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Ávarp formanns

Litið yfir farinn veg og horft til framtíðar

Í

þessu riti er brugðið upp mynd af starfi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja síðastliðin 80 ár. Vitaskuld er ekki um tæmandi lista
atburða í starfi þessa rótgróna félags að ræða en dregnar eru upp svipmyndir af þróun og tíðaranda í starfi samtakanna í gegnum tíðina. Það
er von okkar að félagsmenn SSF hafi bæði gagn og gaman af lestrinum.
Þegar litið er yfir sögu SSF kemur á óvart hversu áherslur í starfi sambandsins hafa í raun lítið breyst. Sem fyrr er megináherslan lögð á kjara-,
réttinda- og fræðslumál. Starfsemi SSF er enn byggð upp á mjög hefðbundin hátt, þing eru haldin á þriggja ára fresti og það er svo á ábyrgð
stjórnar SSF að framfylgja þeirri stefnu sem þing markar hverju sinni.
Um leið og við horfum yfir farinn veg er nauðsynlegt að líta til framtíðar. Það er erfitt að segja til um hvað framtíðin ber í skauti sér. Samtökin
hafa gengið í gegnum framfaraskeið, tíma vaxtar og góðæris en einnig
kreppu. Saga samtakanna er að mörgu leyti fólgin í andstæðum kringumstæðum sem móta hvert tímabil í sögu þeirra en ávallt hafa samtökin
spilað vel úr aðstæðum og komist upprétt í gegnum hvern öldudal.
Fyrir tuttugum árum síðan horfðum við fram á aukna samkeppni á
fjármálamarkaði á Íslandi. Hið sama á við nú, við horfum fram á aukna
samkeppni, þar sem ekkert er því til fyrirstöðu að erlend fjármálastarfsemi hefji starfsemi hér á landi eða kaupi hlutafé í þeirri fjármálastarfsemi sem er fyrir. Með aukinni tækni verður líklega enn hægt að fækka
starfsmönnum bankanna en á sama tíma gerir tæknin kröfu um sértækari
störf. Þetta er verkefni samtakanna og áskorun sem mun vara um ókomin
ár. Við þurfum að brýna okkur gagnvart ófyrirséðum aðstæðum, ógnum
og umbreytingum og vera tilbúin til þess að mæta þeim sem áskorunum.
Við höfum staðist þær hingað til og munum gera það áfram.
Til að mæta áskorunum næstu missera og ára er mikilvægt að treysta
enn frekar samstarfið í SSF og efla kjara- og réttindabaráttu samtakanna.
Hluti af því starfi er að sameina alla starfsmenn fjármálafyrirtækja á
Íslandi í einu sterku stéttarfélagi.
Ég vil skora á alla félagsmenn að láta að sér kveða í starfi SSF og deila
með okkur sínum sjónarmiðum varðandi starf og stefnu SSF.

Friðbert Traustason.

Friðbert Traustason,
formaður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja
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Úr frjóum jarðvegi
— 1935–1945 —

Fulltrúar SÍB fóru í fyrsta sinn á mót norrænna bankamanna í Stokkhólmi árið 1937.
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Úr frjóum jarðvegi
1935–1945

F

jórði áratugurinn var mikið vakningartímabil í íslensku þjóðlífi.
Gróska ríkti á menningarsviðinu og efnahagur landsins var farinn
að styrkjast í kjölfar heimskreppunnar. Samfara aukinni velmegun bast
launafólk fastari böndum og sótti fram til aukinna réttinda. Íslenskir
bankamenn voru þar engin undantekning.
Það var í þessum frjóa jarðvegi sem Samband íslenskra bankamanna
skaut rótum í ársbyrjun 1935. Stofnunin átti sér nokkurn aðdraganda því
forráðamenn starfsmannafélags Landsbanka Íslands og Útvegsbanka
Íslands komu saman til tveggja funda haustið 1934. Sjálfur stofnfundurinn
var svo haldinn 30. janúar 1935. Forseti var kjörinn Haraldur Johannessen
og með honum í stjórn þeir Franz E. Andersen, Baldur Sveinsson, Einvarður Hallvarðsson og Elís Halldórsson. Stofnfélagar voru 75 starfsmenn
Landsbanka Íslands og 53 starfsmenn Útvegsbanka Íslands.

Hafist handa
Rúmlega viku eftir stofnfundinn kom nýkjörin stjórn saman til síns fyrsta
fundar. Þar var nánari verkaskipting ákveðin og markmið sett. Var m.a.
fastmælum bundið að birta frétt um stofnun sambandsins í útvarpinu
og að fara þess á leit við starfsmannafélögin að þau greiddu eina krónu
af hverjum félagsmanni upp í starfskostnað SÍB. Einnig hófust menn
handa um undirbúning árshátíðar er haldin skyldi um vorið og hugað
að stofnun blaðs bankamanna. Bankablaðið sá dagsins ljós í júlí 1935. Í
ávarpi sambandsstjórnar á forsíðu segir m.a.:
„Þetta fyrsta blað, sem gefið er út til reynslu, verður ekki selt heldur
sent öllum sambandsfélögum ókeypis. Um það, hvort blaðið kemur út
eftirleiðis eða hve oft, er ekki hægt að segja að svo stöddu. Það fer eftir
undirtektum og áhuga sambandsfélaga. En stjórn sambandsins væntir
þess, að allir, sem hlut eiga að máli, bregðist þannig við að hægt verði að
halda útgáfunni áfram. Til þess að svo megi verða, þarf hver og einn að
leggja fram sinn skerf.“
Í þessu fyrsta tölublaði kemur einnig fram að nafnið Bankablaðið hafi
einungis verið valið til bráðabirgða og þess farið á leit við bankamenn að
12
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Forsíða 4. tbl. fyrsta árgangs Bankablaðsins, gefið út árið 1936.

13

í 8 0 á r 1935 – 2015

þeir sendi inn tillögur að framtíðarnafni. Ekki verður séð hvort bankamenn hafi almennt svarað því kalli en hitt vitum við að þetta nafn festist
við blaðið til langframa.

Bakari eða bankamaður?
Strax á fyrsta sumri hins nýstofnaða sambands bankamanna kom til kasta
þess þegar bakari nokkur á Ísafirði var ráðinn í starf gjaldkera Útvegsbankans þar, en gengið framhjá öðrum umsækjanda, Adolf Björnssyni,
manni sem hafði góða menntun og reynslu af bankastörfum. Þess má geta
að bakarinn var framámaður í stjórnmálaflokki einum, bæjarfulltrúi með
meiru. Um sömu mundir var stöðu útibússtjóra Útvegsbankans á Akureyri
ráðstafað gegn vilja starfsmannafélags bankans
sem mælti eindregið með Svanbirni Frímannssyni, sem þá var gjaldkeri bankans á Akureyri.
Af þessu tilefni birtist grein í Bankablaðinu
undir dulnefninu ACBA. Þar segir m.a.:
„…barst Félagi starfsmanna Útvegsbanka
Íslands h.f. einnig nokkurs konar gjöf frá Útvegsbankanum eða réttara sagt „ofanígjöf“ þar sem
um veitingu gjaldkerastöðunnar á Ísafirði er að
ræða. Bankastjórar þessa banka, eða að minnsta
kosti tveir þeirra, hafa tvímælalaust staðfest, að
ekki sé nokkurs virði að menn séu að eyða tíma
og fé til að þroska og þjálfa sig til bankastarfs. Slíkt sé tóm endileysa. Þeir
menn séu miklu færari, sem t.d. stæli puttana við prentverk, þjálfi andann
við brauðhnoð eða skerpi „útsjónuna á skipsfjöl eða því um líkt.“

Rígur milli bankamanna
Strax á fyrstu árunum varð vart nokkurskonar togstreitu milli sambandsmannafélaga Útvegsbankans og Landsbankans. Hamlaði þetta nokkuð
starfsemi SÍB því öll meiri háttar mál þess náðu ekki fram að ganga nema
fundir starfsmannafélaga bankanna samþykktu þau. Gilti þetta t.d. um
eftirlaunasjóðsmál og hugmyndir um stofnun sjúkratrygginga bankamanna, en hvort tveggja vafðist nokkuð fyrir mönnum.
Á fyrsta reglulega aðalfundi SÍB sem haldinn var 17. febrúar 1936 kom
til ágreinings um kjör meðstjórnenda. Forseti, Haraldur Johannessen,
hafði einróma verið endurkjörinn en hann hafði gefið kost á sér með því
skilyrði að fyrri stjórn sæti áfram. Þegar kom að kosningu meðstjórnenda
komu fram tveir listar. Lýsti Haraldur því þá yfir að hann tæki ekki kjöri.
Var fundi slitið við svo búið en framboðsfundir boðaðir viku síðar. Þar var
14
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Einvarður Hallvarðsson kosinn forseti og með honum í stjórn þeir F.A.
Andersen, Elías Halldórsson, Haukur Þorleifsson og Björn Björnsson. Á
þessum sama fundi var Starfsmannafélag Búnaðarbanka Íslands boðið
velkomið í SÍB.

Norræn samvinna
Fulltrúar SÍB fóru í fyrsta sinn á mót norrænna bankamanna vorið 1937.
Var það haldið í Stokkhólmi í boði Sænska bankamannasambandsins sem
þá hélt jafnframt upp á 50 ára afmæli sitt. Frá Íslandi fóru þeir Haukur
Helgason og Þorgeir Ingvarsson. Fyrsti fundurinn hér á landi í þessu samstarfi Norðurlandanna var haldinn í Reykjavík árið 1949.
Fram að þessu höfðu hinir norrænu fundir verið skipaðir fulltrúum
einstakra landssambanda en árið 1952 kom fram tillaga þess efnis að
skipulaginu yrði breytt þannig að í stað fulltrúafundanna yrði stofnað
norrænt samband bankamanna. Gekk það eftir og Norræna bankamannasambandið, NBU, var stofnað 24. ágúst 1953. Hefur það starfað æ
síðan og einkum unnið að kjaramálum bankamanna, fræðslu- og kynningarmálum og á vegum þess starfa ýmsar fastanefndir. Frá 1964 hefur
SÍB átt fastafulltrúa í stjórn NBU.

Fyrsti formaður samtakanna; Haraldur
Johannessen.

Jakkar og svuntur
Í 1. tbl. Bankablaðsins árið 1938 er þessa klausu að finna:
„Fyrir nokkrum árum mun það hafa verið ákveðið að Landsbankinn
léti starfsmönnum sínum í té vinnujakka og svuntur, eftir því sem við ætti
í hverju tilfelli. Kvenfólkið er fyrir óratíma búið að fá sínar svuntur, en
ekki bólar á jökkum handa karlmönnunum. „Damerne først“ var svo sem
sjálfsagt en það réttlætir ekki tómlætið í garð karlmannanna. Vonandi
verður þó bætt úr þessu bráðlega.

15
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Landsbankahúsið nýja.

Einnig virðist engin meining í því, að gera upp á milli dyravarða Landsbankans og láta aðeins einn þeirra hafa einkennisföt. Þessir dróttsetar
bankans þurfa á einhvern hátt að skera sig út úr, til þæginda fyrir viðskiptavini bankans. Sama er og með sendla og sendimenn bankans. Mál þetta
hefur verið látið afskiptalaust alltof lengi og vil ég því skora á þá, sem hlut
eiga að máli, að sjá um skjótar framkvæmdir. – Einn á skyrtunni.“

Kaupfélagsstjórarnir koma

Hannes Jónsson, fyrrverandi kaupfélagsstjóri
Vestur-Húnvetninga og
alþingismaður. Hann
starfaði jafnframt við
endurskoðun hjá Landsbankanum.

16

Þannig hljóðar fyrirsögn í Bankablaðinu í ágúst 1939. Þar er greint frá
því að Landsbankanum hafi hlotnast sá heiður að fá að njóta starfskrafta
þriggja fyrrum kaupfélagsstjóra, þeirra Hannesar Jónssonar, Vilhjálms
Þór og Benedikts Guttormssonar. Síðan segir í hæðnistón:
„Landsbankinn fær því þrjá kaupfélagsstjóra á tæpu hálfu öðru ári,
Útvegsbankinn hefur engan fengið ennþá en aðalgjaldkeri Búnaðarbankans var áður kaupfélagsstjóri og heyrst hefir að aðalbókarastaðan þar hafi
verið boðin kaupfélagsstjóra nokkrum, en sá hafi verið nógu hreinskilinn
til að segjast ekki álíta sig færan til þess að taka við stöðunni og neitað því
algjörlega. – Skyldi finnast annar í staðinn!“

Hugmynd um bankamannaskóla
Menntunarmál bankamanna voru ofarlega á baugi í umræðunni á fyrstu
árum SÍB. Sveinn Þórðarson skrifaði grein í Bankablaðið í október 1938
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Auglýsing úr Bankablaðinu, 3. árg. 1.-2. tbl. (1937).
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en þá mun hugmynd að stofnun bankamannaskóla fyrst hafa verið hreyft
þar. Allnokkrar greinar voru skrifaðar um málið á næstu árum og um það
fjallað á þingum SÍB. Skóli bankamanna varð þó ekki að veruleika fyrr
en í lok sjötta áratugarins.

Hugað að byggingarmálum
Húsnæðisekla var mikil á fjórða áratugnum og raunar mun lengur en
það. Innan SÍB komu strax fram raddir um stofnun byggingarfélags
bankamanna og að því kom í janúar 1942 að sambandið fékk svar frá
borgaryfirvöldum í Reykjavík varðandi umsókn um lóðir á Melunum,
vestan Suðurgötu. Synjaði bæjarráð erindinu að svo stöddu á þeim forsendum að ekki væri búið að skipuleggja svæðið. Styrjöldin og dýrtíð
sem henni fylgdi svæfði byggingarmálið um sinn. Byggingarfélag bankamanna var svo stofnað 6. október 1944 og var Jón Grímsson kjörinn fyrsti
formaður þess. Hafði það m.a. forgöngu um innflutning hinna svokölluðu sænsku húsa í Vogahverfinu í Reykjavík að lokinni styrjöldinni.
Þrátt fyrir dýrtíðina mátti sjá að styrjöldinni fylgdu veltiár og mikill
uppgangur sem sést m.a. á því að auglýsingasíður 1. tbl. Bankablaðsins
árið 1942 voru 54 talsins en efnissíður aðeins 32!

Snúist til varnar
Menntunar- og menningarmál bankamanna voru helstu viðfangsefni SÍB
fyrsta áratuginn. Haldin voru fræðslukvöld, keppt í skák, efnt til árshátíða
og knattspyrnukeppni þar sem barist var um „Silfurvíxilinn“, glæsilegan
silfurskjöld sem Bankablaðið gaf út árið 1937.
Eiginleg kjaramál komust fyrst á dagskrá þegar sambandið mótmælti
harðlega dýrtíðarfrumvarpi ríkisstjórnarinnar vorið 1943. Þar segir m.a.:
„Stríðsgróðinn hefir nær allur fallið í hlut annarra stétta og þá fyrst
og fremst atvinnurekenda í útgerð og verslun, án þess að hægt sé að færa
fram nein rök fyrir því, að þeir hafi frekar til þess unnið en launþegar og
aðrar afskiptar stéttir þjóðfélagsins.“
Hér kveður við nokkuð annan og hvassari tón en áður. Krafan um
samræmd kjör á milli bankanna komust og á dagskrá en á þessum árum
ákváðu bankaráðin einhliða kjör starfsmanna. Það leið ríflega áratugur
áður en SÍB kom beint að undirbúningi reglugerðar um störf og launakjör allra bankamanna sem gefin var út árið 1956. Fleiri slíkar fylgdu í
kjölfarið og reyndust þær vera undanfari kjarasamninga á milli aðila upp
úr miðjum áttunda áratugnum.
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Ný og bætt vinnuskilyrði hjá Útvegsbanka Íslands árið 1947.
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Veltiár að loknu stríði
1945–1955

H
Landsbankinn studdi vel
við bakið á sínu fólki og
m.a. var innréttaður salur
á efsta lofti aðalbankans í
Reykjavík.
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austið 1945 átti Landsbanki Íslands 60 ára afmæli og er þess að
nokkru getið í Bankablaðinu það ár. Í grein eftir Klemens Tryggvason kemur m.a. fram að mjög lítil fjölgun hafi orðið í starfsliði bankans
áratuginn á undan þrátt fyrir stóraukin umsvif. Starfsmenn Landsbankans
árið 1945 voru aðeins 87 talsins en þá hafði útibúum fjölgað og gjaldeyriseftirlitsdeild og hagfræðideild verið settar á stofn. Í tilefni af afmælinu
ákvað bankaráðið að gefa 50.000 kr. í námssjóð starfsmanna er hafði verið
stofnaður áratug áður. Þá var einnig ákveðið að innrétta efsta loft bankahússins sem samkomusal fyrir starfsmenn. Af ýmsum ástæðum varð þó
ekki úr framkvæmdum fyrr en sumarið 1950.

V e lt i á r a ð l o k n u s t r í ð i 19 45 –1955

Skilningur – réttlæti – víðsýni
Með vísan í þessi hugtök þakkar frú Sigríður Brynjólfsdóttir yfirmönnum
Landsbankans aukna upphefð kvenna í bankanum og öra þróun í átt til
jafnræðis í launamálum á við karlana. Hún ræðir kröfur Landsbankakvenna um sömu laun fyrir sömu vinnu og segir í grein í Bankablaðinu
árið 1947:
„Höfum við nú fengið þessar óskir okkar uppfylltar þannig, að laun
flestra okkar eldri hafa verið færð til samræmis við laun karlmannanna og
vonum við að hér verði ekki staðar numið. Einnig hefur ein okkar verið
skipuð fulltrúi…“

„Eins og skýrt var frá
í síðasta Bankablaði,
samþykkti stjórn
Útvegsbanka Íslands h.f.
að leggja starfsfólki til
vinnufatnað. Á myndinni
að ofan má sjá nokkrar
af blómarósum bankans í
hinum nýju búningum.“
Bankablaðið, 18. árg. 1.-2. tbl.
(1952).

„Ég sé inn um gluggann þinn …“
Halldór Stefánsson, sá ágæti rithöfundur og starfsmaður Landsbankans,
slær á léttari strengi og birtir í þessu sama hefti ljóðið Skrifstofustúlka.
Síðasta erindið er á þessa leið:
Ég sé inn um gluggann þinn, á hvíta fagra fingur
þú fengið hefur blekklessu, ég veit það ergir þig.
Ég vorkenni þér innilega og vil þig láta kyssa,
því kannski varstu þá að skrifa reikninginn á mig.
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Fulltrúaráð tekur við

Mikill húsnæðisskortur var
í Reykjavík fyrir styrjöldina. Hér leggja starfsmenn
hitaveitulagnir árið 1945.
Orkuveita Reykjavíkur. www.or.is
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Fljótlega eftir stofnun SÍB fóru að koma fram annmarkar á því fyrirkomulagi að sambandið skyldi vera sameiginlegt starfsmannafélagi þeirra
tveggja banka sem í upphafi áttu hlut að máli. Þegar kom fram á eftirstríðsárin hafði þeim svo fjölgað í ellefu og því óhægt um vik að halda
svo fjölmenna fundi. Varð því að ráði að SÍB var breytt í fulltrúaráð starfmannafélaganna á aðalfundi haustið 1948 og jafnframt að félögin kysu
einn fulltrúa fyrir hverja tíu félagsmenn.

V e lt i á r a ð l o k n u s t r í ð i 19 45 –1955

„Eins og kýr í fjósi“
Höfuðborgin þandist mjög út á stríðsárunum og hélt sú þróun áfram eftir
að kom fram á síðari hluta fimmta áratugarins. Ein afleiðingin varð sú
að frá stjórnarráðinu bárust þau tilmæli að bankarnir tækju upp rekstur
mötuneytis þar sem starfsmenn hefðu ekki tíma til að ganga til síns heima
í hádeginu. Um þetta voru að vonum skiptar skoðanir og Guðmundur R.
Ólafsson skrifar í 1. tbl. Bankablaðsins 1948:
„Ég tek það vafalaust í verkahring landlæknis ef honum er skýrt frá
þessu máli, að vara við því að byrgja starfsfólkið inni í vinnustofunum
allan daginn, eins og kýr í fjósi, án nauðsynlegrar útigöngu um miðjan
daginn. Væri fróðlegt að leita álits landlæknis og læknadeildar Háskólans
á áhrifum þess að heilsu starfsmanna.“
Þrátt fyrir andmæli Guðmundar og eflaust margra fleiri bankamanna
varð þróunin sem kunnugt er sú að mötuneytin spruttu upp í bönkunum
– og starfsmenn urðu af hressingargöngu í hádeginu.

Sænsku húsin rísa
Eftir að Byggingarsamvinnufélag bankamanna í Reykjavík hóf starfsemi
risu hin svokölluðu „sænsku hús“ af grunni eftir að ófriðnum lauk. Um
var að ræða tilsniðin hús frá Svíþjóð og því byggingartíminn stuttur.
Bankarnir reyndu að hlaupa undir bagga með byggjendum og m.a. veitti
Búnaðarbankinn starfsmönnum sínum hagstæð lán til 35 ára á 5,7%
vöxtum. Síðar opnuðust frekari möguleikar til fjármögnunar húsa bankamanna því að eftirlaunasjóðir hófu að veita lán til íbúðabygginga. Mestur
þróttur var í Byggingarsamvinnufélagi starfsmanna Landsbankans er var
stofnað 1949 og byggði allmargar íbúðir á næstu árum.

Dýrtíðin eins og ófreskja
Verðbólga magnaðist mjög þegar líða tók að lokum fimmta
áratugarins og kaupmáttur launa minnkaði ár frá ári.
Bjarni G. Magnússon, ritstjóri Bankablaðsins skrifar
grein í lokahefti ársins 1948:
„Þeir sem stjórna verða að gera sér ljóst, að ekki er
hægt að una til lengdar, að kjör almennings séu skert, en
alls konar óhóf og eyðsla skipar öndvegi hjá hinu opinbera.
Það fyrirheit, sem gefið var á sínum tíma, þegar vísitalan var
bundin, um að verðlag færi ekki hækkandi og kaupmáttur
launanna yrði aukinn, hefur því miður ekki enn orðið að
veruleika.“
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Bankatúr Útvegsbankans
Starfsmenn Útvegsbankans gerðu sér glaðan dag 25. júní 1949 en þá var
farin hópför þeirra um Krísuvíkurveg og m.a. áð í Herdísarvík þar sem
menn snæddu kost sinn „í bílunum eða úti undir berum himni“ eins og
segir í stuttri klausu. Í lok hennar segir á þessa leið:
„Veður er ekki sem best, en þrátt fyrir það var glatt á hjalla og fólkið
skemmti sér konunglega. Jók það á ánægju manna að bankastjórar voru
allir með í förinni.“

Leikarar í bankamannastétt
Þjóðleikhúsið var vígt árið 1950 og af því tilefni var rifjað upp í Bankablaðinu hversu margir leikarar væru í stétt bankamanna. Í ljós kemur
að margir af helstu leikurum þjóðarinnar reyndust vera í hópnum og
eru m.a. nefndir til sögunnar þeir Jens B. Waage og sonur hans Indriði
Waage, Þorsteinn Jónsson, Einar Viðar, Jakob Möller, Ragnar E. Kvaran,
Brynjólfur Jóhannesson, Valur Gíslason, Pétur Pétursson, Steindór Hjörleifsson, Sigfús Halldórsson og Indriði Einarsson.

Bönkunum fjölgar
Sunnudaginn 26. október 1952 var stofnfundur fjórða viðskiptabankans,
Iðnaðarbanki Íslands, Landsbanki Íslands, Útvegsbanki Íslands og Búnaðarbanki Íslands auk Framkvæmdabanka Íslands.“ Á fundinum var kosið
fimm manna bankaráð en formlega hóf bankinn starfsemi að Lækjargötu
2 hinn 25. júní árið eftir.
Í tengslum við stofnfundinn var rætt um að sameina hinn nýja banka
Sparisjóði Reykjavíkur og nágrennis. Þau áform urðu sem kunnugt er
ekki að veruleika og róið á önnur mið í þeim efnum.
Fleiri bankar fylgdu svo í kjölfarið: starfsemi Seðlabanka Íslands var
aðskilin frá Landsbanka Íslands 1961, Verzlunarbanki Íslands var stofnaður 1961, Samvinnubanki Íslands 1963 og Alþýðubankinn 1970, auk
sparisjóðanna er fjölgaði ár frá ári.

Fjörugt íþróttalíf
Bankamenn hafa ávallt iðkað íþróttir mikið og gildir það jafnt um listina
að keppa til sigurs á andlegu sviði jafnt sem líkamlegu. Starfsmannafélög
bankanna mynduðu snemma með sér knattspyrnufélög, skákklúbba og
ferðafélög sem skipulögðu bankatúrana víðfrægu.
Ekki er hægt að telja upp öll nöfn afreksmanna á íþróttasviðinu hér
24
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Knattspyrnulið Landsbanka Íslands 1948.

Handknattleikslið Útvegsbanka Íslands 1945.
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Ásgeir Ásgeirsson,
forseti.

en þó má nefna nöfn Ara Guðmundssonar, Helga Eiríkssonar, Björns
Tryggvasonar, Guðmundar Gíslasonar, Svavars Markússonar, Þórðar B.
Sigurðssonar, Jóhanns Arnar Sigurjónssonar og Margeirs Péturssonar.

Úr banka í forsetastól
Ásgeir Ásgeirsson var sem kunnugt er kjörinn forseti Íslands árið 1952 en
hann hafði þá um þrettán ára skeið gegnt starfi bankastjóra Útvegsbanka
Íslands. Skömmu áður en hann tók við hinu nýja embætti var honum
haldið veglegt kveðjusamsæti í bankanum og við það tækifæri sagði Adolf
Björnsson, formaður starfsmannafélagsins m.a. þetta:
„Ásgeir Ásgeirsson kom hingað flestum persónulega ókunnugur, en
í ljós kom brátt hvern mann hann hafði að geyma, góðan og göfugan
dreng, sem frá upphafi veru sinnar hér í bankanum hefir verið vaxandi í
hugum okkar.“
26
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Jólavaka Félags starfsmanna Landsbanka Íslands árið 1956.
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Draumarnir rætast
1955–1965

Á

rið 1955 var tímamótaár í íslenskri bankasögu því þá varð Bankablaðið og SÍB 20 ára, Landsbanki Íslands 70 ára, Útvegsbanki
Íslands 25 ára og Búnaðarbanki Íslands 25 ára, því þótt lögin um hann
hafi öðlast gildi sumarið 1929 hófst lánastarfsemi ekki fyrr en bankinn
fluttist í Arnarhvál hinn 1. júlí 1930.
Útgáfa Bankablaðsins þessi tuttugu fyrstu ár þess reyndist brösótt á
köflum en það kom þó að jafnaði út tvisvar til fjórum sinnum á ári. Ritnefnd
stýrði blaðinu framan af en að því kom að Þorsteinn Jónsson úr Landsbankanum var ráðinn fyrsti ritstjóri Bankablaðsins. Bjarni G. Magnússon, sem
var ritstjóri blaðsins í 28 ár, segir í grein í afmælisblaðinu 1955:
„Bankablaðið er og verður sá vettvangur, sem líklegastur er að verði
okkur drýgstur í baráttunni. Í gegnum það eigum við að kynna sjónarmið
okkar, gera grein fyrir málefnum hverju sinni. Með hógværð og rökvísi.
Samfara ákveðnum og réttmætum kröfum til betra og lífvænlegra lífs –
betri starfsskilyrða – og aukinnar menntunar bankamanna – mun blaðið í
framtíðinni sem hingað til verða bestur málsvari íslenskra bankamanna.“

Auglýsing úr Bankablaðinu, 20. árg. 1.-2. tbl.
(1954).
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Auglýsing úr Bankablaðinu, 20. árg. 3.-4. tbl.
(1954).

Meiri ítök við samningsgerð
Þegar Samband íslenskra bankamanna hélt upp á 20 ára afmælið árið
1955 voru félagar þess 300 talsins en höfðu verið 128 árið 1935.
Einvarður Hallvarðsson ræddi m.a. launamál í afmælishófinu og taldi
eðlilegt að SÍB færi ekki með þann þátt heldur einstök starfsmannafélög
bankanna, „enda virðist það eðlilegt, þegar þess er gætt, að hver banki
hefur sínar sérreglur um þessi mál, sem framkvæmdar eru af stjórn hvers
banka fyrir sig.“
Þetta viðhorf átti þó eftir að breytast innan SÍB því nú fóru í hönd
29
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tímar þar sem sambandið þróaðist hraðfluga í átt til þess að verða raunverulegt stéttarfélag bankamanna í landinu. Síðla árs 1956 settu bankarnir
sameiginlega reglugerð um störf og launakjör bankamanna í kjölfar nýrra
laga um laun starfsmanna ríkisins. Og þótt ekki sé tekið fram í reglugerðinni að hún sé afrakstur viðræðna við samtök bankamanna, litu þau svo
á að SÍB hafi í raun verið viðurkennt sem samningsaðili að nokkru leyti.

„Electronic“ kemur til sögu
Í Bankablaðinu árið 1957 er viðtal við Ottó A. Michelsen og skýrir hann
lesendum þar frá helstu nýjungum sem þá eru að ryðja sér til rúms í skrifstofutækni. Honum farast svo orð:
„Ég get ekki skilið svo við þetta, að ég minnist ekki á þá gleðilegu frétt,
að nú er farið að nota „Electronic“ í rafritvélar. Er það IBM sem ríður á
vaðið og hefur sjálflesandi auga í sambandi við dálkafærslur. Þetta er að
vísu nýlega komið á markaðinn en einmitt „Electronic“ á eftir að minnka
vélarnar, gera þær hljóðari, fljótari og öruggari, en það er næsti áfanginn
í skrifstofuvélatækninni.“
Óhætt er að segja að Ottó hafi þarna reynst sannspár þótt nokkur ár
hafi átt eftir að líða uns tölvur urðu ómissandi í bönkum.

Að bisa við bankastörfin
Sverrir Thoroddsen, sem lengi starfaði í Útvegsbankanum, orti ljóðabálk
um stúlkurnar í bankanum árið 1939 en birti í 25 ára afmælisriti ÚÍ árið
1958. Þar segir í fyrsta erindi:
„Í bankanum okkar búa sprund,
sem bisa við að reikna út pund;
þola hungur, þreyta sund,
þenja sig á alla lund:
aðrir sofa í morgunmund,
matast á við smalahund;
og allt er þetta af einni grund:
Ekki eru pundin sterling.
Þau eru frekar þeirra und.
Þið getið spurt hann Erling!“
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Skóli bankanna settur á laggirnar
Eins og áður hefur komið fram höfðu forystumenn SÍB lengi haft áhuga
á að koma á fót skóla fyrir íslenska bankamenn. Málinu var hreyft margsinnis en verulegur skriður komst ekki á málið fyrr en eftir að Jóhannesi
Nordal, þá starfsmanni Landsbanka Íslands, var falið á félagsfundi í SÍB
í september 1958, að semja álitsgerð og tillögur um stofnun skóla fyrir
bankamenn.
Í framhaldi af tillögum Jóhannesar komst skriður á málið og var skólinn
stofnaður 13. apríl 1959. Töldust stofnaðilar vera SÍB, Landsbanki Íslands,
Útvegsbanki Íslands og Búnaðarbanki Íslands. Hlutafélagsbankarnir og
Sparisjóðirnir gerðust aðilar að skólanum síðar, svo og Seðlabanki Íslands,
eftir að hann varð sjálfstæð stofnun.
Fyrstu árin var ávallt talað um Bankaskólann en að fáum árum liðnum
festist heitið Bankamannaskólinn við stofnunina. Fyrsti skólastjóri Bankamannaskólans var ráðinn Gunnar H. Blöndal, fulltrúi í Búnaðarbanka
Íslands.

Landsbankanemendur í
bankaskólanum ásamt
skólastjóra og nokkrum
gestum.
Bankablaðið, 25. árg. 1.-4. tbl.

Kjarasamningar í fastara form
Kaflaskil urðu í sögu SÍB með undirritun nýrrar launareglugerðar í kjölfar viðræðna á milli bankanna og sambandsins í september árið 1963 en
þar náðust verulegar kjarabætur fyrir bankamenn.
31

í 8 0 á r 1935 – 2015

Í afgreiðslusal Vesturbæjarútibús Búnaðarbankans.

SÍB hafði vaxið fiskur um hrygg í lok sjötta áratugarins því á aðalfundi
fulltrúaráðs í október 1959 var staðfest innganga starfsfólks Sparisjóðs
Reykjavíkur og nágrennis og starfsmannafélaga Verslunarsparisjóðsins,
Samvinnusparisjóðsins og Sparisjóðs Hafnarfjarðar.
Árið 1966 skipuðu bankarnir fasta samvinnunefnd af sinni hálfu til að
sjá um kjarasamninga við sambandsstjórnina. Nokkur ár áttu þó eftir að
líða þar til eiginlegir kjarasamningar voru teknir upp á milli aðila.

Verkfall í Útvegsbanka Íslands
Mánudaginn 2. nóvember 1964 gerðust þau tíðindi að starfsmenn Útvegsbanka Íslands mættu ekki til vinnu í mótmælaskyni við þá ákvörðun
bankaráðsins að ráða utanbankamann í stöðu útibússtjóra við bankann
á Akureyri. Bankablaðið skýrir svo frá að þessar aðgerðir hafi ekki verið
skipulagðar af félagsmálaforystu bankamanna heldur hafi hver og einn
starfsmaður tekið þetta upp hjá sjálfum sér.
SÍB efndi þegar í stað til aukaþings um málið en þrátt fyrir eindreginn
stuðning frá öðru bankastarfsfólki við þessar aðstæður mætti bankastjórn
Útvegsbankans aðgerðum starfsmanna sinna af fullri hörku. Var vinnustöðvunin kærð og dómur kveðinn upp í sakadómi Reykjavíkur 10. febrúar
1965 þar sem forystumenn starfsmanna voru sýknaðir. Ákæruvaldið áfrýj32
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Auglýsing úr Bankablaðinu, 25. árg. 1.-4. tbl. (1959).
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aði málinu til Hæstaréttar og þar var dóminum hnekkt og stjórn Starfsmannafélags Útvegsbanka Íslands sektuð um 200 kr. á grundvelli laga um
verkfall opinberra starfsmanna frá 1915.

Fimm daga vinnuviku krafist!
Bankamenn þurftu, eins og ýmsir aðrir íslenskir launamenn, lengi vel að
sætta sig við sex daga vinnuviku. Mörg ár liðu þar til bankamenn náðu
fram ákvæðum um fimm daga vinnuviku.
Þessu máli er fyrst hreyft í Bankablaðinu árið 1964 af Tryggva Árnasyni er skrifar m.a. á þessa leið:
„Eitt mál mætti bera fram til umræðu og umsagnar í blaði okkar og
síðan leggja það fullreifað fyrir samstarfsnefndina og það er framkvæmd
fimm daga vinnuviku. Nú má búast við að ýmsir brosi góðlátlega og hugsi
sem svo, að þetta þýði ekki að ræða. Því er til að svara að það er kominn
tími til þess að bankamenn hætti að taka órökstutt nei sem svar.“
Talsverður skriður komst á þetta mál upp úr þessu og að því kom að
laugardagsfrí var tekið upp sumarið 1965. Fyrst var um að ræða skiptivinnu í ýmsum deildum bankanna þannig að fólk fékk frí fjóra laugardaga á því sumri. Smám saman þróaðist málið og 1. mars 1970 gekk í gildi
laugardagslokun í íslenskum bönkum allt árið.

Langþráður draumur rætist
Húsnæðisekla hafði háð störfum SÍB allt frá upphafi. Fundir voru ýmist
haldnir í heimahúsum eða í einhverjum salarkynnum bankanna þegar
fjölmenni var. Með vaxandi starfsemi og auknu hlutverki SÍB jókst þörf
fyrir eigið húsnæði. Á aðalfundi fulltrúaráðsins í október 1961 var stjórn
félagsins falið að útvega nú þegar húsnæði fyrir skrifstofu og blaðstjórn
Bankablaðsins. Jafnframt kom fram sá vilji að félagið eignaðist eigið húsnæði og að sambandsfélögin leggðu fram sérstök framlög í húsbyggingarsjóð.
Í apríl 1965 var samið um kaup á efstu hæð hússins að Laugavegi 103,
en hún var 200 fermetrar að flatarmáli. Þetta glæsilega húsnæði var svo
vígt 3. október 1966 en starfsemi SÍB þar hófst svo 1. nóvember árið eftir
og var Sigurður Guttormsson ráðinn starfsmaður í hlutastarfi. Þá leigði
Bankamannaskólinn hluta af húsnæði SÍB og fór vel um þessa aðila undir
sama þaki.
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Fræðslumál í fyrirrúmi
1965–1975

Á

rið 1966 hófu Landsbankamenn að reisa sumarhús við Selvík við
Álftavatn í Grímsnesi en FSLÍ hafði keypt landið árið 1962 fyrir
forgöngu þáverandi formanns þess, Vilhjálms Lúðvíkssonar. Um var að
ræða tíu innflutt hús frá Finnlandi sem voru tilbúin til notkunar strax
árið 1966 og nutu 290 starfsmenn Landsbankans ánægjulegrar dvalar
með fjölskyldum sínum þá um sumarið. Árið 1970 var keypt viðbótarland
og risu fjölmörg innlend hús á landinu í tímans rás. Má því segja að
nokkur byggðakjarni FSLÍ hafi myndast við Selvíkina. Önnur starfsmannafélög SÍB hafa einnig unnið ötullega að því að reist hafa verið
sumarhús víða um land.

Fræðslumót og ráðstefnur
Eins og áður sagði hóf Bankamannaskólinn starfsemi sína haustið 1959.
Þrátt fyrir þá ágætu stofnun töldu bankamenn sjálfsagt og eðlilegt að

Selvík hefur reynst sannkallaður sælureitur.
Mynd: Mats Wibe Lund.
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Frá helgarráðstefnu á
Þingvöllum 1968.
Bankablaðið, 34. árg.
1.-4. tbl. (1968).

treysta böndin sín í milli og miðla upplýsingum á svökölluðum fræðslumótum, en hið fyrsta var haldið á Akureyri 1967. Um var að ræða helgarráðstefnu og fylgdu fleiri í kjölfarið á næstu fimm árum. Fleiri mót voru
haldin, m.a. vornámskeið á Akureyri 1973 og að Bifröst 1974. Þá efndu
bankamenn til kjararáðstefnu í Reykjavík 1970 og sama ár var haldið sérstakt mót með ungu bankafólki í höfuðstaðnum.
Þá má geta þess að allt frá því þrír ungir bankamenn héldu á sumarskóla á vegum Institute of Bankers í London árið 1939, hafa fjölmargir
íslenskir bankamenn haldið til útlanda í leit að fróðleik um bankastarfið.

Svona kjör þyrftum við!
Bankablaðið birtir grein árið 1968 þar sem firnagóð starfskjör bankastarfsmanna í Mexíkó eru rifjuð upp. Þar eru rakin réttindi bankagjaldkera sem
hefur starfað í tvö og hálft ár. M.a. kemur fram að ekki er hægt að segja
honum upp, hann fær hlutdeild í ágóða bankans og eftirvinna er greidd
með 100% álagi. Hann fær jólagjöf sem nemur einum mánaðarlaunum,
sumarleyfið er 30 virkir dagar, lækniskostnaður hans og fjölskyldunnar er
greiddur af bankanum, eftirlaun eru miðuð við 53 ára aldur og þau geta
verið jafnhá launum í lok starfstímans allt þar til dauði starfsmannsins
líknar sig yfir viðkomandi banka!

Aldrei hjör úr hendi falla…
Strax á fyrsta sumri nýstofnaðs Sambands íslenskra bankamanna árið 1935
kom til kasta þess þegar upphófust hörð mótmæli gegn pólitískum emb-

Adolf Björnsson reit ágæta
hugvekju í Bankablaðinu
árið 1970. Hann gegndi
formennsku SÍB á árunum
1951–1953 og 1957–1959.
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Landsbanki Íslands jók við
húsakynni aðalbankans á
85 ára afmælinu árið 1971.

ættaveitingum innan bankakerfisins. Allar götur síðan hefur stjórn SÍB
brugðist einarðlega við þegar gengið hefur verið framhjá bankamönnum
við ráðningar í stöður bankastjóra eða annarra yfirmanna – en með of
litlum árangri að flestra mati.
Leiðari 1. tbl. Bankablaðsins árið 1970 er ritaður af Adolf Björnssyni
og tilefnið er umdeild ráðning í starf forstjóra Fiskveiðasjóðs. Fordæmir
Bankablaðið ráðninguna og bendir á að í hópi umsækjenda um stöðuna
hafi verið þrír bankamenn með langa starfsreynslu. Adolf segir í lok
leiðarans:
„Hlutur bankamanna hefur enn á ný verið borinn fyrir borð, þegar
um auglýstar betri stöður í bankanum er að ræða. Mega bankamenn nú
huga að betri samstöðu. Samtökin eiga að vera völd okkar stéttar, sverð og
skjöldur. – Látum aldrei hjör úr hendi falla“.

Samningsréttur í augsýn
Með launareglugerðinni árið 1963 tókst bankamönnum í raun að knýja
bankana að kjaraborðinu. Ekki var þó mjög sýslað við það borð næstu árin
en þó var ný reglugerð samin árið 1966 og nokkrar leiðréttingar gerðar.
Jafnframt því að krefjast hækkunnar á launum óx þeirri skoðun fiskur um
hrygg að SÍB bæri fullgildur samningsréttur á við önnur launþegasamtök
í landinu.
Með flóknum samningum um nýja launareglugerð í ársbyrjun 1971
náðu bankamenn fram ýmsum réttindum á við opinbera starfsmenn.
Fyrir utan beinar kauphækkanir er umsóknarfrestur um stöður lengdur
verulega, laugardagslokun er staðfest og samningurinn skal gilda til
ákveðins tíma, en þar var um nýmæli að ræða.
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Bankamenn töldu að með ákvæðinu um gagnkvæman uppsagnarfrest
og fyrirfram ákveðinn gildistíma, væri nánast búið að staðfesta samningsréttinn, en í reynd var það ekki gert með lögum fyrr en nokkrum árum
síðar.

Indversk speki og kvennabaráttan
Kröfur um jafna stöðu kvenna og karla í þjóðfélaginu gerast æ háværari þegar fram kemur á áttunda áratuginn – líka í bönkunum. Í Bankablaðinu birtast af og til greinar um jafnréttismálin og undan því kvartað

Bankablaðið, 37. árg.
1.-4. tbl. (1971).
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að bankakonur hafi mun lægri laun en bankakarlar í sambærilegum
störfum. Sveinbjörg Guðmundsdóttir skrifar harðorða grein í blaðið 1971
og kemst þar að þeirri niðurstöðu að hjónabandið geri ekkert annað en að
halda í staðnaðar hugmyndir og standi í vegi fyrir eðlilegum framförum.
Segir Sveinbjörg þessi orð indverska skáldsins Tagore vera táknræn fyrir
afstöðu þorra almennings til kvenna:
„Það mætti líkja manninum við tré, það þarf að hafa nóg rými, loft,
regn og allt mögulegt annað. Séu rætur þess rifnar burt, visnar það. Svo
er með manninn. Séu rætur hans rifnar hlýtur það að valda honum þjáningum. Konan er aftur á móti eins og vafningsviður, sem getur nærst af
því einu að hringa sig utan um tréð.“

Gefið í Landhelgissjóð

Bankamenn sýndu hug
sinn til landhelgisbaráttunnar í verki.
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Landhelgi Íslands var færð í 50 mílur árið 1972 og af því tilefni ákvað
stjórn SÍB að gefa 50.000 kr. í Landhelgissjóð. Þakkarbréf barst frá forsætisráðuneytinu um hæl, undirritað af Ólafi Jóhannessyni. Þar segir
m.a.:
„Jafnframt því að þakka þessa myndarlegu gjöf minnist ráðuneytið
þess, að Samband íslenskra bankamanna varð fyrst íslenskra stéttar
samtaka til þess að heita fjárframlagi til Landhelgissjóðs og sýndi með
því lofsvert fordæmi.“
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Ötull og ósérhlífinn ritstjóri
Í byrjun árs 1972 var tekin upp sú nýbreytni að fela skrifstofu SÍB umsjón
með útgáfu Bankablaðsins og var það í samræmi við ákvörðun sambandþings árið áður. Tók starfsmaður sambandsins, Sigurður Guttormsson við
ritstjórn en áður hafði Bjarni G. Magnússon haft það verk með höndum
allar götur frá árinu 1944. Mun hann aldrei hafa þegið greiðslur fyrir störf
sín í þágu bankamanna en litið á þau sem hugsjónastarf. Bjarni sá ekki
aðeins um skrif og efnisútvegun heldur og um auglýsingasöfnun og fjárreiður allar – allt í sjálfboðavinnu í 28 ár!

Reiknistofa með 148 K
Reiknistofa bankanna hóf starfsemi haustið
1973 og var Einar Pálsson ráðinn forstjóri. Strax
var gerður leigusamningur við IBM um tækjakaup og var aðaltölva stofnunarinnar með 148
kílóbæta minni. Fimm árum síðar var tölvukosturinn kominn upp í 246 kílóbæt en það
þætti ekki öflug tölva í dag.

Samið fyrir sparisjóðafólk
Samband íslenskra sparisjóða var stofnað 27.
apríl 1967. Eftir að SÍB hafði öðlast samningsrétt með lögunum frá árinu 1977 fór þetta samband sparisjóðanna með samningsumboð fyrir
hönd einstakra sjóða gagnvart starfsfólki þeirra.
Eftir að lögum þess var breytt hinn 13. nóvember 1982 hefur það farið með samningsumboð gagnvart öllu starfsfólki
sjóðanna og átt aðild að samninganefndum bankanna.
Þess má geta að Lánastofnun sparisjóðanna var stofnuð árið 1986 og
hóf hún starfsemi í febrúar árið eftir. Henni var ætlað það hlutverk að
vera viðskiptabanki sparisjóðanna og bakjarl þeirra hvað varðar lánafyrirgreiðslu, gjaldeyrismál o.fl. Þessi stofnun breyttist í Sparisjóðabanka
Íslands hf. 1. janúar 1994. Þar með varð fjórði viðskiptabankinn í landinu
til – en þó án beinna samskipta við viðskiptamennina, sem eins og áður,
skipta við sinn sparisjóð í héraði.
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Forsíða Bankablaðsins,
42. árg. 1. tbl. (1976).

„Vonandi verður ekki hrapað að neinu“
Árið 1974 kom fram frumvarp á Alþingi um sameiningu Búnaðarbanka
Íslands og Útvegsbanka Íslands. Bankamenn brugðust ókvæða við og
töldu rök sameiningarsinna haldlítil. Er bent á það í Bankablaðinu að
eftir áratuga útþenslu íslenska bankakerfisins sé skyndilega lagt til að
sveigt skuli af þeirri braut án nokkurs fyrirvara. Í ómerktri grein í 1.-2. tbl.
1974 eru lokaorðin þessi:
„Hér er því margs að gæta og vonandi verður ekki hrapað að neinu.“
Má segja að þessi orð hafi reynst spádómsorð því langur tími átti eftir
að líða þar til verulegur skriður komst á sameiningarmál bankanna.
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Samnings- og verkfallsréttur
1975–1985

B

ankamenn voru mjög í sókn þegar hér er komið sögu. Rauð strik
nýgerðra kjarasamninga reyndust haldlítil í óðaverðbólgu og stuðluðu frekar að víxlverkun kaupgjalds og verðlags. Kjarasamningar voru
gerðir til stutts tíma og ávinningar af kjarabaráttu hurfu jafnharðan.
Á þingi SÍB árið 1975 var samþykkt „að við gerð nýrra kjarasamninga
yrði það ófrávíkjanleg krafa SÍB og aðildarfélaga þess að samningarnir
hljóti ótvíræða viðurkenningu sem tvíhliða kjarasamningar“.
Efndi SÍB til allmargra funda um land allt þetta haust til að stappa
stáli í liðsmenn sína og undirbúa sókn til betri kjara.
Vorið 1976 lagði SÍB fram kröfu um fullan samnings- og verkfallsrétt.
Náðu bankamenn þessum aðalkröfum sínum fram og í kjölfarið voru sett
lög á Alþingi nr. 34/1977 um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu
ríkisins.

Gífurleg fjölgun í stéttinni
Á 30. þingi SÍB árið 1977 var staðfest innganga nýs félags í SÍB, Starfsmannafélags Reiknistofu bankanna. Þegar hér er komið sögu eru félög
sambandsins orðin þrettán talsins og skráðir meðlimir 1.811 talsins.
Félagsmenn SÍB um þessar mundir skiptust þannig: 749 úr Landsbanka, 289 úr Útvegsbanka, 239 úr Búnaðarbanka, 124 frá Seðlabanka,
108 frá Samvinnubanka, 83 frá Iðnaðarbanka, 76 úr Verslunarbanka, 26
frá Reiknistofu bankanna, 25 úr Alþýðubanka, 25 úr Sparisjóði Hafnarfjarðar, 19 úr Sparisjóðnum í Keflavík, 13 úr Sparisjóði Kópavogs og 12
úr Sparisjóði Reykjavíkur og nágrennis. Stakir meðlimir voru 23 talsins.

Verkfallshótun dugði til
Samningum, er höfðu verið gerðir til tveggja ára sumarið 1976, var sagt
upp 31. mars 1977 og tók uppsögnin gildi 1. júlí. Þrátt fyrir bætta stöðu
SÍB með formlegum samningsrétti gekk hvorki né rak til að fá fulltrúa
bankanna að samningaborðinu. Að því kom á fundi stjórnar SÍB og formanna starfsmannafélaganna hinn 3. október þetta sama ár, að samþykkt
var að boða til verkfalls frá og með 26. október.
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Í leiðara 2. tbl. Bankablaðsins 1977 segir Sólon R. Sigurðsson, formaður SÍB á þessa leið:
„Það virðist sem viðsemjendur okkar hafi enn ekki áttað sig á þeim
breyttu aðstæðum, sem fullur lögverndaður samningsréttur bankamanna
hefur í för með sér. Því miður virðst það ennþá vera stefna bankanna
að bankamenn eigi að bíða eftir því að samningar takist í öllum öðrum
vinnudeilum í landinu og síðan verði okkur boðið það sama. Ef til vill
átta þeir sig ekki fyrr en verkfall skellur á.“
Það virðist ljóst að verkfallshótunin hafði sitt að segja því hún dugði
til að knýja fram samningaviðræður er leiddu til nýs samnings er undirritaður var 1. nóvember.
Hinu nýja vopni hafði ekki verð beitt – en dugði þó.

Sólon R. Sigurðsson,
formaður SÍB, 1975–1979.

Réttarstaða trúnaðarmanna
Hinn 8. september 1977 var undirritaður sérstakur samningur um trún
aðarmenn SÍB og aðildarfélaga þess milli samninganefndar bankanna og
sambandsins. Þar var hnykkt á almennum ákvæðum um réttarstöðu trúnaðarmanna og hlutverk þeirra í bönkunum skilgreint. Jafnframt þessu jók
skrifstofa SÍB mjög allt upplýsingastreymi og þjónustu við trúnaðarmenn,
efndi til námskeiða fyrir þá og gaf út ýmis konar fræðsluefni um réttindi
og skyldur starfsmanna. Segja má að uppbygging trúnaðarmannakerfis
SÍB hafi verið veigamikill þáttur í hinu breytta eðli sambandsins sem
stéttarfélags í kjölfar samningsréttarins.
Á aukaþingi SÍB 19. apríl 1978 var breytingin loks innsigluð með samþykkt nýrra laga fyrir sambandið þar sem öll tvímæli eru tekin af um það
að SÍB var orðið stéttarfélag bankamanna.

Þáttaskil í skólagöngu
Árið 1977 markar þáttaskil í sögu menntunar bankamanna en þá var
gerður nýr samningur um starf og skipulag Bankamannaskólans er þá
hafði starfað í tæpa tvo áratugi.
Fyrstu árin var starfsemi skólans einkum fólgin í byrjendanámskeiðum
ásamt endurþjálfun og vísi að framhaldsnámskeiði í formi námskeiðahalds.
Gunnar H. Blöndal var í upphafi ráðinn skólastjóri og starfaði hann að uppbyggingu skólans í hlutastarfi allt fram til ársins 1978. Starfsemin gekk mjög
vel, sérstaklega eftir að skólinn fékk inni í húsnæði SÍB árið 1966.
Með samningunum 1977 var skólinn verulega efldur með fjölgun
kennslustunda og kennsla fór fram í vinnutíma í stað kvöldkennslu eftir
vinnu. Þá fjölgaði mjög kennslugreinum og framhaldsnám var tekið upp.
Skólastjóri var ráðinn Þorsteinn Magnússon, viðskiptafræðingur.
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NBU þing á Íslandi
Norræna bankamannasambandið, NBU hélt þing sitt í fyrsta sinn á
Íslandi sumarið 1978. Þingfulltrúar voru ríflega sjötíu frá öllum Norðurlöndunum en félagsmenn í öllum samböndum voru þá 116.338 talsins.
Aftur var NBU þing haldið í Reykjavík 9.-11. september 1992 og sóttu
það tæplega 90 erlendir þingfulltrúar auk hinna íslensku. Áður hafði verið
haldin fræðsluráðstefna á vegum NBU í Reykjavík dagana 24.-26. ágúst 1988
undir einkunnarorðunum „Góð starfsmenntun – besta atvinnuöryggið.“

Tímans tækniundur
Á ráðstefnu SÍB um tækniþróun í desember 1978 var m.a. rakin þróun í
Landsbankanum frá tímum pennastanga og bleks í upphafi og kom fram
að bankinn hefði tekið ritvélar í notkun 1905, NCR bókhaldsvélar árið 1934
og margföldunarvélar árið eftir. NCR gjaldkeravélar komu í Landsbankann árið 1958, veðdeildin tók skýrslugerðarvélar af IBM gerð í notkun 1961
og Kinzle bókhaldsvélar með vaxtaútreikningi komu í bankann árið 1962.
Rafreiknideild Landsbankans tók til starfa árið 1966 og
ári síðar fær bankinn IBM tölvu af gerðinni 360/20. Fleiri
kostagripir áttu eftir að halda innreið sína í íslenska banka og
í Reiknistofu bankanna eftir að hún var sett á laggirnar árið
1972 – allt tímans tækniundur.

Samband
Íslenskra
Bankamanna

Samstaða og baráttuandi
Fyrsta allsherjarverkfall bankamanna skall á 8. desember 1980 og stóð til
12. desember. Reyndu átökin mjög á samstöðu bankamanna og skipulag
samtakanna.
Aðdragandi verkfallsins var sá að kjarasamningur, er var undirritaður
3. október þá um haustið, var felldur í almennri atkvæðagreiðslu með
60% greiddra atkvæða. Á fundi stjórnar SÍB, samninganefndar og formanna starfsmannafélaganna, 17. nóvember, var ákveðið að boða til
verkfalls 3. desember en ríkissáttasemjari lagði fram sáttatillögu á fundi
samningsaðila og frestaði verkfallinu til 8. desember. Sáttatillagan var
felld í atkvæðagreiðslu og verkfall skall á.
Að loknum miklum fundahöldum hjá ríkissáttasemjara tókust loks
samningar og bankamenn komu til vinnu 12. desember, reynslunni
ríkari. Árangurinn var m.a. umtalsverð kjarabót í krónum og aurum auk
ýmissa félagslegra réttinda.
Ávinningurinn var þó mest fólginn í lærdómi samstöðu og baráttuanda, sem einkenndi þetta fyrsta verkfall SÍB.
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Úr Bankablaðinu, 43. árg. 1. tbl. (1977).
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Bankamenn hvöttu samningamenn sína til dáða í
verkfallinu í desember árið
1980. Hér kemur Björgvin
Vilmundarson, formaður
samninganefndar bankanna, af samningafundi.

Þrjátíu og einn lá fyrir Kortsnoj!
Vorið 1981 kom stórmeistarinn heimskunni, Viktor Kortsnoj og tefldi
fjöltefli við bankastarfsmenn í samkomusal Búnaðarbankans við Austurstræti.
Alls tefldi Kortsnoj við þrjátíu og fimm bankamenn og fóru leikar svo
að hann sigraði þrjátíu og einn en gerði fjögur jafntefli. Þeir sem þeim
árangri náðu voru Björgvin Á. Ólafsson, Útvegsbanka, Hilmar S. Karlsson, Búnaðarbanka og Landsbankamennirnir Vilhjálmur Þór Pálsson og
Jóhann Örn Sigurjónsson.

Í fæðingarstað forsetans
Vorið 1982 flutti SÍB skrifstofur sínar frá Laugavegi 103 að Tjarnargötu
14, en þar hafði sambandið keypt húsnæði af Félagi íslenskra stórkaupmanna. Flutningnum fylgdi bylting í félagsstarfi og skapaðist gott rými
til hvers kyns fundahalda.
Húsnæðið var á tveim hæðum, ris og kjallari, um 95 fermetrar að
grunnfleti. Húsið var nýuppgert þegar SÍB festi á því kaup.
Í boði, sem forseti Íslands gekkst fyrir að Bessastöðum í tilefni af
stjórnarfundi NBU hér á landi, kom frú Vigdís Finnbogadóttir viðstöddum á óvart með því að tilkynna að hún hefði fæðst og búið um skeið
í Tjarnargötu 14, húsinu þar sem SÍB hafði nýlega flutt starfsemi sína.
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Bankablaðið, 47. árg. 1. tbl. (1981).
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Tjarnargata 14.
Bankablaðið, 48. árg.
1. tbl. (1982).

Færði hún sambandinu nokkur póstkort og bréf er hún hafði fengið send
er hún dvaldi þar í foreldrahúsum. Hefur þeim gögnum verið komið fyrir
á viðeigandi hátt á skrifstofu SÍB.

SÍB í hálfa öld
Þegar Samband íslenskra bankamanna hélt upp á hálfrar aldar afmæli sitt
í ársbyrjun 1985 voru félagsmenn orðnir 3.200 talsins og aðildarfélögin 17.
Sveinn Sveinsson, þáverandi formaður SÍB, segir í leiðara Bankablaðsins
skömmu fyrir afmælið á þessa leið:
„Síðustu 15 árin í starfsemi SÍB hafa mjög einkennst af baráttu fyrir
bættum kjörum til handa bankamönnum. Langþráður áfangi náðist
með tilkomu samnings- og verkfallsréttarins árið 1977, sem mikla vinnu
var búið að leggja í til að ná fram. Við það lagðist niður einhliða réttur
bankaráðanna til að ákvarða kaup og kjör bankastarfsmanna. Á móti
hefur vinna við kjarasamningsgerð margfaldast, sérstaklega á tímum
þegar stutt er á milli samninga.“
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Bylting í bankakerfinu
1985–1995

Þ

egar leið að lokum kvennaáratugar Sameinuðu þjóðanna í árslok
1985 fannst ýmsum að hlutur kvenna í íslenska bankakerfinu hefði
ekki breyst mjög til batnaðar þrátt fyrir ötult starf á vegum SÍB í þeim
efnum.
Árið 1977 hófst kerfisbundin söfnun upplýsinga á vegum SÍB um röðun
fólks í launaflokka eftir kynjum. Þá voru konur 64% af starfsmönnum
bankanna en voru orðnar 70% í árslok 1985. Og því miður kom á daginn
að þá reyndust meðallaun kvenna vera 21.4% lægri en karlanna.
Þótt flestum þætti hægt ganga til jafnstöðu karla og kvenna innan
bankakerfisins fór konum smám saman að fjölga í stöðum yfirmanna,
m.a. útibússtjórastöðum. Kristín Steinsen í Útvegsbankanum varð fyrsta
konan til að setjast í stöðu aðstoðarbankastjóra árið 1988.

Beinlínan veldur byltingu

Kristín Steinsen, fyrsti
aðstoðarbankastjórinn.
Bankablaðið, 54. árg. 1. tbl.
(1988).

Í september 1985 voru fyrstu beinlínutækin tengd í stóru ríkisbönkunum
en áður hafði svipuð tækni verið tekin upp í Iðnaðarbanka 1979 og Verslunarbanka skömmu síðar. Þar með leysti rafeindatæknin endanlega af
hólmi tól og tæki eins og gjaldkeravélar, innfærsluvélar og gagnaskráningsvélar, svo dæmi séu nefnd. Þar með sköpuðust möguleikar á bættri
þjónustu við viðskiptamenn bankanna.
Beinlínan hafði allveruleg áhrif á störf bankamanna, einkum gjaldkeranna og í kjölfarið fluttust margir þeirra á milli
starfa. Bankamannaskólinn efndi til fjölmargra
námskeiða um hina nýju tækni.

Óværa á þjóðinni
Talsverð umræða hafði átt sér stað allan áttunda áratuginn um útþenslu bankakerfisins
og nauðsyn þess að koma þar á meiri hagræðingu. Ekkert varð úr áformum um sameiningu
Útvegsbanka og Búnaðarbanka árið 1974. Hins
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Forsíða Bankablaðsins,
51. árg. 1. tbl. (1985).

vegar urðu mikil útlánatöp fyrrnefnda bankans og fjölmiðlafár í kjölfarið
í tengslum við Hafskipamál til þess að innviðir hans voru stokkaðir upp
vorið 1987, skipt um alla yfirstjórn og Útvegsbankanum breytt í hlutafélag. Starfsmenn bankans stóðu saman sem einn maður í þessum þrengingum en vissu vart hvað framtíðin bæri í skauti sér, því jafnhliða stofnun
hlutafélagsins var jafnan rætt um að það ætti síðar að renna saman við
einhverjar aðrar bankastofnanir.
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Frá 35. þingi SÍB árið 1987.

„Við eigum samleið“
Um mitt ár 1989 var kunngert að Iðnaðarbanki Íslands hf., Alþýðubankinn hf. og Verslunarbanki Íslands hf. hefðu keypt hlut ríkisins í Útvegsbanka Íslands hf. og að á grunni þessara fjögurra banka yrði stofnað til
Íslandsbanka hf. frá og með áramótum 1990. Jafnframt varð að ráði að
Landsbanki Íslands hf. keypti hlut Sambands íslenskra samvinnufélaga í
Samvinnubankanum hf.“
Á skömmum tíma hafði það gerst er mönnum hafði orðið títtrætt um í
allmörg ár: Íslenska bankakerfið var stokkað upp og markmið sett um enn
frekari einföldun þess. Starfsmenn voru að vonum uggandi um störf sín
en SÍB lagði mikla áherslu á að haft yrði fullt samráð um allar skipulagsbreytingar er varðaði starfsmenn. Og þrátt fyrir þá staðreynd að fækkun
banka úr sjö í þrjá hlaut að hafa í för með sér verulega fækkun starfa í
greininni, tóku starfsmenn bankanna fjögurra þátt í hófi undir heitinu
„Við eigum samleið.“

Anna G. Ívarsdóttir, formaður SÍB, 1991–1995.

54

B y lt i n g í b a n k a k e r f i n u 19 85 –19 95

Gengið frá samkomulagi
um kaup á hlut ríkisins í
Útvegsbanka Íslands hf.

Trúnaðarmannanámskeið
árið 1991.

Aðeins tvær konur…
Þrátt fyrir mikla fjölgun kvenna í stétt bankanna á síðustu áratugum,
hafa karlar nær alfarið verið í forystu fyrir samtökum þeirra. Engin
kona átti sæti í stjórn SÍB þar til Kristín M. Kristinsdóttir var kjörin
formaður árið 1946. Hún var kjörin meðstjórnandi árin 1947 og 1949.
Aðrar konur sátu ekki í stjórn SÍB fyrr en Helga Kristinsdóttir var valin
árið 1963.
Þá var því brotið blað á ný þegar Anna G. Ívarsdóttir var kosin formaður á 37. þingi SÍB í apríl árið 1991. Hún var áður kjörin í stjórn sambandsins árið 1987 og hafði gegnt varaformennsku frá árinu 1989.
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Fjöldauppsögnum mótmælt
Þótt ekki hafi verið gripið til beinna uppsagna við samruna bankanna
fjögurra árið 1990 þrengdi sú ráðstöfun mjög að bankafólki með óbeinum
hætti. Smám saman jukust kröfur um sparnað í ríkisbönkunum.
Starfsöryggi bankastarfsmanna hefur farið minnkandi og nokkrir bankar
hafa sagt upp starfsmönnum. Mestu fjöldauppsagnir urðu hjá Landsbanka Íslands hf. vorið 1993.
SÍB mótmælti uppsögnum í Landsbankanum sem ólögmætum og
siðlausum og aflaði sér jafnframt verkfallsheimildar. Þá var boðað til útifundar á Lækjartorgi 27. maí og komu þangað um tvö þúsund bankamenn og sýndu samstöðu í þrengingum.
38. þing SÍB var haldið á Selfossi þetta heita vor og var atvinnuleysið
helsta umfjöllunarefni þingsins. Þar var m.a. sýnt fram á að útlánatöp
síðustu ára væru meginástæður fyrir rekstrarvanda bankanna fremur en
launakostnaður. Frá því uppstokkunin í bankakerfinu hófst í lok níunda
áratugarins hefur bankamönnum fækkað um fimmtung.

Aðild að Atvinnuleysistryggingasjóði
Frá útifundi bankamanna
á Lækjartorgi 26. maí 1993.
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Bankarnir höfðu sjálfir greitt bankamönnum bætur í atvinnuleysinu þar
sem þeir áttu ekki aðild að Atvinnuleysistryggingasjóði. Á því varð breyt-
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ing þegar Samband viðskiptabanka ákvað að hætta greiðslu bóta 1. júlí
1993 í kjölfar nýrra laga er kváðu á um fulla aðild þess að sjóðnum. Því
sótti SÍB um aðild að Atvinnuleysistryggingasjóði og fékk jákvætt svar
skömmu síðar. 1. október 1993 fengu 89 bankamenn greiðslur úr sjóðnum.
Þessi tala fór yfir 100 á árinu 1994 og jafngildir það rösklega þremur af
hundraði félagsmanna SÍB.

Viðskiptavinir gæða sér
á veitingum á 60 ára
afmælisdegi SÍB þann
31. janúar 1995.

SÍB tekur við rekstri Bankamannaskólans
Í tengslum við nýjan kjarasamning í ársbyrjun 1994 var gert samkomulag
um að SÍB tæki að sér rekstur Bankamannaskólans, fræðslumiðstöðvar
bankamanna, sem sjálfstæðrar stofnunar. Jafnframt flutti SÍB skrifstofur
sínar í rúmgott húsnæði í sambýli við skólann að Snorrabraut 29 í Reykjavík.
Þegar hér er komið við sögu hafði Bankamannaskólinn nær lognast
út af og engin hefðbundin fræðsla verið í skólanum veturinn 1993–1994.
Segir í SÍB tíðindum í janúar 1994 á þessa leið:
„Ekki er gert ráð fyrir að við skólann starfi skólastjóri heldur að fræðslunefnd beri ábyrgð á skipulagi og framkvæmd fræðslunnar. SÍB yfirtekur
reksturinn og ræður starfsmann til skólans. Samningurinn er til þriggja
ára og verður þá endurskoðaður ef aðilar óska þess. Það er von samninganefndar að þessi tími nýtist til þess að hefja Bankamannaskólann aftur til
vegs og virðingar.“
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Anna Ívarsdóttir, formaður
SÍB, undirritar kjarasamninga fyrir hönd SÍB í júní
1992.

Kjarasamningar kynntir
félagsmönnum SÍB árið
1992.

SÍB 60 ára – sterkari samtök
Þessar stiklur úr fyrstu 60 árum úr sögu Sambands íslenskra bankamanna
sýna, svo ekki verður um villst að sambandið þróaðist smám saman úr
laustengdu bandalagi starfsmannafélaga tveggja ríkisbanka yfir í öflug
stéttarsamtök allra íslenskra starfsmanna fjármálafyrirtækja.
Aðildarfélög SÍB voru 19 talsins á afmælisárinu 1995. Félag starfsmanna
Landsbanka Íslands og starfsmannafélög Búnaðarbanka Íslands, Byggðarstofnunar, Eyrarsparisjóðs, Iðnlánasjóðs, Lánasýslu ríkisins, Íslandsbanka,
Reiknistofu bankanna, Seðlabankans, VISA-Ísland og Þjóðhagsstofnunar
auk starfsmannafélaga sparisjóða Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mýrarsýslu,
Svarfdæla, Vestmannaeyja og Sparisjóðsins í Keflavík, Sparisjóðs Reykjavíkur og nágrennis og Sparisjóðs vélstjóra.
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Einkavæðing bankanna
1995–2005

Hlutafélagavæðing ríkisbankanna

S

trax um haustið árið 1997 byrjaði hlutafélagavæðing ríkisbankanna,
Landsbanka og Búnaðarbanka, þegar framkvæmdanefnd um einkavæðingu var kosin á Alþingi. Stjórn SÍB sendi nefndinni og viðskiptaráðherra strax ósk um að vera þátttakandi í öllu undirbúningsferlinu þar sem
slík breyting á rekstri bankanna hefði veruleg áhrif á réttindi og stöðu
starfsmanna. Höfuðáhersla var lögð á að tryggja
öll réttindi sem þá þegar voru áunnin innan
ríkisbankakerfisins, eins og lífeyrisréttindi, veikindarétt, orlof, tryggingar, vinnutíma og margt
fleira. Með mikilli baráttu og vinnu með nefnd
Alþingis tókst að tryggja þessa stöðu allra félagsmanna og átti formaður nefndar Alþingis, Geir
Haarde, stóran þátt í að það tókst, þrátt fyrir talsverða andstöðu.

Friðbert nýr formaður
Á þingi samtakanna árið 1995 tók Friðbert Traustason við sem formaður
SÍB af Önnu G. Ívarsdóttur sem gegnt hafði embættinu frá því árið 1991.
Friðbert hafði þá gegnt embætti 1. varaformanns frá árinu 1989.

Átök um lífeyrisréttindi og bakábyrgð
Á sama tíma og unnið var að frumvarpi um hf. væðinguna á Alþingi var
sett í gang nefnd innan Landsbankans sem hafði það hlutverk að breyta
lífeyrisréttindum starfsmanna og afnema bakábyrgð bankans í gamla
hlutfallsdeildarkerfi Eftirlaunasjóðs starfsmanna Landsbankans og Seðlabankans. Stjórn SÍB heyrði fyrst af þessum áformum í byrjun árs 1997.
Stéttarfélagið var þá eins og nú ekki beinn aðili að stjórn lífeyrissjóðsins,
heldur eru það sjóðfélagar sjálfir sem kjósa fulltrúa sína í stjórn sjóðsins
beinni kosningu á ársfundi. Þetta ár voru mikil átök um þessar breytingar
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Leiðari 3. tbl. SÍB – blaðsins
sem kom út í maí árið 1997.

á lífeyrissjóðnum, sérstaklega vegna afnáms bakábyrgðar bankanna og
annarra aðildarfyrirtækja að sjóðnum. Samningur um nýtt lífeyriskerfi
þar sem 10% iðgjald færi til hefðbundins samtryggingarlífeyrissjóðs og 7%
í séreignarsjóð, árið 1998, að vali starfsmanna mæltist hins vegar vel fyrir
hjá flestum sjóðfélögum. Gamla kerfinu var breytt, bakábyrgðinni aflétt
af fyrirtækjunum en skuld þeirra fyrir liðinn tíma greidd inn og hærra
iðgjald (18,4%) greitt inn í sjóðinn frá ársbyrjun 1998.

Ríkið hefur sölu á hlutabréfum ríkisbankanna
Árið 2000 var byrjað að selja hluti úr Landsbanka og Búnaðarbanka sem
þá voru að fullu í eigu ríkisins.
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Styrktarsjóði SÍB komið á
Í kjarasamningum SÍB árið 1997 var mikilvægu baráttumáli komið í höfn,
Styrktarsjóður SÍB (sjúkrasjóður) var stofnaður og samþykkt að fjármálafyrirtækin greiddu inn 0,3% af föstum mánaðarlaunum inn í sjóðinn. Það
hafði hamlað nokkuð starfi SÍB að eiga ekki slíkan styrktarsjóð, sem gæti
aðstoðað félagsmenn vegna langvarandi veikinda og stuðlað að heilsueflingu og forvörnum ýmsum eins og rannsóknum og sálfræðiaðstoð. Síðar
hækkaði framlag fyrirtækja í sjóðinn í 0,5%.

Menntunarsjóður SÍB
Í kjarasamningum árið 1999 náði SÍB fram því markmiði að koma á fót
Menntunarsjóði. Sjóðurinn hóf að greiða námsstyrki til félagsmanna árið
2001. Bankamannaskólinn var þá hættur rekstri og var Menntunarsjóðurinn ætlaður til að taka við hlutverki hans sem og því að mæta breyttu
landslagi í fræðslumálum félagsmanna.

SÍB flytur í Nethyl
Þegar Bankamannaskólinn var lagður niður árið 2000 ákvað stjórn SÍB að
nota fjármagnið sem fékkst fyrir húsnæði sambandsins að Tjarnargötu til
að kaupa nýtt húsnæði að Nethyl 2 í Ártúnsholtinu. Það húsnæði rúmar
vel skrifstofur og nauðsynlega sali fyrir fræðslu, fundi og fleira.

Sameining Landsbankans og Búnaðarbankans stöðvuð
Árið 2000 einkenndist af miklum látum í bankaheiminum. Ríkisstjórn
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks ákvað að sameina ríkisbankana tvo,

Undirritun kjarasamninga
í desember árið 2004.
Helga Jónsdóttir, Friðbert
Traustason, Ásmundur
Stefánsson, Sigurjón Árnason, Ari Edwald og Ingvar
A. Sigfússon.
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Frá afmælisfundi
trúnaðarmanna árið 2005.

Landsbankann og Búnaðarbankann. Ríkisstjórnin taldi að með því að
sameina bankana yrði til mun söluvænlegri eining. Samkeppnisráðið
stöðvaði á endanum sameininguna á þeim forsendum að slík samþjöppun
væri allt of mikil og hlutdeild sameinaðs banka langt umfram það sem
samkeppnislög leyfa. Samkeppnisráð mat það svo að sameinaður banki
yrði með 55-60% hlutdeild á öllum mörkuðum fjármála bæði í þjónustu
við fyrirtæki og einstaklinga. Á þessum tíma voru einnig starfandi Íslandsbanki og 24 sparisjóðir um allt land.

Sala Landsbankans og Búnaðarbankans
Á árunum 2000–2002 var nokkur samdráttur í fjármálakerfinu vegna þess
að tæknibólan (.com) sprakk, hlutabréf lækkuðu mikið í verði og bakslag
varð á flestum sviðum fjármála. Markaðurinn tók fljótt við sér og Ríkisstjórnin byrjaði að leita eftir hugsanlegum kaupendum að kjölfestuhlut
þess í Landsbanka og Búnaðarbanka. Um áramótin 2003/2004 voru bankarnir að fullu einkavæddir og síðar keypti Kaupþing og aðilar því tengdir
Búnaðarbankann.

Barist fyrir tilvist SÍB
Eftir einkavæðingu bankanna hófst mikil barátta fyrir tilvist SÍB. Kjarasamningar SÍB byggðu á lögum um kjarasamninga starfsmanna banka
í eigu ríkisins, sem einkabankar, sparisjóðir og aðrir aðilar kjarasamninga SÍB höfðu gerst aðilar að með sérstöku samkomulagi. Stjórnendur
nýju einkabankanna vildu losna undan þessum lögum og margir þeirra
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Frá 42. þingi SSF
á Selfossi árið 2004.

Helga Jónsdóttir, Friðbert
Traustason og Jan-Erik
Lidström. Sá síðastnefndi
tekur við gullmerki á
42. þingi SÍB árið 2004.

töldu algjöran óþarfa að allir starfsmenn yrðu áfram í einu sameinuðu
stéttarfélagi. Það varð upphafið að langvinni og mikilli baráttu stjórnar
SÍB við að ná samkomulagi við öll fjármálafyrirtækin um að SÍB væri
áfram samningsaðili og stéttarfélag allra starfsmanna og koma þannig í
veg fyrir að félagsmönnum yrði tvístrað í 5-10 stéttarfélög sérstakra starfsstétta. SÍB átti stuðning meðal meirihluta eigenda fyrirtækjanna, sem
tókst með aðstoð SÍB að koma hlutaðeigandi aðilum í skilning um hversu
mikilvægt það væri fyrir báða aðila að hafa einungis einn samræmdan
kjarasamning fyrir alla starfsmenn. Sem betur fer tókst að semja og var
skrifað undir nýtt samkomulag um kjarasamninga bankamanna þann 14.
október 2004.
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Óvissuskeið og fjármálakreppa
2005–2015

SÍB verður SSF

N

afnabreytingin úr Sambandi íslenskra bankamanna (SÍB) yfir
í Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF) átti sér stað formlega á þingi SÍB árið 2007 eftir að félagsmönnum í fjármálageiranum,
utan bankanna, hafði fjölgað mjög og þótti nýtt nafn gefa betri mynd af
eðli og hlutverki stéttarfélagsins.

Fall bankanna
Strax árið 2007 voru blikur á lofti varðandi rekstur og framtíð bankanna,
þó engan hafi órað fyrir þeirri atburðarás sem hófst svo haustið 2008. Um
haustið árið 2007 voru forsvarsmenn SSF boðaðir til fundar í Íslandsbanka og tjáð að bankinn hefði áhuga á að aðlaga betur starfsmannafjölda að rekstri, en að það yrði gert að mestu án uppsagna. Vorið 2008 var
engu að síður ljóst að bankinn ætlaði að segja upp um 100 starfsmönnum
á öllum sviðum bankans. Sömu skilaboð komu frá öðrum bönkum og
sparisjóðum, nauðsynlegt væri að draga saman starfsemi og fækka starfsmönnum. Að þessu var unnið um sumarið og fram eftir hausti 2008. Í lok
september árið 2008 lá fyrir yfirtaka ríkisins á Íslandsbanka og í byrjun
október féllu einnig Landsbanki og Kaupþing.

Uppsagnir
Við yfirtökuna á nýju bönkunum þremur í október 2008 var það krafa að
fækka starfsmönnum um 30-40%, eða um 1500 störf. Þetta átti að gerast
þegar í stað. Í upphafi snérist öll vinna stjórnar SSF og stjórna starfsmannafélaga bankanna að því að tryggja sem flestum áframhaldandi
starf og að fækka uppsögnum eins og unnt væri. Kjörnir fulltrúar aðildarfélaga SSF, ásamt forsvarsmönnum SSF, lögfræðingum á vegum FME
ásamt stjórnendum fyrirtækjanna sátu á löngum og ströngum fundum
þar sem reynt var að draga úr uppsögnum. Með mikilli baráttu tókst að
koma fyrirhuguðum uppsögnum úr 40% niður í rúm 20% þetta fyrsta
ár, en síðar átti eftir að bætast við fjöldi uppsagna. Samhliða þessari
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í 8 0 á r 1935 – 2015

Trúnaðarmenn önnum
kafnir á afmælisfundi árið
2005.

Glatt á hjalla á afmælisfundi trúnaðarmanna árið
2005.

baráttu var unnið að því að tryggja öllum starfsmönnum greiddan uppsagnarfrest, en ætlun ríkisvaldsins var að senda þá starfsmenn sem misstu
starfið á Tryggingarsjóð launagreiðenda, sem aðeins hefði greitt hluta af
kjarasamningsbundnum uppsagnarfresti. Á endanum fór það svo að allir
fengu sinn uppsagnarfrest greiddan án vinnuframlags.

Aðstoð í áfallinu
SSF vann mikið og öflugt starf víða við að draga sem mest úr áfalli þeirra
sem misstu vinnuna með ýmiss konar aðstoð. Þetta var annasamur tími
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og átti eftir að vara í nokkur ár.
Næstu árin runnu í eitt skeið þar
sem afleiðingar fjármálakreppunnar komu fram. SSF gerði allt
sem hægt var að gera við þessar
aðstæður; útvegaði lögmenn þar
sem ágreiningur var, greiddi fyrir
sálfræðiaðstoð og aðstoð ráðningastofa (Capacent og Hagvang)
vegna undirbúnings fyrir launaviðtöl og gerð ferilskráa og ótal
margt fleira. Hundruðir félagsmanna fóru á námskeið, m.a. hjá
„Nýttu kraftinn“ til að undirbúa sig
fyrir atvinnu hjá nýjum vinnuveitanda og á tímabili var starfandi nokkurs konar neyðarmóttaka hjá Rauða krossinum á vegum SSF en margir
félagsmenn urðu fyrir verulegu áfalli á þessum tíma.

Fækkun útibúa og sparisjóða
Á árunum eftir fjármálakreppu tók útibúum banka að fækka og eftir þær
lokanir sem áttu sér stað árið 2015 voru 74 útibú eftir en voru um 170 þegar
mest var upp úr aldamótunum 2000. Sparisjóðirnir áttu mjög undir högg
að sækja og var mikið um yfirtökur á starfsemi þeirra á þessum árum.
Árið 2015 tók Landsbankinn Sparisjóð Vestmannaeyja yfir sem og Sparisjóð Norðurlands á meðan Arion banki yfirtók starfsemi Afls Sparisjóðs.
Á örfáum árum hafði sparisjóðakerfið dregist gríðarlega mikið saman.
Flestir voru sparisjóðirnir 26 talsins, lengi 24. Innan sparisjóðanna unnu
þegar flest var um 800 starfsmenn, þar af 250 hjá Teris og Sparisjóðabankanum. Nú eru sparisjóðirnir fjórir með 30-40 starfsmenn.

Frá þingi SSF árið 2013.

Baráttunni er ekki lokið
Árið 2015 voru félagsmenn SSF um 4.000 talsins en voru árið 2006 um
6.000. Þrátt fyrir þessa miklu fækkun félagsmanna og starfsmanna í fjármálageiranum er enn skýr krafa yfirvalda og ýmissa álitsgjafa í þjóðfélaginu um að enn þurfi að „hagræða“ og fækka starfsmönnum íslenskra
fjármálafyrirtækja. Undir þessa kröfu um hagræðingu taka stjórnendur
banka og sparisjóða einnig í öllum viðtölum.
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Heimildir:
Bankablaðið. 1.-61. árg. Samband íslenskra bankamanna.
Bankamenn í sextíu ár – Stiklur úr sögu Sambands íslenskra bankamanna.
Samband íslenskra bankamanna 1935–1995. Anna Guðrún Ívarsdóttir tók saman.
Samtöl ritstjóra við formann SSF.

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.

