
Ed. 500. Frumvarp til laga [230. mál]
um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu ríkisins.

(Lagt fyrir Alþingi á 98. löggjafarþingi 1976-77.)

1. gr.
Lög þessi taka til allra starfsmanna, annarra en bankastjóra og aðstoðar-

bankastjóra, sem ráðnir eru til lengri eða skemmri tíma í þjónustu banka í eigu
ríkisins, enda verði starf þeirra talið aðalstarf.

Laun og önnur starfskjör starfsmanna, er lög þessi taka til, skulu ákveðin með
kjarasamningum milli aðila þeirra, er um ræðir í 2. gr.

2. gr.
Bankaráð þeirra banka, sem greindir eru í 1. gr., fara með fyrirsvar bankanna

við gerð og framkvæmd kjarasamninga. Þau skulu skipa sameiginlega nefnd, til
að fara með samninga af sinni hendi.

Samband Íslenskra bankamanna fer með fyrirsvar bankastarfsmanna við gerð
og framkvæmd kjarasamninga. Sambandið skal skipa nefnd til að fara með samn-
inga af sinni hendi.

Tilkynna skal viðskiptaráðherra eigi síðar en við uppsögn samninga, hverjir
eigi sæti í samninganefndum.

3. gr.
Bankastarfsmaður. sem lög þessi taka til, á rétt til að vera félagi í Sambandi

íslenskra bankamanna eða félagi innan vébanda þess, eftir nánari reglum Í sam-
þykktum sambandsins.

Bankastarfsmaður. sem eigi er innan vébanda Sambands íslenskra bankamanna.
skal greiða gjald til sambandsins og aðildarfélags þess, er hann ætti að tilheyra, sem
er jafnt og það gjald, er mönnum í sambærilegri stöðu er gert að greiða, séu þeir
innan vébanda sambandsins.

4. gr.
Endurrit af uppsögn kjarasamninga svo og tillögur og kröfugerð um nýja samn-

inga skal senda sáttasemjara ríkisins í vinnudeilum samtímis og gögn þessi eru
send gagnaðila.

Náist ekki samkomulag milli samninganefnda, geta aðilar komið sér saman um
að skjóta ágreiningsatriðum til gerðardóms. Gerðardómur skal skipaður oddamanni.
er samningsaðilar koma sér saman um, tveim mönnum, er oddamaður tilnefnir í
dóminn utan raða samningsaðila, svo og einum manni frá hvorum aðila.

Hafi samningar hvorki tekist né ágreiningi verið skotið til gerðardóms á fyrstu
60 dögum uppsagnarfrests, skal sáttasemjari ríkisins taka deiluna til meðferðar.
Sáttasemjari skal kveðja til tvo menn til að vinna með sér að lausn kjaradeilu.
Menn þessir skulu hafa réttindi og skyldur sáttasemjara.

5. gr.
Ákvæði laga nr. 33, 3. nóvember 1915, um verkfall opinberra starfsmanna, skulu

ekki gilda um þá bankastarfsmenn. sem lög þessi taka til.
Ákvörðun um vinnustöðvun ber að tilkynna sáttasemjara ríkisins og þeim, sem

hún beinist gegn, skemmst 15 sólarhringum áður en hún skal hefjast.
Verkfallsboðun skal vera skrifleg og send í ábyrgðarbréfi eða kynnt viðtakanda

á annan sannanlegan hátt.
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Óheimilt er að hefja vinnustöðvun:
1. Ef ágreiningur er einungis um atriði, sem Félagsdómur á úrskurðarvald um,

nema til fullnægingar dómum hans.
2. Ef samþykkt hefur verið sáttatillaga sáttanefndar skv. 6. gr.
3. Til stuðnings aðila í annarri kjaradeilu.

Hafi verkfall verið boðað skal sáttanefnd leggja fram sáttatillögu um kjara-
samninga eigi síðar en 5 sólarhringum áður en verkfall skal hefjast. Sáttanefnd
ber að ráðgast við samninganefndir aðila áður en hún leggur fram sáttatillögu.

Þegar sáttatillaga hefur verið lögð fram, getur sáttanefnd frestað boðuðu verk-
falli í allt að 15 sólarhringa. Haft skal samráð við samninganefndir aðila áður en
verkfallsfrestun er ákveðin.

6. gr.
Um það, hvernig atkvæðagreiðslu um sáttatillögu skuli háttað, skal kveðið á

í samkomulagi því, sem greinir í 9. gr.
Sáttatillaga telst felld, ef helmingur greiddra atkvæða hið minnsta er á móti

henni, enda hafi ekki færri en helmingur atkvæðisbærra starfsmanna á kjörskrá
greitt atkvæði. Annars telst sáttatillaga samþykkt.

Sáttanefnd úrskurðar um öll vafaatriði, sem rísa kunna við atkvæðagreiðslur.
Er úrskurður sáttanefndar endanlegur.

Eftir að vinnustöðvun er hafin getur sáttanefnd borið fram miðlunartillögu
og fer um hana eftir sömu reglum og sáttatillögur. að því er varðar atkvæðagreiðslu.

7. gr.
ÞMt löglegt verkfall sé hafið er starfsmönnum banka Í eigu ríkisins, sem í verk-

Ialli eru, skylt að starfa áfram að nauðsynlegri öryggisvörslu og sinna beinum skuld-
hindingum bankanna og íslenska ríkisins við erlenda aðila.

Um það, hvaða starfsmenn skuli halda áfram störfum og hvaða verkefni þeir
skuli inna af hendi þótt verkfall sé hafið, skal nánar kveðið á í samkomulagi því,
sem greinir í 9. gr.

8. gr.
Félagsdómur dæmir í málum, sem rísa milli samningsaðila um gildi verkfalls,

ágreining um skilning á kjarasamningi, félagsréttindi starfsmanna og kjörskrár-
deilur.

Þegar Félagsdómur fer með slík mál nefnir Samband íslenskra bankamanna
annars vegar og bankaráð ríkisbankanna hins vegar dómara til setu í dómnum í
stað þeirra, sem nefndir hafa verið af Alþýðusambandi Íslands og Vinnuveitenda-
sambandi íslands.

Samband íslenskra bankamanna rekur mál fyrir Félagsdómi vegna sjálfs sín,
félaga innan vébanda sinna svo og starfsmanna, sem hlut eiga að máli. Að öðru
leyti skal fara eftir ákvæðum laga um stéttarfélög og vinnudeilur um sóknaraðild
máls fyrir Félagsdómi.

9. gr.
Bankaráð ríkisbankanna og Samband íslenskra bankamanna skulu gera með sér

samkomulag um gerð kjarasamninga, framkvæmd vinnustöðvunar og önnur þau
atriði, er máli skipta og ekki er kveðið á um í lögum þessum.

Viðskiptaráðherra skal staðfesta slíkt samkomulag áður en það öðlast gildi,
svo og allar breytingar, er á því kunna :lð verða gerðar.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi þau ákvæði laga nr. 10/Hl61

mn Seðlabanka Islands, nr. 11/1961 um Landsbanka íslands, nr. 12/1961 um Út-
vegsbanka Íslands og nr. 28/1976 mn Búnaðarbanka Íslands, sem brj6ta í bága
við ákvæði laga þessara.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

Frumvarp þetta er samið að tilhlutan viðskiptaráðuneytisins, en þó í fullu
samráði við bankaráð og bankastjórnir ríkisbankanna, svo og fyrirsvarsmenn Sam-
bands íslenskra bankamanna.

Um nokkurt skeið hefur verið unnið að undirbúningi frumvarpa til laga um
viðskiptabanka í eigu ríkisins og viðskiptabanka, sem reknir eru í hlutafélagsformi.
Sá undirbúningur er þó ekki svo langt á veg kominn, að fært þyki að leggja fram
frumvörp þess efnis fyrir Alþingi það, er nú situr. í yfirlýsingu, sem gefin var,
þegar samkomulag um kjör bankastarfsmanna var gert þann 18. júní 1976, kváðust
bankaráð og bankastjórnir ríkisbankanna myndu beita sér fyrir því, að í fyrir-
hugaða löggjöf um viðskiptabankana yrðu sett ákvæði um kjarasamninga banka-
starfsmanna. .Jafnframt kváðust sömu aðilar myndu beita sér fyrir því, að sett
yrðu sérstök lög um kjarasamninga banka starf smanna, ef ný löggjöf um viðskipta-
bankana hefði ekki verið samþykkt á Alþingi í febrúar 1977. Yfirlýsing þessi var
gefin í samráði við ráðherra.

í beinu framhaldi af yfirlýsingu þessari er frumvarp þetta lagt fram. Efni þess
er í megin dráttum það sama og laga nr. 29 frá 1976 um kjarasamninga Bandalags
starfsmanna ríkis og bæja. Stærsti munurinn er sá, að í 7. gr. frv. er gert ráð fyrir
því, að bankaráð ríkisbankanna og Samband íslenskra bankamanna geri með sér
samkomulag um ýmis þau atriði, sem lögfest eru í lögum nr. 29 frá 1976. Samkomu-
lag þetta, svo og allar breytingar á því, er háð staðfestingu viðskiptaráðherra.

Rétt er að taka fram, að starfsmenn viðskiptabanka í einkaeigu og flestir starfs-
manna sparisjóða hafa verið félagar Í Sambandi Íslenskra bankamanna. Ekki er gert
ráð fyrir breytingu á því, enda er fyrirhugað að þessir bankar og sparisjóðir (eða
Samband íslenskra sparisjóða fyrir þeirra hönd) gerist með sérstöku samkomulagi
aðilar að því kjarasamningafyrirkomulagi, sem ráðgert er í frumvarpi þessu. Sama
getur átt við um aðra sjóði og stofnanir, sem vinna á sama vettvangi og bankar og
spari s.íóðir.

Um 1. gr.
tLmgr. er tekið fram, til hverra lögin taki. Gert er ráð fyrir því, að bankaráð

ákveði eftir sem áður laun og önnur launakjör bankastjóra og aðstoðarbankastjóra,
en þeir síðarnefndu hljóta eðli málsins samkvæmt að teljast hluti bankastjórnar.

Önnur ákvæði greinarinnar þarfnast ekki skýringa.

Um 2. gr.
Í greininni er kveðið á um, hverjir fari með fyrirsvar hvors aðila við gerð og

framkvæmd kjarasamninga.
Í 3. mgr. segir, að tilkynna skuli viðskiptaráðherra eigi síðar en við uppsögn

samninga, hverjir eigi sæti í samninganefndum beggja aðila. Þetta er gert til að skapa
meiri festu í samningaviðræðum.

Um 3. gr.
Ákvæði greinarinnar eru efnislega samhljóða ákvæðum 5. og G. gr. laga nr. 29

frá 1976.
Um 4. gr.

Í 2. mgr. er að finna nýmæli, þar sem aðilum er veitt heimild til að skjót-t
ágreiningsatriðum til gerðardóms, náist ekki samkomulag milli samninganefnda.

Að öðru leyti eru ákvæði greinarinnar efnislega samhljóða ákvæðum 13. og 15.
gr. laga nr. 29 frá 1976.

Um 5. gr.
Með ákvæðum þessarar greinar er banka starfsmönnum þeim, sem lögin taka

til, veitt verkfallsheimild.
Að öðru leyti svipar ákvæðum greinarinnar til ákvæða 18.-22. gr. laga nr.

29 frá 1976.
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Um 6. gr.
Í 1. mgr. er því vísað til samkomulags aðila skv. 9. gr., hvcrnig atkvæðagreiðslu

um sáttatillögu skuli háttað.
Að öðru leyti svipar ákvæðum greinarinnar til ákvæða 24. og 25. gr. laga nr.

29 frá 19760

Um 7. gr.
í samræmi við ákvæði 26. gr. laga nr. 29 frá 1976 er starfsmönnum banka í eigu

ríkisins, þótt í verkfalli séu, gert skylt að starfa áfram að nauðsynlegri öryggis-
vörslu og sinna beinum skuldbindingum bankanna og íslenska ríkisins við erlenda
aðila.

Í 2. mgr. er því svo vísað til samkomulags aðila skv. 9. gr., hvaða starfsmenn
skuli halda áfram störfum og hvaða verkefni þeir skuli inna af hendi.

Um 8. gr.
Ákvæði greinarinnar eru efnislega samhljóða ákvæðum VII. kafla laga nr. 29

frá 1976.

Um 9. gr.
Í 1. mgr. er gert ráð fyrir því, að bankaráð ríkisbankanna og Samband íslenskra

bankamanna geri með sér samkomulag um gerð kjarasamninga, framkvæmd vinnu-
stöðvunar og önnur þau atriði, er máli skipta og ekki er kveðið á um í lögunum.
Samkomulag þetta fylgir athugasemdum þessum sem fylgiskjal.

Í 2. mgr. segir, að viðskiptaráðherra skuli staðfesta samkomulag skv. 1. mgr.,
áður en það öðlast gildi, svo og allar breytingar, sem á því kunna að verða gerðar.
Ríkisstjórninni er þar með veitt vald til þess að hindra það, að gerðar séu breytingar
á fyrrgreindu samkomulagi, er kynnu að veita starfsmönnum banka í eigu ríkisins
annan og betri rétt en öðrum opinberum starfsmönnum.

Um 10. gr.
Grein þessi þarfnast ekki skýringa.

Fylgiskjal.

SAMKOMULAG
um kjarasamninga félagsmanna Sambands íslenskra bankamanna.

1. gr.
Samkomulag þetta tekur til allra félagsmanna Sambands íslenskra hankamanna,

sem eru ráðnir til lengri eða skemmri tíma í þjónustu þeirra stofnana er hafa undir-
ritað samkomulagið, enda sé það starf þeirra aðalstarf.

2. gr.
Um laun og önnur starfskjör þeirra starfsmanna sem samkomulag þetta tekur

til skal fara eftir atriðum þessa samkomulags og kjarasamningum, sem gerðir eru
samkvæmt því.

3. gr.
Samkværnt sumkomulagi þessu hra bankaráð og stjórnir lánastofnana

með fyrirsvar sinna stofnana en Samband íslenskra bankamanna með fyrirsvar
starfsmanna við kjarasamninga og aðrar ákvarðanir í sambandi við þá.

Samningar skulu fara fram á milli samninganefnda þriggja til sjö manna er
hvor aðili um sig skipar. Kjarasamningar skulu staðfestir af hlutaðeigandi banka-
ráðum og stjórn Sambands íslenskra bankamanna.
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4. gr.
Kjarasamningur skal kveða á um föst laun, fjölda launaflokka, vinnutíma, laun

fyrir yfirvinnu, orlof, greiðslu ferðakostnaðar, fæðisaðstöðu, tryggingar, meginreglur
til viðmiðunar um röðun starfsheita í launaflokka og önnur kjaraatriði, sem eigi
eru lögbundin.

Kjarasamningar skulu vera skriflegir og gilda skemmst 24 mánuði frá gildis-
tökudegi miðað við mánaðamót.

Óski annar hvor aðila, að gefnu sérstöku tilefni, endurskoðunar á launalið
kjarasamnings á samningstímanum skulu aðilar þegar í stað hefja viðræður. Náist
ekki samkomulag innan þrjátíu daga skal ágreiningsatriðum skotið til úrlausnar
gerðardóms sbr. ákvæði 6. gr. Slík endurskoðun skal þó ekki fara fram oftar en
einu sinni á samningstímanum.

5. gr.
Uppsagnarfrestur kjarasamnings af hendi beggja aðila skal eigi vera skemmri en

þrír mánuðir. Uppsögn skal vera skrifleg og send í ábyrgðarbréfi eða kynnt við-
takanda á annan sannanlegan hátt.

Í samþykktum Sambands íslenskra bankamanna skal vera ákveðið hver taki
ákvörðun um uppsögn kjarasamnings, boðun verkfalls og hvernig ákvörðun þar um
skuli tekin.

Aðili, er segir upp kjarasamningi, skal samtímis uppsögn senda gagnaðila sín-
um kröfugerð og megintillögur um nýjan kjarasamning og skulu samningaviðræður
þá þegar teknar upp.

Endurrit af uppsögn kjarasamnings svo og tillögur og kröfugerð um nýja
samninga skal senda sáttasemjara ríkisins í vinnudeilum samtímis og gögn þessi
eru send gagnaðila.

6. gr.
Náist ekki samkomulag milli samninganefnda, geta aðilar komið sér saman um

að skjóta ágreiningsatriðum til gerðardóms. Skal dómurinn skipaður einum manni
frá hvorum aðila og oddamanni, er aðilar koma sér saman um, og er hann formaður
dómsins. Oddamaður velur tvo menu til viðbótar í dóminn utan raða samnings-
aðila. Gerðardómur skal fella úrskurð innan eins mánaðar frá því, að málinu er
vísað til hans, nema aðilar komi sér saman um lengri frest. Skal úrskurðurinn taka
tillit til starfskjara og þróunar þeirra við sambærileg störf á vinnumarkaði almennt,
hvort sem er hjá atvinnufyrirtækjum eða ríki, ríkisstofnunum, sveitarfélögum og
stofnunum þeirra.

7. gr.
Hafi samningar hvorki tekist né ágreiningi verið skotið til gerðardóms á fyrstu

sextíu dögum uppsagnarfrests, skal sáttasemjarl ríkisins taka deiluna til meðferðar.
Sáttasemjarí skal kveðja til tvo menn til að vinna með sér í sáttanefnd að lausn
kjaradeilu. Menn þessir skulu hafa réttindi og skyldur sáttasemjara.

8. gr.
Heimilt er að beita vinnustöðvun þegar að loknum uppsagnarfresti með þeim

takmörkunum, sem í samkomulagi þessu greinir.
Ákvörðun um vinnustöðvun ber að tilkynna sáttasemjara ríkisins og þeim, sem

hún beinist gegn, skemmst fimmtán sólarhringum áður en hún skal hefjast.
Verkfallsboðun skal vera skrifleg og send í ábyrgðarbréfi eða kynnt viðtakanda

á annan sannanlegan hátt.
Óheimilt er að hefja vinnustöðvun:

1. Ef ágreiningur er einungis um atriði sem Félagsdómur á úrskurðarvald um,
nema til fullnægingar dómum hans.

2. Ef samþykkt hefur verið sáttatillaga sáttanefndar samkvæmt 10. gr.
3. Til stuðnings aðila í annarri kjaradeilu.
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Hafi verkfall verið boðað skal sáttanefnd leggja fram sáttatillögu um kjara-
samninga eigi síðar en fimm sólarhringum áður en verkfall skal hefjast. Sáttanefnd
ber að ráðgast við samninganefndir aðila áður en hún leggur fram sáttatillögu.
Sáttanefnd ákveður í samráði við samninganefndir aðila hvernig atkvæðagreiðslu
um sáttatillögu skuli háttað, þar á meðal um fjölda kjörstaða og hvenær hún skuli
fram fara.

9. gr.
Þegar sáttatillaga samkvæmt 8. gr. hefur verið lögð fram getur sáttanefnd frestað

boðuðu verkfalli í allt að fimmtán sólarhringa. Haft skal samráð við samninga-
nefndir aðila áður en verkfallsfrestun er ákveðin.

10. gr.
Atkvæðagreiðslur um samninga og um sáttatillögu fara fram af hálfu banka-

ráða með þeim hætti, að atkvæði eru greidd í bankaráðum (og í stjórn Sambands
íslenskra sparisjóða), og ræður meirihluti atkvæða afstöðu hverrar stofnunar um
sig. Atkvæði stofnananna eru síðan vegin saman með ákveðnum vogum, er m. a.
taka tillit til starfsmannafjölda þeirra, og ræður meirihluti atkvæða sem þannig er
fenginn.

Allir aðalfélagar Sambands íslenskra bankamanna, sem uppfylla skilyrði 1. gr.
þessa samkomulags og eiga í kjaradeilu, hafa atkvæðisrétt um sáttatillögu. Leggja
skal fram kjörskrá, áður en atkvæðagreiðsla hefst. Félagsdómur dæmir um kjör-
skrárdeilur.

Atkvæðagreiðsla skal vera skrifleg og leynileg og standa i minnst tvo daga.
Sáttanefnd eða fulltrúum hennar er heimilt að vera á kjörfundum.

Jafnskjótt og atkvæðagreiðslu er lokið skulu atkvæði og kjörgögn send sátta-
nefnd.

Talning atkvæða fer fram undir stjórn sáttanefndar og er hvorum aðila heimilt
að hafa umboðsmenn viðstadda talningu.

Sáttatillaga telst felld, ef helmingur greiddra atkvæða hið minnsta er á móti
henni, enda hafi ekki færri en helmingur atkvæðisbærra starfsmanna á kjörskrá
greitt atkvæði. Annars telst sáttatillaga samþykkt.

Sáttanefnd úrskurðar um öll vafaatriði sem rísa kunna við atkvæðagreiðslur.
Er úrskurður sáttanefndar endanlegur.

Sáttatillaga, sem hefur verið samþykkt, telst gildur kjarasamningur.

11. gr.
Ef sáttatillaga er felld geta aðilar komið sér saman um að skjóta ágreinings-

atriðum til gerðardóms, sbr. 6. gr.

12. gr.
Eftir að vinnustöðvun er hafin, getur sáttanefnd borið fram miðlunartillögu,

og fer um hana eftir sömu reglum og sáttatillðgur, að því er varðar atkvæðagreiðslu.

13. gr.
Þegar vinnustöðvun er hafin, skulu allir afgreiðslustaðir viðkomandi stofnana

vera lokaðir og er starfsmönnum bankanna, öðrum en bankastjórum og að-
stoðarbankastjórum, óheimilt að vinna nokkurt starf fyrir vinnuveitanda sinn, þó
með eftirtöldum undantekningum:
1. Vinnuveitendur geta eigi síðar en þrem dögum áður en boðuð vinnustöðvun á

að hefjast lagt fyrir Samband íslenskra bankamanna skrá um nöfn þeirra
starfsmanna, er vinna skulu meðan á vinnustöðvun stendur, og mega á þeirri
skrá vera allir þeir, sem hafa húsvörslu að aðalstarfi og auk þeirra allt að
fimm af hundraði þeirra félagsmanna Sambands íslenskra bankamanna, sem
starfa hjá hverjum vinnuveitanda. Skránni má ekki breyta meðan á vinnu-
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stöðvun stendur, nema með samþykki Sambands íslenskra bankamanna.
2. Starfsfólki á framangreindri skrá er skylt og einungis heimilt að vinna að eftir-

töldum verkefnum:
A. Nauðsynlegri öryggisvörslu.
B. Nauðsynlegum afgreiðslum til þess að standa við beinar skuldbindingar

stofnunarinnar við erlenda aðila, greiðslur erlendra ábyrgða og greiðslu
vaxta og afborgana af erlendum lánum stofnunarinnar sjálfrar eða sem
hún er í ábyrgð fyrir. Enn fremur að inna af hendi greiðslu vaxta og af-
borgana af erlendum lánum íslenska ríkisins eða sem eru með ábyrgð þess.

C. Vinnu við erlendan póst, símskeyti og telexsambönd.
Um laun og kjör þeirra sem vinna meðan á vinnustöðvun stendur skal fara

eftir þeim kjarasamningi, sem gerður verður að lokinni vinnustöðvun.

14. gr.
Um ágreiningsatriði, er varða framkvæmd kjarasamnings, skal fjallað af kjara-

nefnd. Skal hún skipuð þrem mönnum frá hvorum aðila að loknum kjarasamningum
og starfa þar til nýir samningar hafa verið gerðir. Kjaranefnd skal kveðja odda-
mann til starfa með sér til að fjalla um atriði, sem ekki næst samkomulag um.

15. gr.
Félagsdómur dæmir í málum, sem rísa á milli samningsaðila um gildi verk-

falls, ágreining um skilning á kjarasamningi, félagsréttindi starfsmanna og kjör-
skrárdeilur .

Þegar Félagsdómur fer með slík mál nefnir Samband íslenskra bankamanna
annars vegar og vinnuveitendur hins vegar dómara til setu í dómnum í stað þeirra.
sem nefndir hafa verið af Alþýðusambandi íslands og Vinnuveitendasambandi ís-
lands.

Samband íslenskra bankamanna rekur mál fyrir Félagsdómi vegna sjálfs sín,
félaga innan vébanda sinna svo og starfsmanna, sem hlut eiga að máli. Að öðru
leyti skal fara eftir ákvæðum laga um stéttarfélög og vinnudeilur um sóknaraðild
máls fyrir Félagsdómi.

16. gr.
Ákvæði í ráðningarsamningi er ógilt ef það brýtur í bága við kjarasamning

starfsmanni i óhag.
Nú er sett á fót fyrirtæki í eigu þeirra stofnana sem hafa undirritað samkomu-

lag þetta og skal þá ákveða kjör starfsmanna þess með samkomulagi milli við-
komandi stofnana og Sambands íslenskra bankamanna.

17. gr.
Samkomulag þetta öðlast gildi, þegar ákvæði um samnings- og verkfallsrétt

starfsmanna ríkisbankanna hafa verið lögleidd í samræmi við yfirlýsingu bankanna
frá 18. júní 1976 og viðskiptaráðherra hefur staðfest það.

Gert er ráð fyrir að gildistími samkomulagsins verði hinn sami og lagaákvæð-
anna. Aðilar geta þó hvenær sem er gert breytingar á samkomulaginu, séu þeir um
það sammála, en slíkar breytingar skulu staðfestar af viðskiptaráðherra.
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