Kjarasamningi SSF er nú kr. 625.000 (börn fædd frá og með 15. 
október 2016).  Af þeirri upphæð greiðir Fæðingarorlofssjóður 80%, 
eða hámark 625.000 x 0,8 = kr. 500.000 á mánuði.  Fjármálafyrirtæki 
greiðir síðan þau 20% sem uppá vantar eða að hámarki kr. 125.000 
á mánuði.

GrEiðslur í 
fæðinGarorlofi

fastráðnir starfsmenn halda fullum launum upp að 
kr. 625.000 í lögbundnu fæðingarorlofi.

minnum á heimAsíðunA, ssf.is
Hægt er að nálgast ýmsar upplýsingar á heimasíðunni s.s. um orlofsmál, upplýsingar 
um sjóði, launareiknivél, niðurstöður kannana félagsins, hægt er að skoða útgáfumál 
félagsins, upplýsingar um trúnaðarmenn og margt fleira. 
Allar ábendingar og athugasemdir um það sem betur má fara á síðunni eru vel þegnar 
á ssf@ssf.is. frekari upplýsingar: 

ssf.is/kjaramal/faEdinGar-oG-forEldraorlof

fAstráðnir stArfsmenn með lAun Að kr. 625.000 
hAldA fullum lAunum. fá greidd 80% frá 
fæðingArorlofssjóði og 20% frá fjármálAfyrirtæki.

fAstráðnir stArfsmenn með lAun yfir kr. 625.000 fá 
greitt kr. 500.000 frá fæðingArorlofssjóði og kr. 
125.000 frá fjármálAfyrirtæki.

lAun Að kr. 625.000 lAun yfir kr. 625.000
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lífeyrissjóður BAnkAmAnnA (áður esl) vAr stofnAður 1. jAnúAr 
1929 og er því meðAl elstu tryggingAsjóðA lAndsmAnnA. Fyrstu 
drög að stofnun sjóðsins eru í lögum um Landsbanka Íslands frá árinu 
1919 og er hann þar nefndur Styrktarsjóður. Saga lífeyrisréttinda 
nær því yfir 87 ár og lífeyrisréttindi starfsmanna bankanna, og síðar 
fyrirtækja í eigu bankanna, voru löngu tryggð áður en svokallaðir 
„almennir lífeyrissjóðir“ voru stofnaðir með kjarasamningum 
á árunum 1968-1970. Starfsmenn Búnaðarbanka (EBÍ) og 
Útvegsbanka (EÚÍ) stofnuðu síðan eigin sjóði í samvinnu við 
fyrirtækin á fjórða og byrjun fimmta áratugs síðustu aldar.

Starfsmenn bankanna höfðu byggt upp sína sjóði í 30 ár áður 
en samið var um stofnun fyrstu lífeyrissjóðanna á almennum 
vinnumarkaði (ASÍ/VSÍ).

Í dag gilda lög um lífeyrissjóði, sem sett voru 1997 (Lög um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 1997 
nr. 129 23. desember). Í 2. grein laganna segir: „Iðgjald til 
öflunar lífeyrisréttinda skal ákveðið í sérlögum, kjarasamningi, 

ráðningarsamningi eða með öðrum sambærilegum hætti. 
Lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs skal vera a.m.k. 12%  af iðgjalds-
stofni.“

Félagsmenn SSF (starfsmenn banka, sparisjóða og annarra 
aðildarfyrirtækja) hafa alltaf (undanfarin 80 ár) haft betri ákvæði 
um lífeyrisréttindi en samið var um á vinnumarkaði (1968) og 
einnig betri réttindi en lög nr. 129/1997 tryggja að lágmarki. Önnur 
stéttarfélög á vinnumarkaði hafa undanfarin ár tekið lífeyrissamninga 
SSF sem góða fyrirmynd og reynt ítrekað að ná samningum um 
sambærileg kjör, en ekki tekist enn.

uppBygging lífeyrissjóðA BAnkAnnA 
og réttindi sjóðfélAgA
Á seinni áratugum síðustu aldar voru réttindi allra bankasjóðanna 
nokkuð samhljóða: Á fyrstu 30 árunum var ávinnslan 2% á ári, 
næstu 5 árin var ávinnslan 3% á ári og síðustu 5 árin var ávinnslan 
aftur 2% á ári.

Þannig gátu starfsmenn náð 85% lífeyrisréttindum eftir 40 ára 
starf. En einnig gilti seinna svokölluð 95-ára regla sem tryggði allt 
að 75% réttindi frá 60 ára aldri, að því tilskyldu að samanlagður 
starfsaldur + lífaldur gæfi 95 eða hærri tölu.

Þrír sjóðir eru enn starfandi og greiða lífeyri í samræmi við 
þessar gömlu samþykktir, Lífeyrissjóður bankamanna (H-deild), 
Eftirlaunasjóður starfsmanna Búnaðarbankans og Eftirlaunasjóður 
starfsmanna Útvegsbankans (vistaður hjá LSR). Þessir sjóðir eru 
lokaðir fyrir nýja starfsmenn og EÚÍ tekur ekki við iðgjöldum.

lífeyrisiðgjöld og BAkáByrgð fyrirtækjAnnA
Eftir að lífeyrissjóðir starfsmanna bankanna voru stofnaðir var fljótlega 
farið í sjóðasöfnun og lengst af var iðgjaldið 4% frá launamanni og 
8% frá fyrirtækinu (bankanum). Meirihluti stjórnarmanna (tveir af 
þremur) komu frá bankanum á grundvelli þess að hver banki fyrir sig 
(og önnur aðildarfyrirtæki) voru með 100% bakábyrgð, sem tryggði 
starfsmönnum lífeyri í samræmi við samþykktir sjóðanna, óháð 
ávöxtun og afkomu sjóðanna. Hvert fyrirtæki gerði sérstaka grein fyrir 
þessari bakábyrgð í sínum ársreikningum ár hvert. Lífeyrissjóðirnir 
greiddu lífeyrinn út og sendu síðan kröfu (bakábyrgð) á bankana 
í lok hvers árs. Að jafnaði kom 60% af lífeyrinum frá sjóðnum 
sjálfum, en það sem upp á 100%-in vantaði kom úr sjóðum hvers 
banka (fyrirtækis).

Aðild Að hverjum lífeyrissjóði
Eins og áður sagði voru sjóðirnir þrír: starfsmenn Búnaðarbankans í 
EBÍ, starfsmenn Útvegsbankans í EÚÍ og starfsmenn Landsbankans 
í ESL. ESL var síðan breytt í Eftirlaunasjóð starfsmanna Landsbanka 
og Seðlabanka eftir stofnun Seðlabankans á 7. áratug síðustu aldar. 
Reiknistofa bankanna gerðist aðili að þeim sjóði 1974 og Visa 
(Valitor) uppúr 1980. Öll þessi fyrirtæki tóku ábyrgð á greiðslugetu 
sjóðanna með bakábyrgð á lífeyrisréttindum sinna eigin starfsmanna. 
Eftirlaunasjóður starfsmanna Landsbanka og Seðlabanka heitir nú 
Lífeyrissjóður bankamanna og er rekinn með tveimur aðskildum 
deildum, gömul lokuð Hlutfallsdeild og ný Aldursdeild.

ákvæði um lífeyrisréttindi 
í kjArAsAmningi ssf (síB)
Allt fram til ársins 1977 var SSF (SÍB) starfandi sem kjarafélag, 
sem fór með sameiginleg málefni er sneru að þeim fyrirtækjum 
sem félagsmenn unnu hjá. SÍB gerði „Samkomulag um störf og 
launakjör starfsmanna bankanna,“ síðast 1. júlí 1976.

Með lögum númer 34/1977 um „kjarasamninga starfsmanna 
banka í eigu ríkisins“ fékk stéttarfélagið fullan rétt sem stéttarfélag 
(byggt á lögum 80/1938), með verkfallsrétti og öðrum þeim 
réttindum sem stéttarfélögum eru tryggð í 80/1938.

Árið 1977 eru lang flestir félagsmenn SSF starfandi hjá fyrirtækjum 
sem greiddu í lífeyrissjóðina þrjá, sem að framan eru taldir. 
Starfsmenn sparisjóðanna áttu lang flestir aðild að lífeyrissjóðum 
opinberra starfsmanna, ýmist LSR eða sjóðum sveitarfélaganna. 
Þeir nutu því sambærilegra lífeyrisréttinda og starfsmenn bankanna.

Utan þessara sjóða, sem tryggðu allt að 85% lífeyrisréttindi eftir 
40 ára starf, voru starfsmenn Alþýðubankans, Iðnaðarbankans og 
Verslunarbankans. SSF (SÍB) fór strax í þá vinnu að tryggja öllum 
félagsmönnum sömu (sambærileg) réttindi til lífeyris, og það tókst 
með kjarasamningum 1980. Þá kom inn grein í kjarasamning SSF 
(12.7.1) sem segir (sagði): „.... Aðrir bankar með 8 starfsmenn eða 
fleiri tryggi áfram sambærileg réttindi og bætur til handa sínum 
starfsmönnum og starfsmenn ríkisbankanna njóta.“

Með þessu ákvæði voru lífeyrisréttindi félagsmanna SSF samræmd, 
greitt var í ýmsa lífeyrissjóði (10% iðgjald), en hvert fyrirtæki 
ráðstafaði síðan bakábyrgð til að standa undir viðbótarréttindum 
(allt að 85-56 = 29%) á sérstakan reikning í ársreikningi fyrirtækisins 
hvert ár. Þessi kjarasamningur stóð óhreyfður og án athugasemda 
þangað til Íslandsbanki var stofnaður 1990.

ágreiningur íslAndsBAnkA og 
ssf (síB) fyrir félAgsdóm
Við stofnun Íslandsbanka árið 1990 kom upp ágreiningur milli nýja 
bankans og stéttarfélagsins um hvernig túlka bæri ákvæðin í grein 
12.7.1. Ekki náðust samningar um túlkun ákvæðisins og endaði 
deilan því fyrir Félagsdómi. Niðurstaða dómsins 22. apríl 1992 var 
á þá leið að starfsmenn Íslandsbanka hf. eigi rétt á sambærilegum 
lífeyrisréttindum og bótum og starfsmenn ríkisbankanna nutu 
almennt þann 1. ágúst 1980. 

Þar sem starfsmenn Íslandsbanka greiddu ýmist í Lífeyrissjóð 
verslunarmanna eða EÚÍ á þessum tíma var niðurstaðan sú að 
stofnaður var sérstakur Eftirlaunasjóður starfsmanna Íslandsbanka 
(ESÍ) og greiddi bankinn reglulega inn í þann sjóð til að tryggja þau 
réttindi sem Félagsdómur kvað upp um. Sá sjóður var enn starfandi 
við fall bankans 2008, en seinna var samið um að flytja réttindi 
úr honum yfir í Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda. Eignir sjóðfélaga í 
þessum sjóði (til viðbótar réttindum í LIVE og EÚÍ) voru rúmlega 
7 milljarðar.

nýr sAmningur (nýtt fyrirkomulAg) 
í gildi hjá íslAndsBAnkA
Í samningum við Íslandsbanka á árunum 1992-1994 (í kjölfar 
Félagsdóms) kom strax upp sú ósk bankans að semja um nýtt 
lífeyriskerfi fyrir alla nýja starfsmenn bankans og einnig fyrir þá sem 
vildu flytja úr gamla (bakábyrgðarkerfinu/85%) yfir í nýtt. Strax 
kom fram áhugi beggja samningsaðila um að tryggja lágmarksábyrgð 
(lífeyri, makalífeyri, örorkulífeyri og barnalífeyri) í samtryggingu 
með 10% iðgjaldinu (4+6), en að umframréttindi færu í söfnun 
séreignar í nafni hvers og eins starfsmanns.

Tryggingafræðingarnir Bjarni Þórðarson (fyrir hönd bankans) 
og Bjarni Guðmundsson (fyrir hönd SSF) tóku að sér að reikna 
út hvað ákvæðið: „sambærilegum lífeyrisréttindum og bótum og 
starfsmenn ríkisbankann nutu almennt þann 1. ágúst 1980“ kostaði 
raunverulega há iðgjöld. Þessir ágætu tryggingafræðingar náðu ekki 
samhljóða lendingu og því varð niðurstaðan sú að fá þriðja aðila, 
Talnakönnun með Benedikt Jóhannsson og Vigfús Ásgeirsson, til 
að reikna aftur og leggja fram tillögu að sátt.

Niðurstaða þeirra, sem sátt náðist um, var að eftir 3 ára starf hjá 
bankanum (og forverum hans) fengju starfsmenn 7% framlag frá 
bankanum í séreignarsjóð, til viðbótar 10% iðgjaldinu í samtryggingar 
lífeyrissjóð. Samtals 17% iðgjald þar sem bankinn greiðir 13% og 
starfsmaðurinn 4%. 

BAnkAr í eigu ríkisins gerðir hf
Undirbúningur að því að gera ríkisbankana að hlutafélögum 
hófst innan Landsbankans 1995 (Búnaðarbanka aðeins síðar). 
Sérstök nefnd þingmanna stýrði málinu ásamt starfsmönnum 
viðskiptaráðuneytis og bankans. Í upphafi árs 1997 leitaði bankinn til 
fulltrúa starfsmanna, stéttarfélagsins og Eftirlaunasjóðs starfsmanna 
Landsbanka og Seðlabanka og viðraði þá hugmynd Landsbankans 
og ósk að semja á svipuðum nótum og SSF (SÍB) hafði gert við 
Íslandsbanka um nýtt fyrirkomulag lífeyrisiðgjalda og réttinda. 

LÍFEYRISRÉTTINDI 
FÉLAGSMANNA SSF Í 
ÁRATUGI (1929-2016)
HÖFUNDUR: FRIÐBERT TRAUSTASON, FORMAÐUR SSF
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hvAð kostAði gAmlA kerfið og nýtt kerfi?
Tryggingafræðingarnir Bjarni Guðmundsson og Vigfús Ágústsson 
(Talnakönnun) byrjuðu á því að reikna út hvaða iðgjald þyrfti að 
greiða til að viðhalda gamla kerfinu (allt að 85% af launum eftir 40 
ára starf ). Forsendur voru helstar að lífeyristökualdur væri miðaður 
við 67 ár (sem hefði átt að vera 65), og að meðal ólifuð æviár eftir 67 
væri 14 ár og raunávöxtun eigna 3,5% (sleppum 95-ára reglu hér). 

Niðurstaða þeirra reikninga sagði að til að viðhalda réttindum í 
gamla Hlutfallskerfinu (og aflétta þar með bakábyrgð bankanna) 
þyrfi iðgjaldið að vera 18,4% af launum. 4% komi frá launamanni 
en 14,4% komi frá fyrirtækinu (bankanum). Þessi iðgjöld hafa verið 
greidd í Hlutfallsdeild Lífbank frá ársbyrjun 1998.

Samningur var síðan um að nýir starfsmenn fyrirtækjanna, og 
þeir sem flytja vildu réttindi úr gamla Hlutfallskerfinu í nýtt kerfi, 
fengju 10% (4+6) í samtryggingarsjóð (Aldursdeild Lífbank) og 
7% í séreignarsjóð eftir 36 mánaða starf hjá aðildarfyrirtækjum 
kjarasamnings SSF. 

Sami samningur var gerður fyrir starfsmenn Búnaðarbankans í 
árslok 1997 og við sparisjóðina (SÍSP) árið 1999. Nýir starfsmenn 
Búnaðarbankans og þeir starfsmenn sem vildu flytja réttindi sín í 
nýtt kerfi (10+7) greiddu frá upphafi árs 1998 í Aldursdeild Lífbank. 
Margir starfsmenn sparisjóðanna gerðu það einnig.

Í upphafi var þessi samningur innan hvers lífeyrissjóðssjóðs og 
aðildarfyrirtækis, en ákvæðin voru síðan sett fyrir alla félagsmenn 
SSF í kjarasamning samningsaðila, greinar 8.1.1 og 8.1.2. 

Grein 8.1.3 í kjarasamningi SSF er síðan sambærileg og almennt 
gildir á vinnumarkaði um 2% framlag fyrirtækis ef starfsmaður 
sjálfur leggur til 2% í séreign.

Árið 2004 sömdu félög ASÍ um hækkun úr 10 í 12% í 
samtryggingarsjóði á nokkrum árum. Þessa 2% hækkun tóku 
félagsmenn SSF sem launahækkun (sömdu um 5,5% upphafshækkun 
2004 en ASÍ um 3,5%). Ekki þótti rétt þá að bæta í lífeyrisiðgjöld. 

Almennt
Eins og áður hefur komið fram var það ósk bankanna (og annarra 
aðildarfyrirtækja SSF) að semja sig frá bakábyrgð lífeyrisréttinda. Ein 
ástæðan var sú að erfitt væri að setja fyrirtæki á hlutabréfamarkað með 
slíkan falinn reikning í skuldbindingum. Þegar upp er staðið og sagan 
skoðuð er ljóst að starfsmenn fyrirtækjanna hafa með samningunum 
1994-1999 sparað fyrirtækjum sínum umtalsverða fjármuni. Þar er 
næst að telja það tap lífeyrissjóða, sem margir félagsmenn SSF greiða 
til, lentu í við hrun efnahagslífsins. Ef bakábyrgðin hefði enn verið 
til staðar hefðu fyrirtækin þurft að bæta þetta tjón á sama hátt og 
ríkið þarf að gera vegna taps LSR (bæði A og B-deild).

Rétt er að ítreka að Íslandsbanki var með fulla bakábyrgð á 
hlutfallsdeildar-réttindum starfsmann sinna til ársloka 2009.

ssf Aldrei Byggt réttindi 
félAgsmAnnA á sAmningum AnnArrA 
Eins og fram kemur í þessari stuttu yfirferð hafa félagsmenn SSF 
(SÍB) alla tíð séð um allt er viðkemur samningum um lífeyrisréttindi 
sín í fullri samvinnu við fyrirtæki starfsmanna. SSF hefur aldrei 
þurft að leita í smiðju annarra stéttarfélaga og því síður til samtaka 
atvinnurekenda, enda þangað lítið eða ekkert að sækja í þessum 
málaflokki.

SSF er hins vegar afar ánægt með þó þróun að stéttarfélög á 
almennum vinnumarkaði nálgist réttindi félagsmanna SSF, með því 
m.a. að semja um viðbótar launakostnað fyrirtækja á árunum 2016 
til 2018 vegna viðbótar lífeyrisframlaga á almennum vinnumarkaði 
uppá 3,5% næstu tvö árin. Það er gott að fyrirtæki á almennum 
vinnumarkaði geti bætt heildar launakjör starfsmanna sinna á þessu 
árabili, til viðbótar við umsamdar launahækkanir.

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

á grundvelli ákvæðis um sAmningsforsendur 
í 8. grein kjArAsAmnings ssf og sA frá 8. 
septemBer 2015 skrifuðu sAmningsAðilAr 
undir eftirfArAndi sAmkomulAg þAnn 24. 
októBer sl:

1. Launahækkun sem átti að vera 5,5% þann 
1. maí 2016 verður 6,2% og gildir frá 
og með 1. janúar 2016.  Þetta ákvæði 
hefur þegar tekið gildi. Var greitt í apríl/
maí 2016.

2. Þann 1. maí 2017 munu öll laun og 
launatengdir liðir hækka um 5,0% í 
stað 3,75% eins og áður var um samið. 
Kauptaxtar taka sömu hækkun.

3. Þann 1. maí 2018 munu öll laun og 
launatengdir liðir hækka um 5,0% í 
stað 2,5% eins og áður var um samið. 
Kauptaxtar taka sömu hækkun.

Hér er um verulega hækkun launa að ræða umfram það sem samið 
var í september 2015. Þessi viðbót við kjarasamning SSF og SA 
byggir á bókun um forsendur og þarf ekki að fara í atkvæðagreiðslu.  
Stjórn, samninganefnd og formenn aðildarfélaga SSF samþykktu 
þennan samning á fundi þann 21. október 2016.

Kjarasamningur þessi hvílir á þremur meginforsendum sem eru að 
kaupmáttur launa aukist á samningstímanum, að launastefna hans 
verði stefnumarkandi fyrir aðra kjarasamningagerð og að fullar efndir 
verði á yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við samninginn.

 Sérstök nefnd skipuð tveimur fulltrúum frá SA og tveimur 
frá stéttarfélögum á almennum vinnumarkaði skal meta hvort 
eftirfarandi forsendur hafi staðist:

1. Í febrúar 2017 skal nefndin meta hvort sú launastefna og 
þær launahækkanir sem í samningnum felast hafi verið 
stefnumarkandi fyrir aðra samningagerð á vinnumarkaði.  
Nefndin skal tilkynna fyrir lok febrúar 2017 hvort sú 
forsenda hafi staðist.

2. Í febrúarmánuðum 2017 og 2018 skal nefndin fjalla 
um hvort markmið samningsaðila um aukinn kaupmátt 
launa hafi gengið eftir.

 
Fari svo að einhver af ofangreindum forsendum standist ekki skal  
kalla saman sameiginlegan fund samninganefnda sem leita skulu 
samkomulags um viðbrögð til að stuðla að framgangi markmiða 
samningsins, treysta forsendur hans og vinna að því að hann haldi 
gildi sínu.

Náist ekki samkomulag um viðbrögð skal sá ofangreindra aðila 
sem ekki vill að samningurinn haldi gildi sínu skýra frá þeirri 
ákvörðun og rökstyðja hana. Fellur samningurinn þá úr gildi frá 
lokum apríl m.v. tilkynningu fyrir kl. 16:00 þann 28. febrúar 
2017 vegna endurskoðunarinnar 2017 og frá lokum apríl 2018 
m.v. tilkynningu fyrir kl. 16:00 þann 28. febrúar 2018 vegna 
endurskoðunarinnar 2018.

VIÐBÓT VIÐ KJARASAMNING: 
MEIRI LAUNAHÆKKUN

http://ssf.is
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HVER ER BESTA LEIÐIN ÁFRAM?
HVERJAR ERU SKOÐANIR STARFSMANNA FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA Í BREYTTUM HEIMI?
við sem störfum í fjármálAfyrirtæjum munum 
tímAnA tvennA (eðA þrennA eðA fernA?). Við 
vorum best í heimi, féllum og byrjuðum upp 
á nýtt. Við höfum reyndar búið við einangrun 
innan fjármagnshafta, en þó hefur ýmislegt 
gengið á og margt á eftir að gerast. Í pólitíkinni 
er mikið talað um endurskipulagningu á 
fjármálakerfinu og staðan verður vægast sagt 
undarleg fari svo að ríkissjóður verði á endanum 
kominn með þrjá banka í hendurnar. 

Norrænir félagar okkar lentu líka í 
fjármálakreppu, þó hún hafi ekki orðið eins 
djúp og hér. Þar hefur líka verið talað um 
endurskipulagningu á fjármálakerfum og margt 
hefur gerst þar líka. Meðal þeirra er sú skoðun 
ríkjandi að til þess að geta mætt framtíðinni með 
öflugum hætti sé best fyrir fjármálafyrirtækin að 
leggja áherslu á hefðbundið meginverkefni greinarinnar sem er að 
útvega einstaklingum og fyrirtækjum lánsfé. Með því væri verið 
að stefna að sjálfbærum árangri til langs tíma í stað þes að einblína 
á hámörkun hagnaðar til skamms tíma. Árangur í rekstri snýst 
ekki bara um ávöxtun eiginfjár heldur þarf að huga að jafnvægi á 
milli þess hvað starfsfólk, eigendur, viðskiptavinir og samfélagið 
fá fyrir sig. Þannig þyrfti að færa áhersluna yfir á góða og stöðuga 
rekstrarniðurstöðu.

stArfsfólkið er Andlit greinArinnAr
Starfsfólkið myndar kjarna fjármálaþjónustunnar. Það eru 
starfsmennirnir sem skapa verðmæti innan fyrirtækjanna og leika 
þar með lykilhlutverk í því að skapa sjálfbært og endingargott 
fjármálakerfi sem á að geta stutt við við samfélagið, þróun þess og 
uppbyggingu. Það eru starfsmennirnir sem eru alls staðar andlit 
greinarinnar út á við. Það eru þeir sem selja vörurnar og þjónustuna 
og það eru þeir sem skapa virðið fyrir viðskiptavinina og stuðla að 
hagvexti í samfélaginu. 

Nú er töluvert rætt um norræna vinnumarkaðslíkanið á 
íslenskum vinnumarkaði. Styrkur þess og góður árangur byggir á 
traustu sambandi á milli fulltrúa starfsmanna og stjórnenda innan 
fyrirtækjanna. Starfsmenn eiga rétt á að vera upplýstir og geta tjáð 
sig um ákvarðanir innan fyrirtækjanna sem aftur eykur félagslegan 
styrk norræna fjármálageirans. Árangur og vöxtur greinarinnar til 
langs tíma byggir á starfsfólkinu og því ætti fjármálageirinn að 
fjárfesta meira í starfsfólki sínu, fjárfesta í störfum í stað þess að 
beita uppsögnum í leit að sem mestum hagnaði til skamms tíma, 
sem verður alltaf á kostnað bæði viðskiptavina og starfsfólks. 

Það er ekki skynsamlegt að láta hvatakerfi ráða ferðinni við 
mikilvæg störf innan fjármálaþjónustunnar. Vænlegra væri að byggja 
á góðri stjórnun þar sem hæfileikar starfsmanna eru metnir og 
reynt að skapa heilsusamlegt og frjótt vinnuumhverfi sem stuðlar 
að aukinni verðmætasköpun. Ef nota þarf hvatakerfi við störf í 
fjármálaþjónustu verða aðferðirnar að vera gegnsæjar, sanngjarnar 
og „balanseraðar“ til þess að tryggja vernd viðskiptavina og heilsu 
starfsmanna sem best.

þróun og menntun
Vegna mikilla breytinga í tækni og umhverfi 
fjármálaþjónustunnar þarf að tryggja aðgang 
starfsfólks að eðlilegri starfsþróun með þjálfun 
og þekkingarmyndun til þess að auka gæði 
þjónustunnar, en einnig að viðhalda starfshæfni 
hvers og eins. Aukin þekking, þjálfun og yfirsýn 
starfsmanna leiðir að öðru óbreyttu til betri 
verndar viðskiptavina og fjárhagslegs stöðugleika.

Starfsmenn eiga rétt á því að vera upplýstir í 
tíma um verulegar breytingar á starfsumhverfi 
þeirra og þeir eiga rétt á að fá að tjá sig um slíkar 
breytingar. Starfsmenn hafa almennt áhuga á 
langtímaárangri þeirra fyrirtækja sem þeir starfa 
hjá og vilja gjarnan leggja sitt að mörkum til þess 
að sjálfbær árangur náist. Mikilvægt er að styrkja 
aðkomu fulltrúa starfsfólks að stjórnarstarfi 

fyrirtækjanna til þess að tryggja sem besta stjórnarhætti þeirra. Í 
kjarasamningi SSF og Samtaka atvinnulífsins er kveðið á um samráð 
af þessu tagi í 13. grein. Sú grein virðist hafa gleymst algerlega í 
öllum þeim breytingum sem orðið hafa í bönkunum á síðustu árum. 
Þessa grein þarf að draga fram úr myrkrinu og vinna eftir henni. 

 
norrænA líkAnið
Norræn samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja leggja áherslu á að 
fjármálageirinn þrói annars konar mælingu á árangri en nú tíðkast og 
felst í því að einblína á ávöxtun eiginfjár. Nær væri að leggja áherslu 
á langtíma fjárfestingu í fólki í stað kostnaðarlækkana og hagnaðar 
til skamms tíma. Markmið um hámörkun hagnaðar til skamms 
tíma ganga ekki endalaust upp, það þarf að hugsa til lengri tíma. 

Norrænir starfsmenn fjármálafyrirtækja telja að norræni fjár-
málageirinn ætti að starfa með siðferði og heilbrigði að leiðarljósi 
og styðja þannig sjálfbæran árangur til langs tíma sem gagnast 
samfélaginu og hagkerfinu í heild. Greinin þróast nú með mjög 
hröðum hætti og hefur staðið frammi fyrir mörgum áskorunum, 
bæði hruni og hraða í þróun. Til dæmis hrista tæknibreytingar 
og sjálfsafgreiðslulausnir nú upp í grunni hefðbundinnar 
fjármálaþjónustu eins og við höfum þekkt hana. Nýir þátttakendur 
koma í sífellu inn á völlinn og samkeppni eykst. Samkeppni milli 
fyrirtækja um að veita þjónustu er auðvitað velkomin, en tryggja þarf 
að öll fjármálafyrirtæki sitji við sama borð hvað leikreglur varðar.

sömu reglur AllsstAðAr og Aukin Byrði
Lög og reglur frá Evrópusambandinu mynda ramma um 
fjármálaþjónustuna í álfunni og það sama gildir um Ísland. Stærstur 
hluti regluverksins sem stjórnar greininni kemur frá stefnumörkun 
innan ESB. Víðtækt eftirlitskerfi, bæði á Evrópuvettvangi og á 
heimavelli, túlkar allt þetta regluverk og gerir kröfur og gefur 
skipanir í anda þess. Í öllu þessu starfi ríkir lítill skilningur á 
norrænum leiðum og aðferðum, t.d. lausnum á vinnumarkaði 
varðandi kjarasamninga og réttindi launafólks. Það er því mikilvægt 
fyrir samtök starfsmanna í fjármálaþjónustu að standa þétt saman til 
að hafa áhrif á bæði setningu regluverksins og framkvæmdar á því.

Hvað regluverkið varðar erum við enn að upplifa afleiðingar 
fjármálakreppunnar á árinu 2008. Regluverkið um fjármálamarkaðinn 
er orðið bæði flóknara og viðameira en áður var. Það lendir að miklu 
leyti á starfsfólkinu að fóta sig á regluverkinu og rata í gegnum 
það í umhverfi aukinnar samkeppni í greininni sem enn býr við 
mikinn skort á trausti. 

trAust er lykilorð
Já, traustið er enn vandamál. Álit og trú almennings á fjármálakerfinu 
hefur ekki enn rétt sig af eftir hrun markaðanna. Starfsmenn 
þurfa enn að standa andspænis vantrausti og efa á greininni frá 
viðskiptavinum. Þrátt fyrir það hefur mörgum bönkum í Evrópu 
tekist að viðhalda markmiðum um ávöxtun eiginfjár í umhverfi 
þar sem hagvöxtur er lítill eða enginn. Svo virðist að eina leiðin til 
þess að ná þeim markmiðum innan ramma flókins regluverks sé að  

skera niður kostnað, aðallega með því að fækka starfsfólki. Kannast 
einhverjir við þessa sögu hér á landi?

Regluverkið á fjármálamarkaði er orðið mjög flókið. Kannski 
er það nauðsynlegt, en það þarf að vera sanngjarnt og þannig 
úr garði gert að það flæki hlutina ekki of mikið. Of mikil byrði 
vegna regluverks leiðir til of mikillar áherslu á kostnaðarlækkanir 
og skammtímahegðunar af hálfu fjármálafyrirtækjanna. Heilbrigð 
fjármálafyrirtæki eru nauðsynleg fyrir langtímaþróun og auðlegð 
samfélaga okkar og því verður að tryggja starfsumhverfi þar sem 
bæði samkeppni og eftirlit fer fram með sanngjörnum hætti. Tryggja 
þarf að fjármálamarkaðurinn sé bæði gegnsær og sanngjarn.

Íslenskur fjármálamarkaður á eflaust eftir að ganga í gegnum 
miklar breytingar á næstu árum. Það er mikilvægt að rödd 
starfsmanna heyrist um þær breytingar. Við getum ekki hlustað 
þegjandi á tillögur stjórnmálamanna og stjórnenda um þessi mál. 
Okkar rödd þarf að heyrast betur.

Ari skúlAson, 2. vArAformAður ssf

dEsEmbEruppbót
desemBeruppBót miðAð við fullt stArf árið 2016 er 82.000 kr. og skAl greiðA hAnA eigi síðAr en 15. desemBer.  Allir 
félagsmenn á fyrirframgreiddum launum fá desemberuppbótina greidda með launum 1. desember 2016.

Fullt ársstarf telst í þessu sambandi 45 unnar vikur eða meira fyrir utan orlof. Uppbótin greiðist eigi síðar en 15. desember 
ár hvert, miðað við starfshlutfall og starfstíma, öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi í 12 vikur á síðustu 12 
mánuðum eða eru í starfi fyrstu viku í desember.



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 helmingi námsgjalda við einingametið nám.


