
Viðvarandi fækkun útibúa 
viðskiptabankanna

Í árslok 2008 voru 146 útibú viðskiptabanka starfrækt 
en þeim hefur fækkað jafnt og þétt niður í 84 útibú.  

– bls. 8 - 9 –

02
 tb

l. 
// 

21
 á

rg
. /

/ n
ó

ve
m

b
er

 2
01

7

Helga Hætt sem formaður FSLÍ
„Hún á mikinn þátt í þeim góðu kjörum 

og réttindum sem 
félagsmenn FSLÍ 
og ssf njóta í 
dag.“ 

Bls. 12ViðskiptaVinir Vega og meta starfs-
menn í fjármálageiranum. Bls. 6- 7.
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um ssf
Samtök StarfSmanna fjármálafyrirtækja – SkammStafað SSf er Stéttarfélag StarfSmanna í bönkum, SPariSjóðum og fjármálafyrirtækjum. megin-
áherSlur 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.

LEIÐARI
FRIÐBERT TRAUSTASON, FORMAÐUR SSF, FJALLAR UM LAUNAJAFNRÉTTI Í LEIÐARA BLAÐSINS. „EF 
VIÐ BREYTUM EKKI VINNUBRÖGÐUM ÞÁ NÆST ALDREI NOKKUR EINASTA NOTHÆF NIÐURSTAÐA, 
OG ÞVÍ SÍÐUR ÁRANGUR.“ 

- bls. 4

VIÐSKIPTAVINIR VEGA OG META STARFSMENN Í FJÁRMÁLA-
GEIRANUM
SAMKVÆMT SKOÐANAKÖNNUN MEÐAL STARFSMANNA Í FJÁRMÁLAGEIRANUM Í DANMÖRKU ERU ÞEIR 
EKKI ALLIR SAMMÁLA UM ÁHRIF EINKUNNARGJAFAR VIÐSKIPTAVINA.

- bls. 6 - 7

VIÐVARANDI FÆKKUN ÚTIBÚA VIÐSKIPTABANKANNA OG 
STARFSFÓLKS
Í ÁRSLOK 2008 VORU 146 ÚTIBÚ VIÐSKIPTABANKA STARFRÆKT EN ÞEIM HEFUR FÆKKAÐ JAFNT OG ÞÉTT 
NIÐUR Í 84 ÚTIBÚ.

- bls. 8 - 9

FORMANNA- OG TRÚNAÐARMANNAFUNDUR SSF 
- bls. 10 - 11

HELGA HÆTT SEM FORMAÐUR FSLÍ
„HÚN Á MIKINN ÞÁTT Í ÞEIM GÓÐU KJÖRUM OG RÉTTINDUM SEM FÉLAGSMENN FSLÍ OG SSF 
NJÓTA Í DAG.“ 

- bls. 12

MYNTSAFN SEÐLABANKA OG ÞJÓÐMINJASAFNS.
MÖRG FYRIRTÆKI HAFA VALIÐ OPIÐ VINNURÝMI Í ÞEIRRI VON AÐ SKAPA VINNUUMHVERFI OG 
FYRIRTÆKJAMENNINGU ÞAR SEM SVEIGANLEIKI, ÞEKKINGARMIÐLUN OG SAMVINNA ERU RÍKJ-
ANDI. EN ER ÞAÐ RAUNIN ÞEGAR TIL KASTANNA KEMUR?

- bls. 13

HEILDARLAUN EINNA HÆST INNAN FJÁRMÁLAGEIRANS OG 
ÓLEIÐRÉTTUR LAUNAMUNUR KYNJANNA EINNA MESTUR 
INNAN FJÁRMÁLAGEIRANS.
- bls. 14



samkVæmt launakönnun ssf 2016 er „kynBundinn 
launamunur“ (óútskýrður launamunur kynjanna) 
11,9%, og samkVæmt niðurstöðu Hagstofunnar fyrir 
árið 2016 er „launamunur kynjanna“ á almennum 
Vinnumarkaði 16,1%.

Á sama tíma og þetta birtist okkur frá tveimur virtum 
fyrirtækjum, Hagstofunni og Gallup, fá fjármálafyrirtæki 
gullmerki Price Waterhouse Coopers og Jafnlaunavottun 
BSI á Íslandi fyrir launajafnrétti, þar sem fullyrt er að 
launamunur kynjanna sé innan 3,0% skekkjumarka.

Það er alveg útilokað að halda áfram með umræðuna um launa-
jafnrétti á sömu nótum og undanfarna áratugi þar sem himinn og 
haf er á milli niðurstaðna sérfræðinga á vegum úttektaraðila.

Allir aðilar, samtök launamanna, samtök atvinnulífsins, Ríkið 
og sérfræðingar sem vinna þær skýrslur sem koma hver með sína 
niðurstöðu, verða að setjast saman að borði og bera saman aðferðir 
við samanburð á launum kynjanna. Annars heldur þessi umræða 
áfram á þessum sömu tilgangslausu nótum næstu áratugi þar sem 
allir telja sig saklausa af mismunun en benda á að mismunurinn 
hljóta að liggja hjá öllum hinum.

Ef við breytum ekki vinnubrögðum þá næst aldrei nokkur einasta 
nothæf niðurstaða, og því síður árangur.

Árið 20018 voru sett ítarleg lög nr. 10/2008 „Um jafna stöðu og 
jafnan rétt karla og kvenna“.

Þar segir í 19. grein um launajafnrétti: 
Konum og körlum er starfa hjá sama atvinnurekanda skulu 
greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf. 
Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama 
hátt fyrir konur og karla. Skulu þau viðmið sem lögð eru til 
grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismunun. 
Starfsmönnum skal ávallt heimilt að skýra frá launakjörum 
sínum ef þeir kjósa svo. 
Ráðherra er heimilt að setja reglugerð 1) um nánari fram-
kvæmd þessa ákvæðis, þar á meðal um innleiðingu staðals 
um launajafnrétti, svo sem varðandi hæfniskröfur til vott-
unarstofa og framkvæmd jafnlaunavottunar.
Í 4. grein sömu laga segir verkefni Jafnréttisstofu vera m.a.:
 a. hafa eftirlit með framkvæmd jafnréttislaga
 b. vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á 
grundvelli kyns á vinnumarkaði

Er ekki kominn tími til að efla starfsemi Jafnréttisstofu 
þannig að starfsmenn hennar geti sinnt þessu lagabundna 
hlutverki sínu?

Baráttan fyrir jafnrétti er á fleiri sviðum en launa-
jafnrétti.

Eldri hópurinn á vinnumarkaði, 60 ára og eldri, finna 
fyrir aldursfordómum á sama hátt og ríkti um og eftir 
aldamótin 2000.

Það getur ekki gengið lengur að lang flest fjármála-
fyrirtækin vilji ekki hafa starfsmenn eldri en 66 ára í 

starfsmannahópnum, en því miður er það staðan í dag.
Berjumst fyrir jafnrétti á öllum sviðum, kynjajafnrétti, launajafn-

rétti, jafnrétti aldurshópa og jafnrétti vegna búsetu.

Friðbert Traustason, formaður SSF.
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trúnaðarmannaHandBók ssf 
er orðin aðgengileg á Vef ssf. 
Við hvetjum félags- og trúnaðar-
menn okkar til að kynna sér efni 
bókarinnar.

Hjá SSF starfa um 160 trúnað-
armenn, kjörnir af samstarfsfólki 
viðkomandi trúnaðarmanns. Starf 
trúnaðarmannsins er margþætt, 
ábyrgðarmikið og vandasamt. 
Væntingar til trúnaðarmanna 
eru miklar og til þess að þeir 
geti staðið undir væntingum 
hefur SSF liðsinnt þeim af 
alefli, bæði með námskeiða-
haldi og stuðningi við starf 
þeirra með því að veita aðstoð og ráðgjöf. 
Það er okkar von að handbókin muni gagnast trúnaðarmönnum í 
þeirra starfi.

BERJUMST FYRIR JAFNRÉTTI

TRÚNAÐARMANNA- 
HANDBÓK SSF

félagsmenn ssf eiga rétt á Viðtali Við yfirmann einu sinni á ári um 
störf sín og Hugsanlega Breytingu á starfskjörum. Jafnframt segir 
að veita eigi slíkt viðtal innan tveggja mánaða. Í launaviðtali er ekki 
einungis verið að semja um laun heldur einnig um vinnuframlag og 
mikilvægi starfsmannsins og horft til þeirra þátta er snúa að starfs-
umgjörð viðkomandi.

Reynslan sýnir að þeir sem nýta sér viðtölin eru talsvert líklegri 
til að hafa hærri laun en sá sem kallar ekki eftir þeim. Þá hafa verið 
gerðar kannanir hjá stéttarfélögunum sem sýna að launaviðtöl skili 
umtalsverðum árangri, m.a. í að jafna laun kynjanna.

Vertu undirBúin(n) 
Til að starfsmannaviðtalið gagnist sem best fyrir viðkomandi 
starfsmann er nauðsylegt að koma undirbúin(n) til fundarins. 
Mikilvægt er að starfsmaðurinn sé búinn að reyna að sjá fundinn 
fyrir sér, vera tilbúinn til þess að rökræða um sínar áherslur og 
setja niður á blað þá áherslupunkta sem hann vill koma á fram-
færi sem tengjast starfi viðkomandi eða launakröfum.

Þú finnur nánari upplýsingar um launaviðtöl og starfsþróunar-
viðtöl í Trúnaðarmannahandbók SSF sem hægt er að nálgast á 
heimasíðu félagsins. 

ÞÚ ÁTT RÉTT Á LAUNAVIÐTALI
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útiBú arion Banka í kringlunni opnaði á nýjan leik, fimmtu-
daginn 21. septemBer sl., eftir gagngerar Breytingar. Endurnýjað 
útibú Arion banka er það fyrsta sinnar tegundar hér á landi og 
verður útlit útibúsins og þjónusta með nýju sniði. Markmiðið með 
breytingunum er að bjóða viðskiptavinum enn þægilegri bankaþjón-
ustu. Stór þáttur í því er nýr afgreiðslutími en útibúið verður opið 
alla daga vikunnar á sama tíma og verslanir í Kringlunni. Ekkert 
bankaútibú á landinu er með jafnrúman afgreiðslutíma. 

Ýmsar aðrar nýjungar eru í útibúinu. Starfsfólk útibúsins er til 
dæmis hvorki í gjaldkerastúkum né við skrifborð heldur á gólfinu, 
viðskiptavinum til aðstoðar, meðal annars við notkun á stafrænum 
þjónustuleiðum bankans. Meðal stafrænna lausna eru greiðslumöt, 
íbúðalán, greiðsludreifingar kreditkorta, heimildarbreytingar, stofnun 
reikninga og að koma í viðskipti. Sérfræðingar í þjónustuveri Arion 

banka eru jafnframt aðgengilegir í gegnum fjarfundarbúnað þegar 
starfrænar lausnir eru ekki mögulegar. 

Í útibúinu er viðburðasalur sem tekur um 50 manns í sæti. Þar 
hafa meðal annars verið haldnir fræðslufundir og vísindaferðir. 
Viðburðasalurinn hefur einnig verið notaður í annars konar við-
burði en bankatengdra. „Á miðnæturopnun Kringlunnar voru 
kvikmyndasýningar fyrir maka sem ekki sáu sér fært að bíða í 
verslunum á meðan betri helmingurinn var að versla. Á Svörtum 
föstudegi (Black Friday) var jóga fyrir starfsfólk Kringlunnar fyrir 
opnun og nudd seinnipartinn fyrir þá sem þurftu að slaka á eftir 
að halda á öllum innkaupapokunum.  

Auk hefðbundinna hraðbanka eru hraðbankar þar sem hægt er 
að leggja inn, kaupa gjaldeyrir, greiða reikninga, millifæra, kaupa 
gjafakort og gjaldeyri og fylla á frelsi.

ÚTIBÚ ARION BANKA Í 
KRINGLUNNI OPNAÐ AÐ NÝJU
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á síðastliðnum áratug Hafa stjórnendur og mannauðsteymi 
danskra fjármálafyrirtækja lagt mikla áHerslu á að skilgreina sVo-
kallaða meginframmistöðuVísa (e. key performance indicators) 
fyrir flest ferli í geiranum.

Í mörgum tilvikum er búið að setja markmið fyrir fjölda funda, 
fjölda nýrra viðskiptavina og magn seldrar vöru. Vikulegir stöðufundir 
eru haldnir þar sem samstarfsmenn fá að vita hvort þeir séu á „rauðu“ 
eða „grænu“ svæði varðandi frammistöðu sína til að ná settum mark-
miðum. Þar að auki hefur ánægja einstaklinga í viðskiptaþjónustu 
verið mæld í hverju einasta símtali og hún hefur líka tekið sinn skatt.

„Stund sannleikans“ (e. Moment of Truth eða MOT), er eitt af þeim 
hugtökum sem notuð eru yfir mat viðskiptavinar á þjónustu starfs-
manns eftir hvert símtal. Yfirleitt er einkunnaskalinn á bilinu 1 til 
5 eða 10. Spurningin sem viðskiptavinur svarar er yfirleitt á þennan 
veg: „Hvað fannst þér um framkomu og hjálpsemi þjónustuaðila?“

Einkunnagjöf fyrir frammistöðu er ekki ný af nálinni. Í marga 
áratugi hefur fólk sem starfar í iðnaði þurft að gangast undir mælingu 
á fjölda framleiddra eintaka, hraða og lágmarksframleiðslu. En nú 
hefur annar mælikvarði bæst við: persónuleiki. Hversu traustvekjandi 
ert þú? Mörgum sinnum á dag. Þetta fyrirbrigði er þó ekki alveg 
glænýtt, þar sem mjög margir starfsmenn þekkja „Stund sannleikans“ 
(MOT) sem hluta af vinnuumhverfinu samkvæmt trúnaðarmanni hjá 
viðskiptamannaþjónustu Danske Bank í Aarhus, Charlotte Lee Kock.

„Í upphafi ræddum við þetta fyrirbrigði í bak og fyrir. Og það voru 
auðsjáanlega margir sem tóku það nærri sér. Menn óttuðust helst að 
með þessu ætti að skilja að ær og geitur í þeim tilgangi að sjá hvaða 
starfsmenn stóðu sig ekki nógu vel. Í dag er lögð meiri áhersla á sam-
eiginleg markmið. Og stjórnendur eru orðnir nokkuð góðir í því að 
hvetja áfram þá starfsmenn sem sýna ekki nógu góða frammistöðu. 
Mér finnst að orðræðan um markmiðið sé orðin mikilvægari en 
markmiðið sjálft,“ segir Charlotte Lee Kock.

tVær öfgar
Samkvæmt skoðanakönnun meðal danskra bankamanna skiptast 
starfsmenn í tvo hópa hvað varðar álit á einkunnagjöf viðskiptavina. 

Annan hópinn skipa þeir sem eiga erfitt með að gangast undir próf 
mörgum sinnum á dag á þeim grundvelli að þeir telji prófið ekki 
gefa raunhæfa mynd af frammistöðu sinni.

Lisa Fowler, þjónustustjóri Danske Bank, tilheyrði áður þessum 
hópi, þegar hún vann sem undirmaður stjórnanda sem sendi á hverjum 
morgni tölvupósta til allra samstarfsmanna með MOT dagsins. 

„Kröfurnar voru svo miklar að mig langaði ekki lengur að mæta 
í vinnuna. Ég var farin að efast um hvort ég væri nógu hæf í starfið 
mitt. Ég var með ónotatilfinningu í maganum og gat varla náð and-
anum fyrr en þessi daglegi tölvupóstur var kominn inn. Hvað gerði 
ég rangt? Tilfinningin var alltaf neikvæð. Svo fékk ég nýjan yfirmann 
sem sætti sig fullkomlega við það að ég sagði: „Mig langar ekki að 
hafa þessar tölur í huga mér dags daglega, þær flækjast bara fyrir mér. 
Við getum litið á þær mánaðarlega og þá gengur allt betur. Og það 
var allt í lagi,“ segir Lisa Fowler.

Hinn hópinn skipa þeir sem vildu ekki vera án þessarar mikilvægu 
endurgjafar. Meðal þeirra er Jonas Reda sem hefur unnið allan sólar-
hringinn í þjónustuborði Nordea og starfar núna sem fjármálaráðgjafi. 
„Mér finnst gott að fá þessar mælingar vegna þess að þær hjálpa mér 
að bæta mig í starfi. Maður er stöðugt í eldlínunni. Næsta símtal á að 
vera jafngott og það sem þú varst að enda við. Þessi aðferð virkar vel 
til að sjá í hverju maður er góður og hvar vantar eitthvað upp á. Ef 
þetta mat væri ekki fyrir hendi, hefði ég ekki hugmynd um hvernig 
ég gæti bætt mig,“ segir Jonas Reda. 

nafnlaus rannsókn Hjá nets
Enginn starfsmaður í símaþjónustuveri danska bankans Nets var 
tilbúinn að veita okkur viðtal, þrátt fyrir að trúnaðarmaðurinn hafi 
boðið þeim undirbúningsspjall í „að tala við blaðamenn.“ Þess í stað 
báðum við þá að taka þátt í lítilli, skriflegri skoðanakönnun þar sem 
þeir gátu tjáð sig nafnlaust um hvaða skoðun þeir höfðu á einkunna-
gjöf viðskiptavina. Einn af þeim jákvæðu sagði: „Þetta er ágætt og 
hjálpar mér að bæta mig í vinnunni. Svo framarlega sem ég er með 
góða samvisku.“ Neikvæðu raddirnar voru mun fleiri: „Það er svo 
svekkjandi að maður fær kannski einkunn frá viðskiptavinum út frá 

ViðskiptaVinir 
Vega og meta 
starfsmenn í 
fjármálageiranum
Samkvæmt Skoðanakönnun meðal StarfSmanna í fjármálageiranum í danmörku eru Þeir ekki allir 
Sammála um áhrif einkunnargjafar viðSkiPtavina. Sumir StarfSmenn telja aðferðina framúrSkarandi 
leið til ÞeSS að veita endurgjöf Þannig að Þeir geti bætt ÞjónuStuStigið. öðrum finnSt hún vera 
Streituvaldandi og letjandi mæling á einStaklingnum og veiti ekki rétta mynd af raunveruleikanum.

grein í tímaritinu finanS, SePtember 2017
thomaS davidSen, blaðamaður
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forsendum sem maður stjórnar ekki sjálfur og tölurnar sýna ekki.“ 
„Mér finnst pirrandi að maður fær niðurstöðurnar í hendur án þess að 
fá að útskýra hver ástæðan gæti verið fyrir þessum lágu einkunnum.“ 
„Þessi eftirlitsmenning, að það sé stöðugt verið að vega mann og 
meta, hefur ekki góð áhrif á starfsánægjuna eða teymisandann.“ 
Heildarniðurstaða þessarar könnunar innan bankans var að nú, þegar 
farið er að gera þessar mælingar, þurfi líka að tryggja að tölurnar hafi 
einhverja þýðingu. „Ein stærð passar á alla“ forskriftin, þar sem ekki 
er tekið tillit til mismunandi kringumstæðna varðandi viðskiptavini 
fellur ekki í góðan jarðveg hjá starfsmönnum í símaverinu. „Ef mæl-
ingarnar eiga að hafa eitthvert gildi þá þarf að leggja meiri áherslu á 
að nota þær á uppbyggjandi hátt til að hjálpa mönnum að þróast í 
starfi,“ er meginniðurstaða könnunarinnar.

næturVaktin fær lélega einkunn
Starfsmaður í þjónustuveri annars fjármálafyrirtækis var tilbúinn 
að koma í viðtal en þegar hún sá framburð sinn á blaði, dró hún 
yfirlýsingar sínar til baka. Eftir að ritstjórn bauð henni að koma fram 
nafnlaust, samþykkti hún þó birtinguna og í þessu viðtali köllum við 
hana Bettinu. „Ég vinn oft á næturvöktum. Nóttina þegar skipt var 
yfir í sumartíma, virkuðu hraðbankarnir okkar ekki í fjóra klukku-
tíma. Geturðu ímyndað þér hversu ánægðir viðskiptavinirnir voru 
með þjónustu mína þá nótt? Nokkrum dögum síðar var ég boðuð 
á fund með yfirmanninum mínum. Hann sagði „Ég bið þig forláts, 
Bettina, en áttu við eitthvert vandamál að stríða? Er það eitthvað 
sem þú vilt ræða um?“ Og ég sagði: „Já, það er sannarlega eitthvað 
sem við þurfum að ræða. Það virkaði ekkert þessa nótt og auðvitað 
voru viðskiptavinirnir hundóánægðir.“ Maður reynir auðvitað að 
segja eitthvað fallegt eins og „ég skil þig vel“ eða „auðvitað er þetta 
pirrandi,“ en það dugir ekki til að fá góða einkunn. Þessa einu nótt 
fékk ég svo lélega einkunn að það tók mig nokkra mánuði að ná mér 
á strik,“ segir Bettina.

Nætursímtölin eru að mörgu leyti sérstök. Þeir sem hringja inn 
eru sumir með geðsjúkdóma, einmana, drukknir eða í annarlegu 
ástandi til þess að spyrja hvort bæturnar sínar, sem greiddar eru út 
á mánudögum og föstudögum, séu komnar inn á reikninginn sinn. 
Bettina dregur þá ályktun að einkunnirnar sem gefnar eru á nóttunni 
séu lægri en á daginn.

„Það er virkilega óréttlátt. Þegar það er ekki tekið til greina að 
kringumstæðurnar þegar hringt er inn geta verið mjög mismunandi, 
get ég ekki notað þetta greiningartæki á mig. Ef eingöngu er mæld 
ánægja viðskiptavinarins, er verið að hvetja starfsmanninn til þess 
að hunsa þá sem bíða á línunni og spjalla um daginn og veginn við 
kúnnann. Maður getur nefnilega lent í þeirri aðstöðu að þurfa að tala 
í korter við einhvern kúnna til þess að fá góða einkunn,“ segir Bettina. 
Henni finnst mikilvægt að þjónustufulltrúi þurfi ekki að velkjast í 
vafa um hvort hann eigi að leggja á viðskiptavin sem fer yfir strikið. 
„Það er mikilvægt að maður geti sagt: „Hættu þessu, það er komið 
nóg. Þú ert svo orðljótur að ég neyðist til að biðja þig að hringja 
inn aftur og tala við annan þjónustufulltrúa. Nú legg ég á – bless.“

„Maður þarf ekki að öskra í símann, heldur segja þetta með venju-
legri og rólegri röddu. En þetta er möguleiki sem á að standa opinn,“ 
segir Bettina, en hún er samt viss um að sumir myndu ekki nýta sér 
þann möguleika vegna þess að þeir, meðvitað eða ómeðvitað, vilja 
hafa viðskiptavininn ánægðan til að fá góða persónulega einkunn.

ein léleg einkunn getur dregið mann langt niður
Jan Poulsen, þjónustufulltrúi hjá Nordea 24/7 finnst það svekkjandi 
að vera mældur fyrir eitthvað sem er langt utan seilingar frá honum. 

„Ef maður þarf til dæmis að segja kúnna að ekki sé hægt að uppfylla 

óskir hans varðandi eitthvert mál sem hann hringdi inn vegna, og 
reynir svo að aðstoða hann frekar, er hættan sú að hann verði samt 
fúll út í mann. Svo þegar ég fæ lélega einkunn í hendur viku síðar, 
eru það bara getgátur hvaða símtal dró meðaltalið mitt niður. Þess 
vegna get ég sjaldan notað þessar einkunnir á nokkurn hátt,“ segir 
Jan Poulsen og bætir við að gallinn sé líka sá að það séu tiltölulega 
fáir viðskiptavinir sem nenna að svara spurningunum.

Svo eru einnig viðskiptavinir sem telja að starfsmaðurinn sé ekki 
hæfur, en svara annarri spurningu með því að segja að erindi þeirra 
hafi verið sinnt fullkomlega. Það er ekkert samhengi þar á milli, 
segir Jan Poulsen. 

„Með tilliti til síðustu reynslu þinnar af Nordea, hversu líklegt 
er að þú munir mæla með Nordea við aðra?“ er ein af þeim spurn-
ingum sem bankinn leggur fyrir viðskiptavini sína. „Mér finnst það 
einkennileg spurning í könnun sem gengur út á þjónustu einstakra 
starfsmanna,“ segir Jan Poulsen.

„Það er möguleiki að ég geti haft þau áhrif á kúnna að honum 
lítist vel á þjónustu mína en ég get ekki tekið ábyrgð á því hvað 
honum finnst um alla fyrirtækjasamsteypuna. Samt er ég metinn 
samkvæmt því svari. Það eru þess lags augljósir vankantar í sjálfri 
greiningaraðferðinni sem leiða til þess að mín persónulega einkunn 
er hvorki áhugaverð eða hvetjandi fyrir mig,“ segir Jan Poulsen, sem 
skilur samt vel að bankinn vilji mæla gæði samtalanna.

„Það er mikilvægt að viðskiptavinir séu ánægðir en kannski er hægt 
að gera mælingarnar einfaldari. Eins og þegar ég fer út úr Elgiganten 
[stór, dönsk raftækjaverslun] og ýti á græna broskarlinn,“ segir Jan 
Poulsen.

aðeins Verkfæri til þjálfunar
Mads Skovlund Pedersen, forstjóri einstaklingsþjónustu Nordea, 
þar sem ánægjumæling viðskiptavina kallast CSEM, telur það mjög 
mikilvægt fyrir fyrirtækið og starfsmenn þess að leitað sé beint til 
viðskiptavina og þeir spurðir álits á þjónustunni.

„Ánægja viðskiptavina er forgangsmál hjá okkur. Og endurgjöfin 
sem við fáum frá þeim er ómetanleg. En það er mikilvægt að hafa 
í huga að CSEM er þjálfunarverkfæri, hvorki meira né minna. Ef 
það er notað á réttan hátt getur það verið mjög skilvirkt vegna þess 
að maður getur alltaf vísað til beinnar endurgjafar. En það er ekki 
verkfæri sem getur staðið eitt og sér. Við erum með skýrar reglur 
um hversu margar athuganir þarf áður en skýrsla er gerð. Ef þetta 
verkfæri er notað með umhyggju og kærleika að sjónarmiði, sem þró-
unartækifæri, er það mjög virkt og hvetjandi því það kemur beint frá 
viðskiptavinum okkar. Með virkri þátttöku stjórnenda tryggjum við 
að verkfærið verði notað á þann hátt,“ segir Mads Skovlund Pedersen. 

nets: starfsmenn Vildu fá endurgjöf
Hjá Nets er mæling á ánægju viðskiptavina kölluð CSAT (e. Customer 
Satisfaction). Jesper Villadsen, aðstoðarframkvæmdastjóri viðskipta-
þjónustu, telur að ílagsgögn frá viðskiptavinum veiti aðeins hluta af 
stærra samhengi. „Persónuleg einkunnagjöf veitir ómetanlega hjálp 
til að koma auga á möguleika til umbóta en hún er aðeins hluti af 
stærra módeli fyrir þróunartækifæri. Þetta er samt mikilvægur hluti 
vegna þess að starfsmenn vilja fá endurgjöf vegna frammistöðu sinnar. 
Hvernig stend ég mig? Hvernig get ég bætt frammistöðu mína? Við 
stjórnendur þurfum ávallt að fylgjast með því hvernig mælingarnar 
nýtast starfsmönnum. Við vitum vel af því að sérstaklega þegar gefin 
er einkunn fyrir persónuleika, þá þýðir það lítið til framtíðar að rétta 
þeim bara hráa endurgjöfina orðalaust. Persónuleg einkunn er hluti 
af heildinni og getur aldrei staðið ein og sér,“ segir Jesper Villadsen.

Þýðing: Anna Heiða Pálsdóttir
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landsHluti 2008 2009 2010 2011 2012 2017

Höfuðborgarsvæðið 47 40 41 37 32 21
Reykjanes 11 10 10 9 6 4
Suðurland 16 15 16 15 15 13
Vesturland 13 10 9 7 7 7
Vestfirðir 16 15 15 13 10 6
Norðurland vestra 9 7 7 7 7 5
Norðurland eystra 18 18 18 18 16 16
Austurland 16 16 15 15 12 12
landið allt 146 131 131 121 110 84

ViðVarandi fækkun útiBúa  
ViðskiptaBankanna og starfsfólks
undanfarin ár Hefur útiBúum ViðskiptaBankanna fækkað Veru-
lega. Í árslok 2008 voru 146 útibú viðskiptabanka starfrækt en 
þeim hefur fækkað jafnt og þétt niður í 84 útibú eins og þau eru nú.  
Mikil fækkun hefur átt sér stað á höfuðborgarsvæðinu undanfarin 
6 ár, úr 37 útibúum í 21. Þá hefur útibúum haldið áfram að fækka 
undanfarin ár utan höfuðborgarsvæðisins en þau voru 99 talsins 
árið 2008 en eru nú 63.  

Vert er að taka það fram að útibúum tiltekinna banka á myndinni 
hefur fjölgað, haldist í stað eða fækkað með eða þrátt fyrir yfirtöku 
á Sparisjóðum t.d. á Suðurlandi, Austurlandi, Norðurlandi eystra, 
Norðurlandi vestra og Vestfjörðum.

Einnig þarf að taka tillit til þess að í sumum tilfellum er um að 
ræða afgreiðslustaði bankanna en ekki útibú. Á sumum afgreiðslu-
stöðum er ekki boðið upp á jafnmikla þjónustu og útibúum t.a.m. á 
höfuðborgarsvæðinu og hafa í sumum tilfellum skertan opnunartíma.

áframHaldandi krafa um Hagræðingu
Boðuð hefur verið frekari hagræðing innan bankanna þrátt fyrir 
þá staðreynd að fjöldi starfsmanna sé nú kominn niður fyrir þann 
fjölda sem starfaði að meðaltali hjá samningsaðilum SSF á árunum 
1985-2005. Tækni og sjálfvirkni spila þar visst hlutverk í rekstri 
fjármálafyrirtækja en að nánast allt greiðslumiðlunarkerfi lands-
manna fer í dag í gegnum aðildarfyrirtæki SSF, en það var ekki fyrir 
20-30 árum.  Á fyrirtækin og starfsmenn eru síðan á hverju ári settar 

auknar kröfur um öryggi þjónustu, víðtækari ráðgjöf og fjölbreytta 
upplýsingagjöf  til eftirlitsaðila á vegum íslenska ríkisins.

félagsmönnum fækkar
Árið 2007 voru starfsmenn sem unnu við viðskiptabankastarfsemi 
bankanna 4326 talsins (1450 hjá Landsbankanum, 1076 hjá Kaup-
þingi, um 1200 hjá Íslandsbanka og um 600 hjá Sparisjóðunum). 
Í dag er heildarfjöldi þeirra sem starfa í viðskiptabankastarfsemi 
bankanna orðnir 2850 starfsmenn (um 1000 hjá Landsbankanum, 
900 hjá Arion banka, um 900 hjá Íslandsbanka og um 50 hjá 
Sparisjóðunum. 

Það sést vel á þessum tölum að fækkunin hefur verið gríðarleg á 
undanförnum árum og mikilvægt að stjórnendur og ráðamenn geri 
sér grein fyrir þeirri hagræðingu sem þegar hefur átt sér stað áður 
en ríkari krafa um enn frekari hagræðingu er gerð.

2012 2017
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formanna- og trúnaðarmannafundur ssf Var Haldinn á selfossi 
dagana 7. og 8. nóV. sl. Um 60 formenn aðildarfélaga og trúnað-
armenn þeirra mættu á fundinn. Góður andi var á fundinum en 
þar var farið yfir málefni líðandi stundar, stöðuna á vinnumarkaði, 
kjaramál SSF og lífeyrissjóðsmál. Á fundinum voru fræðsluerindi 
frá Forvörnum ehf. um streitu, starfsánægju og fyrirtækjamenningu.

Friðbert hóf fundinn á því að fara yfir kjaramál SSF og stöðuna á 
vinnumarkaði. Sagði hann mikilvægt að tryggja í næstu samningum 
að lágmarkslaun hækki og að launadreifing verði jafnari. Þá lagði 
hann mikla áherslu á jafnréttismál út frá kyni, aldri og búsetu. Frið-
bert sagði að náðst hefði umtalsverður árangur í kjarasamningum 
síðustu ára og hefðu launahækkanir á sl. 8 árum verið á bilinu 38,4% 
til 44,5%, hærri prósentutala til þeirra sem lægri launin hafa vegna 
„launaþróunartryggingar“ sem tók gildi 1.10.2015.

Á seinni degi fundarins var fundargestum skipt upp í 7 vinnu-
hópa þar sem unnið var í áherslumálum og forgangsröðun fyrir 
næstu kjarasamninga SSF. Vinnuhóparnir fóru yfir endurskoðun-
arákvæði núverandi kjarasamnings sem skal lokið fyrir 28. febrúar 
2018. Það endurskoðunarákvæði felur í sér að ef ASÍ-félög segja 
upp samningi getur SSF gert slíkt hið sama. Þann 1. maí 2018 
er hækkun hjá ASÍ-félögum 3,0% en á sama tíma er hækkun 
hjá SSF 5,0%. Ef samningnum yrði sagt upp er óvíst hvort 5% 
kjarasamningsbundinni hækkun yrði náð fram en kjarasamningar 
eru lausir í lok næsta árs. Almennt voru fundarmenn sammála um 

það að segja ekki upp samningnum í febrúar og fara frekar í vinnu 
við að undirbúa næstu samninga. Þá voru fundarmenn almennt 
sammála um það að leggja áherslu á launahækkanir með blandaðri 
leið prósentuhækkana og krónutöluhækkana þar sem áhersla yrði 
lögð á hækkun meðallauna og jafnari launadreifingu. Einnig vildu 
fundarmenn m.a. leggja áherslu á styttingu vinnuvikunnar, reglur 
varðandi gerð fastlaunasamninga, aukið framlag í endurmenntun, 
skyldur varðandi launaviðtöl og jafnréttismál.

FORMANNA- OG TRÚNAÐAR-
MANNAFUNDUR SSF

Friðbert Traustason, formaður SSF, fer yfir stöðuna á vinnumarkaði við setningu sam-
eiginlegs formanna- og trúnaðaramannafundar SSF.

Anna Karen Hauksdóttir, varaformaður 
SSF, ásamt Nönnu Kristínu Tryggvadóttur, 
stjórnarmanni SSF.
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launareikniVél 
fyrir félagsmenn 
Á heimasíðu SSF er nú hægt að skoða laun í fjármála-
fyrirtækjum, 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.

Rósa Jennadóttir, umsjónarmaður sjóða og trúnaðarmannafræðslu, og Hilmar Vilberg 
Gylfason, fjármálastjóri SSF.

Fundargestum var skipt upp í 7 vinnuhópa þar sem unnið var í áherslumálum og 
forgangsröðun fyrir næstu kjarasamninga SSF.

Samhljómur var hjá félagsmönnum á fundinum varðandi helstu áherslur í kjara-
samningsmálum SSF á næsta ári og voru fundargestir sammála um að segja ekki upp 
samningnum í febrúar að öllu óbreyttu.

Friðbert Traustason, formaður SSF, Anna Karen Hauksdóttir, 1. varaformaður SSF og 
Ari Skúlason, 2. varaformaður SSF.
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Helga jónsdóttir, fyrrVerandi formaður félags 
starfsmanna landsBankans íslands (fslí), Hætti 
nýVerið sem formaður eftir áralanga Baráttu 
fyrir Hagsmunum félagsmanna sinna og starfs-
manna fjármálafyrirtækja. Helga starfar í dag sem 
sérfræðingur í notendalausnum og þjónustu Í Upp-
lýsingatækni hjá Landsbanka Íslands en hún hóf þar 
fyrst störf sem sumarstarfsmaður í Vesturbæjarútibúi 
árið 1973.

Helga hóf fyrst störf í hagsmunabaráttu fyrir starfs-
fólk bankamanna sem meðstjórnandi í stjórn FSLÍ 
árið 1987. Árið 1991 var hún svo kjörin formaður 
FSLÍ og var formaður til ársins 1995 og tók svo við aftur sem formaður 
árið 2001 og gegndi því embætti þar til á síðasta aðalfundi félagsins.

Samhliða stjórnarsetu og formennsku hjá FSLÍ hefur hún gegnt ótal 
trúnaðarstörfum fyrir FSLÍ og SSF og gerir enn. Hún var formaður 
stjórnar námssjóðs FSLÍ árin 1995 – 2001 og ritari  2017 -2019 og 
sat í jafnréttisnefnd  FSLÍ frá 2006 – 2012. 

 Til stjórnar SSF var hún fyrst kjörin sem varamaður í stjórn frá 
1993 til 1995 en var þá kosin 1. varaformaður SSF á þingi samtakanna 
árið 1995 og gegndi því embætti til ársins 2007. Þá var hún fulltrúi 
SSF í jafnréttisnefnd og stjórn Nordic Finance Union (NFU) frá því 
1995 – 2007 og í samninganefnd SSF frá 1989 til 2016. Helga hefur 
verið meðstjórnandi í Lífeyrissjóði bankamanna frá 2006 til ársins 
2011 og varamaður í stjórn lífeyrissjóðsins frá 2014.  

á mikinn þátt í kjaraBótum félagsmanna
Friðbert Traustason, formaður SSF, hefur unnið náið með Helgu 
Jónsdóttur á sínum ferli sem formaður SSF. Hann segist vera henni 
ævinlega þakklátur fyrir hennar framlag fyrir sitt félag og heildarsam-
tökin. „Við Helga áttum mikið og gott samstarf allan þann tíma sem 
hún var í forsvari fyrir FSLÍ og í stjórn og samninganefnd SSF. Það 
vita allir sem þekkja Helgu hvers öflug hún er og með eindæmum 
dugleg og hvetjandi. Hún á mikinn þátt í þeim góðu kjörum og 
réttindum sem félagsmenn FSLÍ og SSF njóta í dag. Þar á meðal er 
viðhald lífeyrisréttinda og bættar líf- og slysatryggingar í kjarasamningi 
SSF, en einnig kjaratengd mál sem starfsmenn bankans njóta eins og 
orlofshús, íþróttastyrki, góð mötuneyti og fleira.

Ég verð ævinlega þakklátur fyrir gott samstarf við 
Helgu, hvatningu hennar og kraft í baráttunni fyrir 
bættum kjörum félagsmanna SSF.“

eftirminnilegir áfangar
Helga segir að það sé mikilvægt að eiga í góðu sam-
starfi við félagsmenn og stjórnendur fyrirtækjanna.  
Hún hafi lagt mikið upp úr því að vera í góðum 
tengslum við félagsmenn sína sem og yfirmenn og 
rækta þannig mikilvægt traust og samvinnu. 

Eftirminnilegast segir Helga að sé tvímælalaust 
hrun bankakerfisins árið 2008 og ýmsir eftirmálar 

þess t.d. réttindi þeirra sem ekki voru ráðnir í nýju bankanna. Samn-
ingamálin eru einnig eftirminnileg, einkum langar lotur í karphúsinu 
og ýmsir ánægjulegir áfangar í kjaramálum s.s. í fæðingarorlofsmálum 
og endurskoðun lífeyrissréttinda. „Samrunar bankanna á sínum tíma 
var einnig eftirminnilegur tími enda þurfti að huga að ýmsum þáttum 
þar. Uppsagnir í Landsbankanum árið 1993 og ýmislegt í kringum þær, 
t.d. útifundur á Lækjartorgi. 60 ára afmæli SSF (SÍB) var ánægjulegt 
og gaman að taka þátt í því en þá fórum við í heimsóknir á vinnu-
staði. Baráttan fyrir ýmsum afmörkuðum réttindamálum eru einnig 
minnistæð“ segir Helga. 

HELGA HÆTT SEM 
FORMAÐUR FSLÍ

Helga Jónsdóttir.

Ný stjórn FSLÍ var kjörin á aðalfundi FSLÍ sl. vetur. Ari Skúlason var kjörinn formaður 
FSLÍ. Frá vinstri: Guðný, Anna María, Ari, Jóhanna, Gunnsteinn, Alda, Marteinn og Hildur.

Fulltrúar starfsmanna Landsbankans á þingi SSF árið 2016.
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Frá afhendingu mynt- og seðlasafns Íslandsbanka. Friðrik Sophusson, stjórnarformaður Íslandsbanka, Sigríður Olgeirs-
dóttir, framkvæmdastjóri Rekstrar- og upplýsingatæknisviðs Íslandsbanka, Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, 
Már Guðmundsson, seðlabankastjóri og Margrét Hallgrímsdóttir, Þjóðminjavörður.

upp úr 1970 Hófu seðlaBanki íslands og þjóðminjasafn íslands 
samVinnu um að koma upp sérstöku safni til að sinna VarðVeislu 
innlendrar og erlendrar myntar og sögu íslensks Verðmiðils. Var 
í fyrstu um óformlegt samkomulag að ræða en formlegur samningur 
um stofnun og rekstur Myntsafns Seðlabanka og Þjóðminjasafns 
var staðfestur af menntamálaráðherra 28.janúar 1985. Í samn-
ingnum er kveðið á um að bæði söfnin leggi til safnsins myntsöfn 
sín sem þegar eru til, þó þannig að jarðfundnar myntir og sjóði...  
Lesa meira

Upp úr 1970 hófu Seðlabanki Íslands og Þjóðminjasafn Íslands sam-
vinnu um að koma upp sérstöku safni til að sinna varðveislu innlendrar 
og erlendrar myntar og sögu íslensks verð-
miðils. Var í fyrstu um óformlegt samkomu-
lag að ræða en formlegur samningur um 
stofnun og rekstur Myntsafns Seðlabanka 
og Þjóðminjasafns var staðfestur af mennta-
málaráðherra 28.janúar 1985. Í samningnum 
er kveðið á um að bæði söfnin leggi til safns-
ins myntsöfn sín sem þegar eru til, þó þannig 
að jarðfundnar myntir og sjóðir sem hafa 
aðalgildi sem fornminjar skuli áfram vera 
í Þjóðminjasafni. Seðlabankinn sér safninu 
fyrir húsnæði og annast rekstur þess.

Stofninn í myntsafninu er íslensk mynt 
og seðlar, erlendir peningar frá fyrri öldum, 
einkum þeir sem varða íslenskar heimildir, og 
auk þess yngri gjaldmiðill helstu viðskipta-
þjóða Íslendinga. Við þennan meginhluta 
safnsins er aukið öðrum þáttum sem til 
myntfræði heyra svo sem minnispeningum, 
heiðurspeningum og orðum. Meðal efnis af því tagi eru heiðurs- og 
verðlaunapeningar margra þekktra Íslendinga, allt frá heiðurspeningi 
danska bústjórnarfélagsins, sem veittur var Skúla Magnússyni landfó-
geta árið 1776, til Nóbelsverðlaunapenings Halldórs Laxness 1955, 
sem hann færði myntsafninu að gjöf í febrúar 1985, enn fremur allar 
gerðir hinnar íslensku fálkaorðu og danska dannebrogsorðan, gjöf 
Margrétar II Danadrottningar til safnsins.

 Eitt sérsafn sem komið er úr Þjóðminjasafninu ber að nefna sér-
staklega en það er gjöf dönsku bræðranna Michael C.F. Lund læknis 
og Carl F. Lund óðalsbónda. Í Lundsafni eru um 960 forngrískar 
og rómverskar myntir og um 1600 myntir frá miðöldum og yngri.

Í Myntsafni Seðlabanka og Þjóðminjasafns eru nú um tuttugu 
þúsund myntir og um 5 þúsund seðlagerðir. Til hliðar við safnið 
hefur verið komið upp nokkru bóka- og tímaritasafni um myntfræði 
og skyld efni.

Myntsafnið hefur frá upphafi verið til húsa í Einholti 4. Þar var lengi 
safnsýning í sérstökum sal. Í árslok 2005 var sýningin tekin niður og 
sýningarsalnum lokað. Ný yfirlitssýning var opnuð 15. júní 2006 í nýju 

sýningarrými á fyrstu hæð í húsnæði Seðlabankans að Kalkofnsvegi 1.
Meðal efnis á grunnsýningu safnsins eru elstu peningaseðlar sem 

heimilt var að nota hér á landi, danskir kúrantseðlar frá 18. öld, og 
síðan allar gerðir innlendra seðla frá upphafi íslenskrar seðlaútgáfu 
1886, auk þess íslensk myntslátta frá 1922 þegar hún hófst. Auk 
hins opinbera verðmiðils er einnig sýnt safn íslenskra vöruseðla og 
brauðpeninga og annað efni sem fellur að efnissviði safnsins.

Unnið er að því að setja safnið upp í upplýsingakerfinu Sarp sem er 
menningarsögulegt gagnasafn og aðgengilegt almenningi. 

Myntsafnið hefur tekið þátt í sýningum utan bankans og staðið að 
útgáfu nokkurra myntrita.

merkilegu safni íslandsBanka komið fyrir í 
myntsafni seðlaBanka og þjóðminjasafns
Fyrr á þessu ári afhenti Íslandsbanki Myntsafni Seðlabanka og 
Þjóðminjasafns allt sitt mynt- og seðlasafn. Í safninu eru 1.300 munir 
allt frá árinu 1675 til ársins 2000. Nú stendur yfir vinna 

við frágang safnsins og þarf að vanda vel til verka svo varðveisla 
safnsins verði vel tryggð. 

Strax var ákveðið að kaupa nýjar umbúðir fyrir seðlasafnið þar sem 
upprunalegu umbúðirnar voru orðnar gamlar og úr sér gengnar.  Mik-
ilvægt er að nýju umbúðir séu vandaðar og sýrufríar og standist kröfur 
um langatímavarðveislu, en elstu seðlarnir í Íslandsbankasafninu eru 
frá 1792.  Eftir að hafa  skoðað umbúðir hjá nokkrum framleiðendum 
varð breskt fyrirtæki fyrir valinu, en  það framleiðir og hannar allar 
sínar vörur í samstarfi við Þjóðminjasafn Bretlands. 

Nú síðustu daga hefur staðið yfir vinna við umpökkun seðlasafns-
ins og má segja að umbúðirnar hafi staðist allar kröfur. Verkefnið er 
unnið á þann hátt að hver seðill er myndaður og litaleiðréttur áður en 
hann fær sitt eigið safnanúmer og sinn sérstaka stað í nýju öskjunum.

MYNTSAFN
SEÐLABANKANS 
OG ÞJÓÐMINJA- 
SAFNSINS

HELGA HÆTT SEM 
FORMAÐUR FSLÍ
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árið 2016 Voru Heildarlaun fullVinnandi launamanna að meðaltali 
667 þúsund krónur á mánuði en miðgildi Heildarlauna 583 þúsund 
krónur og Var þVí Helmingur launamanna með laun undir þeirri 
uppHæð og Helmingur yfir. Munurinn á milli meðaltals og miðgildis 
skýrist af dreifingu launa þar sem hæstu laun hækka meðaltalið. 
Fjórðungur launamanna var með 470 þúsund krónur eða minna í 
heildarlaun og tíundi hver launamaður var með lægri laun en 381 
þúsund krónur fyrir fullt starf. Þá var fjórðungur launamanna með 
hærri laun en 761 þúsund krónur og rúmlega 10% fullvinnandi 
launamanna á íslenskum vinnumarkaði með yfir milljón króna á 
mánuði í heildarlaun.

Heildarlaun fullvinnandi starfsmanna á almennum vinnumarkaði 
voru að meðaltali 697 þúsund krónur á mánuði árið 2016. Heildar-
laun ríkisstarfsmanna voru 732 þúsund krónur en 528 þúsund 
krónur hjá starfsmönnum sveitarfélaga. Dreifing heildarlauna var 
ólík eftir launþegahópum og var dreifing launa minnst meðal 
starfsmanna sveitarfélaga. Þannig voru tæplega 80% þeirra með 
heildarlaun undir 600 þúsundum króna á mánuði en það sama átti 
við um tæplega 40% ríkisstarfsmanna og tæplega 50% starfsmanna 
á almennum vinnumarkaði eins og sést í töflu að neðan.

Laun voru mismunandi milli atvinnugreina en heildarlaun voru 
hæst í atvinnugreininni rafmagns-, gas- og hitaveitur eða 905 þúsund 
krónur að meðaltali á mánuði og fjármála- og vátryggingastarfsemi 
893 þúsund krónur. Lægstu heildarlaunin voru í fræðslustarfsemi, 
540 þúsund krónur. Sé horft til dreifingar á heildarlaunum þá 
var launamunur mestur innan fjármálastarfsemi en minnstur í 
fræðslustarfsemi.

óleiðréttur launamunur kynjanna 
einna mestur innan fjármálageirans
Óleiðréttur launamunur kynjanna var 16,1% árið 2016 en hafði 
verið 17% árið áður. Launamunurinn var rúmlega 16% bæði á 
almennum vinnumarkaði og hjá ríkisstarfsmönnum en rúm 8% 
hjá starfsmönnum sveitarfélaga þar sem launadreifing er almennt 
minni. Reiknað er tímakaup karla annars vegar og kvenna hins vegar 
og mismunur þess sem hlutfall af meðaltímakaupi karla túlkað sem 
óleiðréttur launamunur. Tímakaupið nær til grunnlauna, fastra 
álags- og bónusgreiðslna auk yfirvinnu. 

Heildarlaun kvenna voru að meðaltali 22% lægri en heildarlaun 
karla árið 2016. Heildarlaun karla voru að meðaltali 742 þúsund 
krónur og heildarlaun kvenna 582 þúsund krónur.

Vinnutími skýrir að hluta til hærri heildarlaun karla en kvenna 
fyrir fullt starf. Karlar í fullu starfi unnu að jafnaði meira en konur 
í fullu starfi og voru greiddar stundir karla að meðaltali 189,1 á 
mánuði árið 2016 en 179,7 hjá konum. Þannig var minni munur 
á grunnlaunum fullvinnandi launamanna eftir kyni eða um 12% 
enda yfirvinna ekki hluti grunnlauna. Munurinn á reglulegum 
launum karla og kvenna, það er grunnlaun auk fastra bónus- og 
álagsgreiðslna, var rúm 15%.

nauðsynlegt að fara yfir aðferðafræðina
Friðbert Traustason, formaður SSF, segir niðurstöður könnunnar 
Hagstofunnar athyglisverðar, ekki síst í því ljósi að samkvæmt 
launakönnun SSF 2016 er „kynbundinn launamunur“ (óútskýrður 
launamunur kynjanna) 11,9%, og samkvæmt niðurstöðu Hagstof-
unnar fyrir 2016 er „launamunur kynjanna“ á almennum vinnu-
markaði 16,1%.

„Á sama tíma og þetta birtist okkur frá tveimur virtum fyrirtækjum, 
Hagstofunni og Gallup, fá fjármálafyrirtæki m.a. gullmerki PWC 
fyrir launajafnrétti, sem segir að launamunur kynjanna sé innan 
3,0% skekkjumarka. Það er alveg útilokað að halda áfram með 
umræðuna á sömu nótum og undanfarna áratugi“ segir Friðbert.

Hann segir að nauðsynlegt sé fyrir alla aðila; samtök launamanna, 
samtök atvinnulífsins, ríkið og sérfræðinga sem vinna skýrslur um 
þetta efni og koma hver með sína niðurstöðu að setjast saman að 
borði og bera saman aðferðir við samanburð launa kynjanna.

„Annars heldur þessi umræða áfram á þessum sömu tilgangslausu 
nótum þar sem allir telja sig saklausa af mismunun en benda á að 
mismununin hljóta að liggja hjá öllum hinum. Ef þetta verður ekki 
gert þá næst aldrei nokkur einasta nothæf niðurstaða.“

Óleiðréttur launamunur kynjanna byggir á aðferð evrópsku 
hagstofunnar Eurostat og launarannsókninni Structure of 
Earnings Survey. Við útreikninga er stuðst við fastar reglu-
legar greiðslur auk yfirvinnu í október ár hvert. Óreglulegar 
greiðslur sem falla til í október eru undanskildar. Reiknað 
er tímakaup karla annars vegar og kvenna hins vegar og 
mismunur þess sem hlutfall af meðaltímakaupi karla túlkað 
sem óleiðréttur launamunur.

HEILDARLAUN EINNA HÆST 
INNAN FJÁRMÁLAGEIRANS

Þúsundir króna

Heildarlaun á mánuði eftir atvinnugreinum 2015
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Heimild: Hagstofan
Um bráðabirgðarniðurstöður er að ræða en þær byggja á launarannsókn Hagstofu Íslands sem nær til rúmlega 70 þúsund launamanna. Launa- 
rannsóknin er lagskipt úrtaksrannsókn fyrirtækja með 10 eða fleiri starfsmenn og eru niðurstöður vegnar í samræmi við úrtakshönnun rann-
sóknar. Launarannsóknin nær til um 80% af íslenskum vinnumarkaði þó að enn séu atvinnugreinar utan rannsóknar.
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Mínar síður - þitt svæði
Kynntu þér Mínar síður. Allt á einum 
stað. Þær einfalda umsóknir og veita þér 
upplýsingar um stöðu styrktarumsókna

Desemberuppbót
desemBeruppBót miðað Við fullt starf árið 2017 er kr. 86.000,- og skal greiða Hana eigi síðar en 15. desemBer.  Allir 
félagsmenn á fyrirframgreiddum launum fá desemberuppbótina greidda með launum 1. desember 2017.

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.

samtök starfsmanna fjármálafyrir-
tækja gaf út sögurit á síðasta ári í 
tilefni af 80 ára afmæli samtakanna. 
Ritið var prentað í takmörkuðu upplagi 
og er hægt að fá afhent eintak á skrif-
stofu SSF fyrir þá sem vilja. Nú hefur 
ritið verið gert aðgengilegt á rafrænu 
formi og má skoða það á heimasíðu 
félagsins, www.ssf.is.

RAFRÆNT SÖGU- 
RIT SSF

ssf styrkir félagsmenn sína til náms og endurmenntunar í gegnum 
menntunarsjóð ssf. markmið sjóðsins er að efla félagsmenn í 
starfi, gera þá að betri starfsmönnum og samkeppnishæfari á vinnu-
markaði. Einnig styrkir sjóðurinn nám sem eflir félagsmenn til þátttöku 
í félagsstarfi.

Allar upplýsingar um umsóknarferlið og úthlutunarreglur má 
finna á heimasíðu SSF.

ERTU Á LEIÐ Í 
NÁM MEÐ VINNU?

Hefur þú þurft að fara í fyrirbyggjandi skoðanir og/eða meðferðir? 
Styrktarsjóður SSF styrkir margvíslegar skoðanir, meðferðir, þjálfun 
og annað vegna heilsufars. Jafnframt kemur sjóðurinn til móts við 
þá sem hafa orðið fyrir tekjumissi vegna sjúkdóma eða slysa.

Sjóðurinn er fjármagnaður með samningsbundnu framlagi 
atvinnurekenda sem er ákveðið í kjarasamningi félagsmanna á 
hverjum tíma. Kynntu þér hvaða styrkir eru í boði og úthlutunar-
reglurnar á heimasíðu SSF.

ÁTT ÞÚ RÉTT 
Á AÐSTOÐ?
ÁTT ÞÚ RÉTT 
Á AÐSTOÐ?



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.


