Hópmynd af tollvörðum í Reykjavík 1995.

Tollvar›afélag Íslands

T

ollvarðafélag Íslands var stofnað 8. desember 1935.
Þegar félagið var stofnað höfðu tollverðir háð linnu
lausa baráttu fyrir betri kjörum frá árinu 1932. Þá lækkaði
fjármálaráðherra laun opinberra starfsmanna einhliða um
15%, en laun tollvarða voru lág fyrir og vinnutími langur.
Árangur baráttunnar var þó lítill eða enginn enda tollverð
ir ófélagsbundnir og sýnilegt var að fara þurfti aðrar leiðir.
Þann 1. desember 1935 komu svo 13 tollverðir saman í
þeim tilgangi að stofna stéttarfélag er barist gæti fyrir
hagmunamálum þessarar fámennu stéttar. Á fund
inum var kosið milli tveggja uppkasta að lögum
fyrir hið væntanlega félag og var þriggja manna
nefnd falið að ganga endanlega frá því svo hægt
væri að leggja það fyrir formlegan stofnfund.
Enn fremur var nefndinni falið að athuga mögu
leika á því að nýtt stéttarfélag tollvarða gengi í
Alþýðusamband Íslands. Nefnd þessa skipuðu
Aðalsteinn Halldórsson, Felix Jónsson og Har
aldur S. Norðdahl.
Tollverðir komu saman og stofnuðu formlega
stéttarfélag sitt viku síðar, eða hinn 8. desember eins
og fyrr segir. Félagið fékk nafnið Tollvarðafélag Íslands
og skyldi starfssvæði þess vera allt landið.
Fyrsti formaður var Felix Jónsson en með honum í stjórn
voru Grímur Bjarnason ritari og Haraldur S. Norðdahl fé
hirðir. Aðrir stofnendur voru Aðalsteinn Halldórsson, Ás
grímur Guðjónsson, Björn Friðriksson, Jón Guðmundsson,
Jónas Guðmundsson, Jörgen Þorbergsson, Magnús Jóns
son, Sigurður Sigurbjörnsson, Sigmundur Gíslason og Þórð
ur Sigurbjörnsson.
Félagið hóf þegar hagsmunabaráttu sína og segja má
að hún hafi borið árangur þegar á fyrsta ári því að um ára
mótin 1935-1936 voru mánaðarlaun tollvarða hækkuð úr
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297,50 krónum í 350 krónur. Sá sigur var þó súrsætur því
þótt þarna hefði gengið til baka launalækkun sú sem fjár
málaráðherra lagði á opinbera starfsmenn árið 1932 þá var
yfirvinnukaupið jafnframt lækkað um 20%. Daglegar vinnu
stundir tollvarða á þessum árum voru 10-12 klukkustundir,
jafnt daga sem nætur og á stórhátíðum. Það breyttist þó
fljótt því að þann 15. október 1936 vann hið unga félag sinn
fyrsta stórsigur í kjarabaráttu er daglegur vinnudagur var
færður niður í átta stundir. Þrátt fyrir þennan áfanga
var enn mikið verk að vinna. Mánaðarlaunin þurftu
enn að hækka mikið til að teljast vera viðunandi
og yfirvinnukaupið var langt undir því sem sæmi
legt gat talist.
Félagið barðist fyrir ýmsum öðrum kjarabót
um félagsmönnum sínum til handa. Ágætur
áfangi náðist á árinu 1937 þegar samið var um
þá lagfæringu á kjörum að farið var að greiða yf
irvinnukaup fyrir vinnu á helgidögum og almenn
um frídögum öðrum en sunnudögum. Fyrir störf á
sunnudögum fékkst frí einhvern virkan dag.
Í byrjun voru aðstæður tollvarða í Reykjavík ekki
eins og best var á kosið. Upphaflega byggðist starfið á
vaktavinnu og fyrstu árin var aðstaða í skúrgarmi sem var
staðsettur þar sem nú er norðaustur endi Faxaskála. Hitað
var upp með einum litlum kolaofni og á vetrum var oft ærið
kalt í húsakynnum þessum. Smám saman fór nú aðstaða
tollvarða batnandi og er að mestu leyti til fyrirmyndar í dag.
Árið 1966 voru byrjunarlaun tollvarða 10,937 gamlar
krón
ur á mán
uði fyr
ir átta klukku
stunda vinnu. Á þeim
árum, eins og í dag, voru tollverðir skipaðir til starfa og
þegar það gerðist urðu tollverðir að sækja skipunarbréf sín
til ríkisféhirðis og greiða úr eigin vasa 800 gamlar krónur í
stimpilgjöld.

Á aðalfundi félagsins.

Stjórn 2004, frá vinstri: Guðbjörn Ármannsson gjaldkeri, Guðrún Sólveig Ríkarðsdótt
ir ritari, Hörður Davíð Harðarson formaður, Guðbjörn Guðbjörnsson varaformaður,
Steinunn Snæbjörnsdóttir meðstjórnandi, Guðni Sigmundsson varastjórnandi, Ársæll
Ársælsson varastjórnandi.

Yfirmenn Tollgæslunnar.

Á skrifstofu Tollgæslunnar í Leifsstöð á Keflavíkurflugvelli.

Lengi vel samanstóð tækjakostur tollgæslunnar af vasa
ljósum og skrúfjárnum. Þetta voru vissulega nauðsynleg
tæki en ef beðið var um eitthvað annað og meira var oft við
ramman reip að draga. Fjárframlög á fyrri tímum voru iðu
lega af skornum skammti og þurfti oft mikil fundahöld til að
ná fram einhverjum aukapeningum. Sem dæmi um það má
nefna að áður fyrr var í Reykjavík tollbátur sem flutti toll
verði til starfa á ytri höfn Reykjavíkur en til skamms tíma
voru aðkomuskip afgreidd á ytri höfninni. Bátur þessi var
byggður árið 1940 og var ekki endurnýjaður fyrr en árið
1977 en þá var smíðaður nýr bátur í Englandi og má segja að
um byltingu hafi verið að ræða hvað varðar öryggi tollvarða
og möguleika á eftirliti af sjó. Í dag er aðstaða tollgæslunnar
öll með öðrum hætti; nú býr gæslan yfir fullkomnum gegn

umlýsingartækjum, fíkniefnaleitarhundum og öðrum tækja
búnaði sem menn gat vart dreymt um hér áður. Þó verður
nú að segjast eins og er að tollvörður, vopnaður góðu vasa
ljósi, er ennþá nokkuð traustvekjandi en nú eins og áður
er það árvekni tollvarðarins sem skiptir höfuðmáli. Allur
tækjabúnaður er til hjálpar og einföldunar við eftirlitið.
Oft hafði þeirri hugmynd skotið upp meðal opinberra
starfsmanna að þeim bæri að samræma kröfur sínar um
betri lífskjör. Sú hugmynd varð ágengari og óx ört fylgi við
hana fyrstu styrjaldarárin þegar aðrir gengu hröðum skref
um frá örbirgð til bjargálna en opinberir starfsmenn sátu
eftir. Var þá hafist handa og í fyrstu var myndað fulltrúaráð
hinna ýmsu stéttarfélaga sem fór með hagsmunamál þeirra
og hafði forystu í þeim gagnvart Alþingi og ríkisstjórn. Toll
varðafélagið var í þessum
samtökum og þegar Bandalag
starfsmanna ríkis og bæja var
stofn
að, átti fé
lag
ið þar tvo
fulltrúa: Harald S. Norðdahl
og Karl Halldórsson.
Baráttumál Tollvarðafélags
Íslands hafa því í gegnum tíð
ina legið með baráttumálum
BSRB en TFÍ var eitt af stofn
félögum þess.
Innan vébanda BSRB hefur
Tollvarðafélagið ýmsa hildi
háð. Í verk
föll
um árin 1977
Grímur Bjarnason, fyrsti ritari TFÍ.

Felix Jónsson, fyrsti formaður TFÍ.

Haraldur S. Norðdahl, fyrsti gjaldkeri TFÍ.
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Tollverðir árið 1926.

Tollverðir leita í fraktflutningaskipinu Langjökli árið 1965.

Við leitarstörf.

Við gegnumlýsingu á farangri.

Við leitarstörf.

Tollverðir með sérþjálfaða fíkniefnaleitarhunda.

og 1984 mæddi mikið á tollvörðum. Mikill þrýstingur var á
verfallstjórn að heimila losun millilandaskipa er stöðvuðust
vegna verkfalls tollvarða. Nauðsynlegar vörur, svo sem lyf
og aðrar vörur til sjúkrahúsanna, voru afgreiddar en skiptar
skoðanir voru um hvað bæri að túlka sem nauðsynjavörur.
Í kjölfar verkfallsins 1984 óskaði ríkisvaldið eftir viðræðum
við TFÍ þar sem farið var fram breytingar á verkfallsrétti
tollvarða. Lauk viðræðum aðila með því að TFÍ og fjármála
ráðuneytið sömdu um svokallaðan viðmiðunarsamning
gegn því að láta af hendi verkfallsrétt félagsins. Framkvæmd

samningsins var með þeim hætti að hagstofustjóri skyldi
meta kjaralega stöðu félagsins gagnvart öðrum stéttafélög
um á sex mánaða fresti og kæmi fram mismunur væri TFÍ þá
bættur sá munur. Einnig voru í samningnum endurskoðun
arákvæði. Hélst slíkur samningur í gildi þar til að samið var
um nýtt launakerfi árið 2001. Gaf hið nýja launakerfi aukna
möguleika á sveigjanleika innan hvers starfshóps.
Þess má og geta að árið 1996 breyttust lög um opinbera
starfsmenn. Þau breyttust meðal annars þannig að tollverð
ir voru gerðir að embættismönnum og skipaðir til fimm ára
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Orlofshús tollvarða í Úthlíð í Biskupstungum.

Orlofsíbúð tollvarða á Akureyri.

í senn í stað þess að vera skipaðir í stöður eins og áður. Þeir
héldu þó samningsréttinum sem heyrir til undantekninga
meðal embættismanna en laun flestra þeirra eru ákvörðuð
af kjaranefnd.
Orlofsmál TFÍ hafa verið samtvinnuð starfsemi BSRB í
gegnum árin. Við uppbyggingu orlofshúsa BSRB í Munað
arnesi festi TFÍ kaup á afnotarétti á tveimur húsum. Árið
1986 keypti TFÍ orlofsíbúð að Furulundi 8 á Akureyri. Hóp
ur vaskra félaga tók að sér að endurnýja íbúðina og koma
henni í not fyrir félagsmenn TFÍ. Hefur íbúðin ávallt verið
mikið notuð af félagsmönnum.
Árið 1997 ákvað stjórn TFÍ að segja sig úr Orlofsheimila
sjóði BSRB sem rekur orlofsheimilin í Munaðarnesi og leysti
sjóðurinn til sín orlofshús TFÍ. Ástæður þessa má rekja til
vaxandi þrýstings frá félagsmönnum um að auka möguleik
ana á því að nýta orlofshús félagsins betur. Í framhaldi af at
hugun félagsins keypti TFÍ orlofshús að Vörðuási í Biskups
tungum í landi Úthlíðar. Er húsið allt hið glæsilegasta með
þremur herbergjum, stórri verönd og heitum potti. Hefur
húsið notið fádæma vinsælda hjá félagsmönnum.
Undanfarin ár hafa endurmenntunarmál verið ofarlega á
baugi hjá TFÍ. Þau munu skipa stóran sess í baráttumálum
tollvarða í nánustu framtíð, rétt eins og allra annarra starfs
stétta sem lifa þær miklu breytingar sem nú ganga yfir. Helst
er þar að nefna tölvuvæðingu á öllum sviðum en í dag eru
skjalalaus viðskipti að verða allsráðandi við tollafgreiðslu.
Rafrænt, skjalalaust umhverfi með hraðari viðskiptamáta
gerir það að verkum að eftirlitsþætti tollgæslu verður að
vera sinnt af vel menntuðum tollvörðum.
Síauknar kröfur eru nú gerðar til öryggismála, bæði í flutn
ingum á fólki og vörum. Sérstaklega má reikna með auknum
öryggiskröfum eftir atburðina í Bandaríkjunum þann 11.
september 2001. Stórauknar öryggiskröfur eru nú gerðar
um allan heim varðandi flutninga á milli landa og tollverð
ir þurfa að vera undir það búnir að störf þeirra geti breyst
þannig að þeim verði falin aukin verkefni í þeim málaflokk
um. Það þætti ekki ólíklegt þar sem tollgæsla og löggæsla er
oftast fyrsti eftirlitsaðili sem kemur að bæði fólki og vörum
erlendis frá.
Snemma hófst samstarf TFÍ við systurfélög á Norðurlönd
unum og víðar. Samstarf þetta hefur aukist jafnt og þétt og
sækja fulltrúar tollvarða sameiginlega fundi með félögum
í tollvarðafélögum á öðrum Norðurlöndum NTO (Nordisk
Tulltjänstemäns Organisation). Árlega eru haldnir sameig

inlegir fundir félaganna og skiptast félögin á að halda þá
í löndum sínum. Þá er TFÍ aðili að UFE (Union of Finance
Personnel in Europe). Meðlimir eru 350 þúsund talsins í 17
löndum og eru fundir þess sóttir ár hvert. Samstarf sem
þetta er afar nauðsynlegt fyrir tollverði en þar kemur fólk
saman og miðlar hvert öðru af reynslu sinni og skiptist á
skoðunum. Í öllum löndum er verið að vinna að tollgæslu
málefnum með svipuðum hætti og þess vegna má segja að
fulltrúar á fundum sem þessum tali sama tungumál. Það er
því afar nauðsynlegt fyrir lítið félag sem er langt frá öðrum
löndum að fylgjast með því sem verið er að gera hjá öðrum
félögum; fylgjast með nýjungum varðandi eftirlitið og ræða
sameiginleg hagsmunamál. Sem dæmi um samstarf þetta
má nefna að félagar í TFÍ hafa getað leigt sér orlofsíbúðir
tollvarða annars staðar á Norðurlöndum og félagar annars
staðar frá hafa dvalið í orlofshúsnæði TFÍ. Þá má einnig geta
þess að í verkföllunum 1977 og 1984 reyndust tollverðir á
Norðurlöndum félögum sínum á Íslandi mjög vel og studdu
félag þeirra með ráðum og dáðum.
Menntun og þjálfun tollvarða á þessum sviðum þarf að
bæta og það fyrr en seinna. Skilningur á þörfinni fyrir end
urmenntun er sífellt að aukast og í dag er boðið upp gott úr
val af margs konar námskeiðum og fyrirlestrum, mun meira
en áður var.
Höfuðbaráttumál tollvarða í dag er einkum það að ná
fram lækkun lífeyrisaldurs og hefur verið unnið að því hörð
um höndum. Kjaraleg barátta tollvarða um kaup og kjör hef
ur sífellt verið að þróast í átt til þess að auka orlof og frítíma
sem tollverðir geti notið með sínum fjölskyldum.
Má segja að barátta TFÍ í hartnær 70 ár hafi fært tollverði
langt fram á veginn en sífellt verður að vera vakandi fyrir
þáttum í starfs- og kjaraumhverfi tollvarða. Því má segja að
næg verkefni liggi fyrir núverandi stjórn en í henni eru:
Hörður Davíð Harðarson formaður
Guðbjörn Guðbjörnsson varaformaður
Guðbjörn Ármannsson gjaldkeri
Guðrún Sólveig Ríkarðsdóttir ritari
Steinunn Snæbjörnsdóttir meðstjórnandi
Guðni Sigmundsson varastjórn
Ársæll Ársælsson varastjórn
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