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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 FORMANNS
„EF ÞESSI LOFORÐ BRESTA Í VERULEGUM MÆLI Á SAMNINGSTÍMANUM ÞÁ ER HÆGT AÐ 
SEGJA ÞESSUM LANGA KJARASAMNINGI UPP, EN ÞAÐ VÆRI HAGKVÆMAST FYRIR ALLA AÐ 
SAMNINGARNIR HALDI“ SEGIR FRIÐBERT TRAUSTASON, FORMAÐUR SSF. 

- bls. 4

KJARASAMNINGUR SSF
KJARASAMNINGUR SSF OG SA SEM GILDIR FRÁ 1.4.2019 TIL 1.11.2022 HEFUR VERIÐ SAM-
ÞYKKTUR. 

- bls. 4-5

47. ÞING SSF
47. ÞING SSF FÓR FRAM DAGANA 21. – 22. MARS SÍÐASTLIÐINN Á SELFOSSI. KJARAVIÐRÆÐUR 
SETTU MARK SITT Á ÞINGIÐ ÞAR SEM KRÖFUGERÐ SAMTAKANNA VAR ENDANLEGA MÖRKUÐ 
EN FRAM AÐ ÞINGI HÖFÐU FORMENN AÐILDARFÉLAGA OG TRÚNAÐARMENN LAGT 
LÍNURNAR.

- bls. 6-11

NÝ STJÓRN SSF
NÝ STJÓRN SSF VAR KJÖRIN Á ÞINGI SSF.

- bls. 10

MENNTUNARSJÓÐUR SSF – ÁTAKSVERKEFNI
47. ÞING SSF SAMÞYKKTI AÐ RÁÐAST Í ÁTAKSVERKEFNI Í MENNTUNARMÁLUM.

- bls. 11

KYNJAKVÓTI SAMÞYKKTUR Á ÞINGI SSF
47. ÞING SSF SAMÞYKKTI SAMHLJÓÐA TILLÖGU LAGANEFNDAR UM AÐ BREYTA SAM-
ÞYKKTUM SAMTAKANNA ÞANNIG AÐ TRYGGT SÉ AÐ “HLUTFALL HVORS KYNS Í STJÓRN SÉ 
EKKI LÆGRA EN 40% OG TRYGGJA SKAL AÐ FORMENN SÉU EKKI ALLIR AF SAMA KYNI.”

- bls. 11
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47. þing SSF var haldið í dagana 21. – 22. marS á Sel-
FoSSi. Þingið sóttu um 80 þingfulltrúar, starfsmenn og 
gestir. Þingið hefur æðsta vald í öllum málefnum SSF, kýs 
stjórn, ákveður fjárhagsáætlun, setur fram stefnumótun 
og leggur áherslur fyrir komandi kjaraviðræður og kjara-
samninga.

Mikilvægustu málefni á þessu þingi voru tengd yfir-
standandi kjaraviðræður milli SSF og SA (fyrir hönd 
fjármálafyrirtækjanna). Þegar að þinginu kom höfðu 
samningar verið lausir í tæplega þrjá mánuði og ljóst að staðan á 
vinnumarkaði væri snúin.

Samtök fyrirtækja, ríkisvaldið, fræðasetur háskólanna, ferðaþjón-
ustan og bankarnir höfðu eindregið hvatt samningsaðila til að semja 
um kaup og kjör á hófsömum nótum.

Á móti hófsömum kjarasamningum voru gefin út ýmis loforð 
af hendi ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja á almennum markaði um 
hófsemi í hækkun gjaldskrár og verðlags almennt, og tilraun til að 
lækka vexti af neyslulánum á samningstímanum.

Í byrjun apríl 2019 gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu í 36 tölusettum 
liðum með þessum markmiðum, en þar voru einnig loforð um 
aukið fé í félagslegt húsnæði, hækkun vaxta- og barnabóta, bætt 
heilbrigðiskerfi og skattalækkanir á einstaklinga og fyrirtæki.

Á þingi SSF var samþykkt að fylgja þessum megináherslum í 
kjaraviðræðum SSF og SA. Áherslan var sett á að bæta kjör þeirra 
sem lægst hafa launin umfram hækkanir þeirra sem skárri kjörin hafa, 

semja um frítöku að vetri, setja leiðbeiningar varðandi 
fastlaunasamninga og stefna að fækkun vinnustunda á árs-
grundvelli. Einnig var áhersla á að hækka lágmarkslauna-
viðmið ákveðinna starfsheita og bæta stöðu Styrktarsjóðs 
með framlögum atvinnurekenda þannig að hann nái að 
standa við gefin fyrirheit um sjúkradagpeninga og styrki. 

Kjarasamningurinn skilar félagsmönnum með kr. 
500.000/mánuði a.m.k. 18% launahækkun á samn-
ingstímanum, lægri launum - meiri hækkun og hærri 

launum - minni hækkun þar sem nú er samið í krónutölum.
9 hálfir frítökudagar að vetri eru einnig ígildi launahækkana 

fyrir virkan vinnutíma, en þarna koma inn ákvæði sem félagsmenn 
SSF hafa mjög kallað eftir. Í kjarasamningnum eru einnig „rauð 
strik“ sem byggja á hugsanlegum hagvexti á tímabilinu og einnig 
almennu launaskriði. Mikilvægustu strikin eru þó tengd loforðum 
sem ríkið, sveitarfélög og atvinnurekendur lang flestir gáfu við 
gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Loforðin um að 
bæta alla félagslega þjónustu og uppbyggingu, heilbrigðiskerfið, 
húsnæðiskerfið og skólakerfið, ásamt því að halda gjaldskrám og 
vöxtum af neytendalánum eins lágum og unnt er.

Ef þessi loforð bresta í verulegum mæli á samningstímanum 
þá er hægt að segja þessum langa kjarasamningi upp, en það væri 
hagkvæmast fyrir alla að samningarnir haldi.

Gleðilegt sumar, Friðbert Traustason.

ÞING SSF OG KJARA- 
SAMNINGAR 2019

KJARASAMNINGUR SSF 
OG SA SAMÞYKKTUR
KjaraSamningur SSF og Sa Sem gildir Frá 1.4.2019 til 1.11.2022 
heFur verið SamþyKKtur. Kosningaþátttaka í atkvæðagreiðslunni um 
nýjan kjarasamning var 61,69%, af þeim sögðu 64,9% JÁ, 32,1% 
sögðu NEI og 3% tóku ekki afstöðu í kosningunni. Kosningaþátt-
takan var nokkuð minni en búast mátti við með tilliti til þátttöku 
félagsmanna í atkvæðagreiðslum á vegum SSF hingað til, en eflaust 
hefur það sitt að segja að sumarleyfi félagsmanna eru hafin.

Megin áherslur SSF fyrir kjarasamninga 2019 voru lagðar á þingi 
SSF í mars síðastliðnum. Fulltrúar á þinginu samþykktu að leggja 
áherslu á hækkun lægri launa, styttri vinnuskyldu meðal annars 
með mögulegri frítöku að vetri, ákvæði um fastlaunasamninga, 
stöðugleika og bætta velferð.

launahæKKanir - KrónutöluhæKKanir
Launahækkanir samningsins eru allar í formi krónutöluhækkana á 
mánaðarlaun. Með mánaðarlaunum er átt við föst umsamin mánað-
arlaun. Á samningstímanum verða launahækkanir með eftirfarandi 
hætti m.v. fullt starf.

2019
Allir hækka um kr. 17.000 á mánuði, innan sem utan launatöflu. 
Krónutöluhækkunin verður framkvæmd þann 1.7.2019 ásamt 
uppgjöri sem tekur til hækkana frá og með 1.4.2019. Eingreiðsla 
að upphæð 26.000 kr. verður einnig greidd út þann 1.7.2019. 

Þá mun desemberuppbótin hækka úr 89.000 kr. frá fyrri samningi 
í 92.000 kr. á fyrsta ári samningsins. Jafnframt mun orlofsuppbótin 
hækka úr 48.000 kr. í 50.000 á fyrsta ári samningsins. 

2020
Hækkanir samkvæmt kjarasamningnum árið 2020 munu taka gildi 
frá 1. apríl. Þá fá allir sem hafa laun kr. 521.999 og lægri, innan 
sem utan töflu, kr. 24.000 hækkun mánaðarlauna. Starfsmenn með 
laun hærri en kr. 522.000 fá kr. 18.000 hækkun mánaðarlauna. 
Desemberuppbótin hækkar í kr. 94.000 og orlofsuppbót í kr. 51.000.

Samhliða hækkununum verða breytingar á launatöflunni sem er 
fyrsti liðurinn í því að fella hana út. Launataflan verður felld út á 
samningstímanum í skrefum og lágmarkslaun fest við krónutölur 
frá árinu 2021. Flestir félagsmenn SSF eru nú ráðnir til starfa á 
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Samningnefnd SSF og SA undirrita kjarasamning.

umsömdum fastlaunum og fylgja í engu ákvæðum launatöflu, m.a. 
starfsaldursálagi. Meðallaun félagsmanna eru jafnframt þó nokkuð 
hærri en efsti flokkur í launatöflu SSF sýnir og því réttast að fella 
launatöfluna á brott á samningstímanum.

2021 
Hækkanir árið 2021 taka gildi í upphafi árs (1. janúar). Þá fá allir 
sem hafa laun kr. 545.999 og lægri, innan sem utan töflu, kr. 24.000 
hækkun mánaðarlauna og starfsmenn með laun hærri en kr. 546.000 
fá kr. 15.750 hækkun mánaðarlauna. Desemberuppbótin hækkar 
í 96.000 kr. og orlofsuppbótin í 52.000 kr. Þá verður áfram unnið 
að því að fella launatöfluna á brott með því að festa lámarkslaun 
ákveðinna starfsheita við krónutölur.

2022
Hækkanir árið 2022 koma einnig til í upphafi árs. Allir sem hafa 
laun kr. 569.999 og lægri, innan sem utan töflu, kr. 25.000 hækkun 
mánaðarlauna og starfsmenn með laun hærri en kr. 570.000 fá 
kr. 17.250 hækkun mánaðarlauna. Desemberuppbótin hækkar í 
98.000 kr. og orlofsuppbótin í 53.000 kr. Áfram verður unnið að 
því að fella launatöfluna út með því að festa lámarkslaun ákveðinna 
starfsheita við krónutölur.

launahæKKanir - hagvaxtarauKi
Á árunum 2020 - 2023 komi til framkvæmda launahækkun að gef-
inni ákveðinni þróun hagvaxtar á hvern íbúa. Þetta ákvæði nýtist best 
þeim tekjulægri sem fá hækkunina að fullu, sama krónutöluviðmið 
og í almennum launahækkunum. Aðrir fá 75% af launaaukanum. 
Hagvaxtartengdar launahækkanir koma til áhrifa 1. maí árin 2020, 
2021, 2022 og 2023 og byggjast á hagvaxtartölum ársins á undan, 
reiknuðum af Hagstofu Íslands. 

vinnutímaStytting
Frá 1. janúar 2020 kemur til framkvæmda vinnutímastytting, sem 
styttir vinnutíma starfsmanna um 45 mínútur á viku með því mark-
miði að ná fram gagnkvæmum ávinningi og bæta nýtingu vinnutíma 
þar sem því verður við komið. Verði ekki samið um aðra útfærslu 

á vinnustað eða við starfsmann verður vikuleg vinnutímastytting 
framkvæmd sem hálfur vinnudagur mánaðalega á tímabilinu 1. 
september til 31. maí (m.v. starfsmann í fullu starfi sem hefur jafna 
vinnuskyldu alla virka daga). 

Meginreglan við útfærslu vinnutímastyttingar tryggir öllum 
samtals 9 hálfa vinnudaga í frí, sem hver og einn starfsmaður getur 
ráðstafað í samvinnu við yfirmann sinn, mánaðarlega á tímabilinu 
september til og með maí. Ef starfsmenn velja að nota vinnutíma-
styttingu á annan veg er möguleiki á annarri útfærslu með samningi 
þeirra við yfirmann á vinnustað.

FaStlaunaSamningar
Ákvæði kjarasamningsins gerir ráð fyrir að starfsmaður og fyrir-
tækið semji um vinnuframlag að baki fastlaunasamningi strax við 
ráðningu til starfa, eða í sérstökum viðauka við ráðningarsamning. 
Verði verulegt vinnuálag umfram þennan samning getur starfsmaður 
óskað eftir að kjör fyrir það tímabil verði skoðuð. 

veiKindi barna
Í kjarasamningnum er skerpt á ákvæðum varðandi veikindi barna og 
jafnframt bætt við ákvæði varðandi börn frá 13 ára til 16 ára aldurs. 
Fyrstu sex mánuði í starfi hjá vinnuveitanda er foreldri heimilt að 
verja tveimur dögum fyrir hvern unninn mánuð til aðhlynningar 
sjúkum börnum sínum undir 13 ára aldri, enda verði annarri 
umönnun ekki við komið. Eftir 6 mánaða starf verður rétturinn 12 
dagar á hverju 12 mánaða tímabili. Foreldri heldur dagvinnulaunum 
sínum, svo og vaktaálagi þar sem það á við. Ný málsgrein bætist 
svo við kaflann um veikindi barna og tekur á réttindum foreldra 
og forráðamanna barna fram að 16 ára aldri. 

SamningSForSendur
Kjarasamningurinn byggir á sömu samningsforsendum og almennir 
kjarasamningar dagsettir 3. apríl 2019. Verði gerðar breytingar á 
samningsákvæðum almennra kjarasamninga eða samningstíma á 
grundvelli ákvæða um hagvaxtarauka og kauptaxtaauka eða forsendu-
ákvæða framangreindra kjarasamninga skal sambærileg breyting 
gilda um samning SSF og SA. 
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47. þing SSF Fór Fram dagana 21. – 22. 
marS SíðaStliðinn á SelFoSSi. Kjaraviðræður 
settu mark sitt á þingið þar sem kröfugerð 
samtakanna var endanlega mörkuð en fram 
að þingi höfðu formenn aðildarfélaga og 
trúnaðarmenn lagt línurnar. Við upphaf 
þings flutti Friðbert Traustason, formaður 
SSF, formannsræðu undir 
liðnum skýrsla stjórnar. 
Í ræðu sinni fór Friðbert 
yfir hræringar undanfar-
inna ára á fjármálamark-
aði og sagði þeim eflaust 
hvergi nærri lokið. Félags-
mönnum hafði fækkað 
um 200 frá því á síðasta þingi árið 2016, þá 
voru þeir um 4000 en eru í dag 3800. Sagði 
hann fækkunina vera mest í stóru bönk-

unum þremur, „útibúum fækkar enn og 
varla líður sá mánuður að ekki séu tilkynntar 
uppsagnir eða starfslokasamningar gerðir 
við félagsmenn SSF. Enginn veit hvernig 
þessi þróun verður en líklega getum við enn 
búið okkur undir frekari fækkun starfa í 
fjármálafyrirtækjum.“ Friðbert sagði marga 

kalla eftir sameiningu ríkisbankanna ekki síst 
fjölmiðlar, stjórnmálamenn ýmsir og „virkir 
í athugasemdum“ en taldi það ólíklegt þar 

sem hlutdeild sameinaðs banka yrði um 70% 
á bankamarkaði. „Slík sameining var fyrir-
huguð árið 2000 en þáverandi Samkeppnis-
ráð hafnaði þeirri sameiningu algjörlega þar 
sem einn stór banki væri þá með um og yfir 
60% af öllum bankamarkaði. Það þótti ekki 
samræmast samkeppnissjónarmiðum fyrir 

19 árum síðan og sömu 
lögmál samkeppni gildi 
örugglega einnig í dag.“ 

Í ræðu sinni kom Frið-
bert jafnframt inn á stöð-
una á vinnumarkaðnum, 
undirbúning kjarasamn-
ingsviðræðna SSF og SA, 

launaþróun félagsmanna SSF á árunum 2015 
– 2018 og kaupmáttaraukningu, jafnréttis-
mál og fjórðu iðnbyltinguna.

47. ÞING SSF

Nálgast má allar samþykktir, ályktanir og 
fundargögn 47. þings SSF á heimasíðu SSF 

undir liðnum „Um SSF“.
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Sigurjón Gunnarsson, varaþingforseti.Helga Jónsdóttir, var kjörin þingforseti þingsins og stýrði hún ásamt Sigurjóni Gunnarssyni, 
sem var kosinn varaþingforseti, þinginu með skýrum og ákveðnum hætti. 

Friðbert Traustason, formaður SSF, flytur setningaræðu 47. þings SSF.
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StarF KjaraneFndar tóK mið aF Stöðu KjaraSamningSviðræðna og 
undirbúningi þeirra. Nefndin var sammála um að leggja áherslu á 
styttingu vinnuvikunnar beindi því til samninganefndar að vinna að 
því að stytta vinnuvikuna, þ.e. minnka virkan vinnutíma og viðveru. 

Kjaranefndin samþykkti einnig ályktun þar sem samninganefnd 

SSF var hvött til þess að semja um reglur varðandi fastlaunasamninga 
við viðsemjendur m.t.t. vinnumagns og tímasetningar. 

Nánar má lesa um ályktanir samninganefndar á heimasíðu SSF 
undir liðnum Um SSF. 

allSherjarneFnd 1 haFði til umFjöllunar jaFn-
réttiSmál, FjölSKyldumál og teKjujöFnuð. Nefndin 
beindi því m.a. til fjáramálafyrirtækja sem fengið hafa 
jafnlaunavottun eða vinna að því að þau sýni fram á 
hvernig störf eru verðmetin, launabil milli flokka og 
kynjahlutfall. Einnig beindi nefndin því til fjármála-
fyrirtækja að þau innleiddu sveigjanleg starfslok fyrir 
starfsfólk sem nálgast eftirlaunaárin með það fyrir 
augum að fólk geti minnkað við sig vinnu fram að 67 
ára aldri og að fólki verði gefinn kostur á því í auknum 
mæli að vinna lengur, hafi það fulla starfsgetu og vilja. 

Mikil áhersla var lögð á það að foreldrar fái full laun 
í fæðingarorlofi og ráði hvernig þau ráðstafa fæðingar-
orlofi sín á milli. Þá var því beint til fjármálafyrirtækja 
að þau skapi aukna tryggingu fyrir því að starfsmenn 
haldi starfi sínu að loknu fæðingarorlofi.

47. ÞING SSF - KJARANEFND

Kjaranefnd SSF.

47. ÞING SSF - ALLSHERJARNEFND
JAFNRÉTTISMÁL, FJÖLSKYLDUMÁL OG TEKJUJÖFNUÐUR

Allsherjarnefnd SSF - Jafnréttismál, fjölskyldumál og tekjujöfnuður 

nánar má leSa um ályKtanir 47. þingS SSF á heimaSíðu SSF undir liðnum um SSF.
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allSherjarneFnd 2 Fjallaði um heilbrigðiS- og 
velFerðarmál. Nefndin samþykkti að beina því til 
fjármálafyrirtækja að efla forvarnarstarf til muna til 
að koma í veg fyrir kulnun í starfi og kvíða. 

Þá beindi nefndin því til stjórnvalda að tryggja 
öllum landsmönnum aðgengi að sérhæfðri heilbrigð-
isþjónustu m.a. með verulega aukinni greiðsluþátt-
töku sjúkratrygginga vegna ferða, dvalarkostnaðar 
og vinnutaps. Dregið verði úr kostnaðarþátttöku 
sjúklinga án tillits til um hvers konar veikindi er 
að ræða, þannig að tryggt sé að enginn þurfi að 
neita sér um nauðsynlega aðstoð. Jafnframt beindi 
nefndin því til stjórnvalda að gera stórátak í að eyða 
biðlistum í heilbrigðiskerfinu.

allSherjarneFnd 3 beindi því m.a. til aðildarFélaga SSF 
að lauSráðningar vegna tímabundinna verKeFna Séu aldrei 
SKemmri en 3 mánuðir í Senn. 

Þingið samþykkti jafnframt tillögu nefndarinnar um að 
beina því til stjórnvalda að huga betur að þeim sem hafa 
verið lengi á vinnumarkaði og vilja mennta/endurmennta 
sig. Tekjutenging námslána gerir það að verkum að þeir sem 
eru að koma úr fullri vinnu veigra sér frekar við að sækja sér 
menntun vegna afborgana námslána. 

Einnig var samþykkt að skora á aðildarfélög SSF að efla 
sérhæfða kennslu innan fyrirtækisins og hvetja félagsmenn 
sína til að sækja þau námskeið.

SamþyKKt var á þinginu tillaga 
FræðSluneFndar um átaKSverKeFni í 
menntunarmálum FélagSmanna. Átakið 
miðar að því að hækka hlutfall endur-
greiddra námsgjalda úr 50% í 80% og 
hámarkfjárhæð sem greidd er á önn hækkar 
úr 150.000 kr. í 175.000 kr. Nánar er fjallað 
um átaksverkefnið á bls. 11 í blaðinu. 

Í ályktunum fræðslunefndar var áhersla 
lögð á trúnaðarmenn, efla hlutverk þeirra og 
kynningarstarf. Þá var því beint til aðildar-
félaga SSF að stjórnarmenn félaganna séu 
jafnframt skilgreindir sem trúnaðarmenn á 
sínum vinnustað.

47. ÞING SSF - ALLSHERJARNEFND 
HEILBRIGÐISMÁL OG VELFERÐ BORGARANNA

Allsherjarnefnd – Heilbrigðismál og velferð borgaranna

47. ÞING SSF - ALLSHERJARNEFND 
UNGT FÓLK Á VINNUMARKAÐI – TÆKNIBREYTINGAR

47. ÞING SSF – FRÆÐSLUNEFND

Allsherjarnefnd SSF – Ungt fólk á vinnumarkaði og tæknibreytingar

Fræðslunefnd SSF
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NÝ STJÓRN SSF 

Efri, frá vinstri: Hörður Jens Guðmundsson, Helga Jónsdóttir, Oddur Sigurðsson, Guðný S. Magnúsdóttir og Jóhann Arnarson. Neðri, f. v.: Daníel Reynisson, Ari Skúlason, Friðbert 
Traustason og Bára Björk Ingibergsdóttir.

ný Stjórn SSF var Kjörin á þingi SSF. Ljóst var að breytingar yrðu 
á stjórn félagsins þar sem Anna Karen Hauksdóttir, fráfarandi 1. 
varaformaður, hafði ákveðið að gefa ekki kost á sér til endurkjörs. 
Var henni þakkað fyrir gott og öflugt starf í þágu SSF í 15 ár. 
Þingfulltrúar stóðu allir sem einn á fætur og klöppuðu henni til 
heiðurs. Þá hafði Gunnar Gunnarsson, meðstjórnandi, einnig 
tilkynnt að hann gæfi ekki kost á sér til áframhaldandi stjórnar-
setu. Var honum þakkað fyrir vel unnin störf í þágu samtakanna 
á undanförnum árum.

nýKjörna Stjórn SSF SKipa:
• Friðbert Traustason, sem var sjálfkjörinn í embætti formanns SSF.
• Ari Skúlason, sem var sjálfkjörinn í embætti varaformanns SSF.
• Bára Björk Ingibergsdóttir.
• Daníel Reynisson.
• Guðný S. Magnúsdóttir.
• Helga Jónsdóttir.
• Hörður Jens Guðmundsson.
• Jóhann Arnarson.
• Oddur Sigurðsson.

Streita veldur sálarlegri vanlíðan og líkamlegu álagi. Vinnutengd streita myndast þegar kröfur í starfsumhverfinu eru umfram 
getu og stjórn starfsmanns. Breytingar, sífellt álag, áreiti, samskipti og tímaleysi eru þættir sem eru ráðandi í okkar daglega lífi 
og koma ójafnvægi á líf okkar. Streitan er lúmsk og það er ekki fyrr en einkennin eru farin að láta verulega á sér kræla sem við 
veitum þeim athygli.

Fyrstu einkenni streitu eru oft spenna, skapbreytingar og svefntruflanir. Alvarlegri einkenni eins og depurð, kvíði, vöðvabólgur 
og verkir geti komið fram ef ekki er brugðist við streitu. Langvinn streita getur farið á sjúklegt stig og þá bætast við áðurnefnd 
einkenni ýmis geðræn einkenni eins og truflun á einbeitingu, gleymska og margskonar óþægileg líkamleg einkenni eins og 
langvinnur höfuðverkur, þyngsli fyrir brjósti, verkir í kvið og fleira. Langvarandi streita getur einnig aukið líkur á öðrum veik-
indum svo sem liðverkjum, astma og mígreni.

Í trúnaðarmannahandbók SSF má finna ítarlegan kafla um streitu, streitueinkenni, áhættuþætti streitu og fyrirbyggjandi atriði 
gegn óþarfa streitu.

Streita: hvað ber að varast?
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47. þing SSF SamþyKKti Samhljóða til-
lögu laganeFndar um að breyta Sam-
þyKKtum SamtaKanna þannig að tryggt 
Sé að “hlutFall hvorS KynS í Stjórn Sé 
eKKi lægra en 40% og tryggja SKal að 
Formenn Séu eKKi allir aF Sama Kyni.” 
Það mun því reyna á þetta ákvæði á 
næsta þingi SSF en þá mun kjörnefnd 
fá það hlutverk að gæta þess við talningu 
atkvæða að kynjahlutföll séu í samræmi 
við ákvæðið. Kjörnefnd skal jafnframt 
leitast við að framboð til stjórnar sé í 
samræmi við kynjahlutföll.

KYNJAKVÓTI 
SAMÞYKKTUR Á ÞINGI SSF

47. þing SSF SamþyKKti að ráðaSt í átaKSverKeFni í menntun-
armálum. Átaksverkefnið er að lágmarki til þriggja ára og tekur 
gildi frá og með námi sem stundað er á sumarönn 2019 en þá 
hækkar hlutfall endurgreiddra námsgjalda úr 50% í 80% og 
hámarkfjárhæð sem greidd er á önn hækkar úr 150.000 kr. í 
175.000 kr. Styrkur fyrir sumarstarfsmenn hækkar í 30.000 
kr. frá og með almanaksárinu 2019 vegna náms sem stundað 
er á árinu 2019.

Hámarksstyrkur vegna Tómstundanáms/-námskeiða sem 
sótt eru frá og með 1. júní 2019 hækkar í 30.000 kr.

Tilgangur verkefnisins er að stuðla að því að félagsmenn 
sæki sér aukna menntun þannig að þeir verði betur í stakk 
búnir til að takast á við ný verkefni, hvort sem er innan fjár-
málafyrirtækja eða á öðrum vettvangi, vegna tæknibreytinga 
sem ljóst er að munu hafa áhrif á stóran hluta starfa starfs-
fólks í fjármálafyrirtækjum. Í skýrslunni „Ísland og fjórða 
iðnbyltingin” sem Stjórnarráðið gaf út fyrr á árinu kemur 
fram að talsverðar eða miklar líkur eru á að 86% starfa muni 
breytast á komandi árum vegna tæknibreytinga og 28% starfa 
muni breytast mikið eða hverfa alveg. Í skýrslunni segir einnig að 
,,almennt má segja að því hærra sem menntunarstig einstaklings í 
starfi er þeim mun minni líkur séu á sjálfvirknivæðingu starfsins, 
til skamms tíma litið”. Mikilvægt er að fjármálafyrirtækin verði 
þátttakendur í átaksverkefninu með þeim hætti að félagsmenn fái 
aukið svigrúm til að sinna námi meðfram vinnu, til dæmis með 
sveigjanlegum vinnutíma tengt próftöku. Fyrirtækin sýni þannig 
í verki samfélagslega ábyrgð gagnvart starfsmönnum sínum sem 

margir hverjir hafa helgað líf sitt fyrirtækjunum og unnið þar mest 
alla starfsævi sína, oft á tíðum í tugi ára.

Menntunarsjóður SSF úthlutar árlega um 70 milljónum til 
félagsmanna en árið 2018 fengu yfir 900 félagsmenn úthlutað úr 
sjóðnum. Áætlað er að verðmæti átaksverkefnisins sé um 35 milljónir 
á ári, til viðbótar við þær 70 milljónir sem úthlutað hefur verið 
árlega, eða yfir 100 milljónir aukalega á næstu 3 árum sem renna 
beint til félagsmanna. Þess má geta að námsstyrkir eru skattfrjálsir 
(utan tómstundanáms).

MENNTUNARSJÓÐUR SSF – 
ÁTAKSVERKEFNI

Fjárhagsnefnd SSF vann að tillögunni ásamt fræðslunefnd og lagði fyrir þingið. Tillagan var 
samþykkt samhljóða. 

Laganefnd SSF.




