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LEIðARI
stefáN eiNar stefáNssoN

að skara framúr

Enn á ný kynnir VR niðurstöður hinnar viðamiklu 

könnunar sem ber heitið Fyrirtæki ársins. Í áraraðir hefur 

hún vakið athygli félagsmanna, fjölmiðla og síðast en ekki 

síst stjórnenda fyrirtækja. Það á sér eðlilegar skýringar, 

nefnilega þá að könnunin mælir viðhorf starfsfólks til 

þess hvernig vinnuveitandi þess stendur sig. Nokkrir 

mælikvarðar eru þar lagðir til grundvallar, en hver og 

einn þeirra gefur nokkuð haldbæra yfirsýn yfir það 

hvernig stjórnendum fyrirtækja hefur tekist til við að búa 

starfsfólki sínu góða starfsaðstöðu, samkeppnishæf laun 

á markaði, hvert viðhorf starfsfólks sé til orðspors þess 

fyrirtækis sem það starfar hjá og þannig mætti áfram 

telja. Könnunin hefur fyrir löngu sannað gildi sitt og vekur 

ekki aðeins athygli – hún hefur áhrif.

markmiðið
Markmið könnunarinnar er í raun tvíþætt. Í fyrsta lagi vill 

VR sem stærsta stéttarfélag landsins, fá einhverja mynd af 

því hvert viðhorf félagsmanna er til vinnustaðar síns. Það 

gefur VR tækifæri til þess að meta að nokkru marki hvaða 

áherslu skuli leggja í kröfugerð kjarasamninga og hvort 

breyta þurfi viðhorfi stjórnenda, og jafnvel hins opinbera, 

í ákveðnum tilvikum. Í öðru lagi vill VR draga fram í dags-

ljósið hvaða fyrirtæki standa sig vel, til þess að önnur 

fyrirtæki, sem einnig vilja fylla flokk fyrirmyndarfyrirtækja, 

geti sótt fyrirmynd til þeirra sem best koma út í Fyrirtæki 

ársins. Af þeim sökum er könnunin hvatning til stjórnenda 

um að gera betur og leita ætíð skynsamlegra og árangurs-

ríkra leiða til að bæta starfsemi þeirra fyrirtækja sem þeir reka.

framfarir
Mikil vakning hefur orðið á síðustu árum meðal 

stjórnenda í málum er snúa að mannauðsstjórnun og 

mikilvægi þess að búa starfsfólki sem bestar aðstæður. 

Í nútímasamfélagi hefur starfsmannahópurinn, viðhorf 

hans og líðan, úrslitaáhrif á rekstrarhorfur langflestra 

fyrirtækja til lengri tíma. Sú staðreynd hvetur ekki aðeins 

stjórnendur til þess að taka tillit til þessara þátta, þeir geta 

ekki risið undir hlutverki sínu nema þeir geri það. Það 

er jákvætt og með könnun á borð við Fyrirtæki ársins er 

hægt að opna augu þeirra enn frekar í þessum efnum. 

Könnunin getur því í mörgum tilvikum haft jákvæð áhrif 

á aðstæður vinnandi fólks og það eitt og sér réttlætir 

framkvæmd hennar án nokkurs vafa.

til hamiNgju
VR óskar þeim fyrirtækjum til hamingju sem náð hafa 

framúrskarandi árangri á þeim sviðum sem könnunin 

Fyrirtæki ársins tekur til og mælir. Þau eiga heiður 

skilinn og stjórnendur annarra fyrirtækja ættu að taka 

sér þau til fyrirmyndar. Sömuleiðis er óhætt að óska því 

starfsfólki sem starfar hjá þessum sömu fyrirtækjum 

til hamingju. Það er því miður ekki sjálfsagt að starfa á 

góðum vinnustað, það er gömul saga og ný. Það er hins 

vegar ætlun VR að tryggja að sem flestir fái notið þess 

og það verður best tryggt með góðu samstarfi eigenda, 

stjórnenda og starfsfólks hvers fyrirtækis með verðugu 

aðhaldi frá öflugasta stéttarfélagi á Íslandi.

Stefán Einar Stefánsson
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Fréttir

orlofsuppbót
Orlofsuppbót samkvæmt samningum VR við SA (Samtök 

atvinnulífsins) og FA (Félag atvinnurekenda) er kr. 21.000 

fyrir árið 2012. Orlofsuppbót er föst tala og tekur ekki 

launabreytingum skv. öðrum ákvæðum kjarasamnings. 

Skattar og skyldur, félagsgjöld og lífeyrissjóður greiðast af 

orlofsuppbót. Orlof greiðist ekki ofan á orlofsuppbótina.

hVerjir eiga rÉtt á orlofsuppbót? 

Uppbótin greiðist þann 1. júní 2012 miðað við starfshlut-

fall og starfstíma á orlofsárinu (þ.e frá 1. maí 2011-30. apríl 

2012), öllum starfsmönnum sem verið hafa samfellt í starfi 

hjá atvinnurekanda í 12 vikur á síðustu 12 mánuðum m.v. 

30. apríl eða eru í starfi fyrstu viku í  maí. 

Áunna orlofsuppbót skal gera upp samhliða starfslokum 

verði þau fyrir gjalddaga uppbótarinnar.

VersluNarNám
HAGNýtt OG MEtIð tIL StúdENtSpRóFS

Viltu bæta stöðu þína á vinnumarkaði og fara í stutt og hagnýtt nám á framhalds-

skólastigi? Þá er verslunarbraut eitthvað fyrir þig. Á brautinni lærir þú grunnatriðin í 

verslun og viðskiptum eins og bókhald, fjármál, markaðsfræði, tölvunotkun, tungumál 

og verslunarreikning. Verslunarbrautin er góður valkostur fyrir þá sem eru að hefja 

nám í framhaldsskóla því að námi loknu er greið leið til stúdentsprófs með skilgreindu 

viðbótarnámi. Nánari upplýsingar á www.menntagatt.is

johN gottmaN 
Í HöRpU 6. JúNÍ

dr. John Gottmann verður með námskeið um samskipti 

og sambönd í Hörpu 6. júní nk. frá kl. 17 – 19 Gottman er 

frumkvöðull á sviði fræða sem fjalla um samskipti, sam-

bönd og parameðferð. Á þessu fræðandi námskeiði nýtir 

Gottman nærri fjögurra áratuga reynslu sína af rannsók-

num með meira en 3.000 pörum. Gottman veit hvað 

það er sem ræður úrslitum um það hvort hjónabönd og 

sambönd halda eða slitna. Þetta líflega og skemmtilega 

námskeið kynnir aðferðir til að efla hjónabandið. Gott 

veganesti inn í sumarið!

miðhúsaskógur
 

Í síðasta blaði misritaðist komu- og brottfarartími fyrir orofshús  VR í Miðhúsaskógi. 

Réttur tími er sem hér segir: Á sumrin er komutíminn frá og með kl. 17 og ætlast er til 

að leigjendur yfirgefi húsin fyrir kl. 12 á brottfarardegi, þó til kl. 19 á sunnudögum. Á 

veturna er komutíminn frá og með kl. 14 en húsin yfirgefin eigi síðar en kl. 12 á brott-

farardegi, nema á sunnudögum en þá er ætlast til þess að orlofshús sé yfirgefið fyrir kl. 19. 

Húsin eru leigð til félagsmanna allt árið. Við biðjumst velvirðingar á þessari misritun. 
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Fréttir

1. maí 
hátíðahöld
Að venju var farið í kröfugöngu 1. maí, að þessu 

sinni undir yfirskriftinni „Vinna er velferð”. Gengið 

var fylktu liði frá Hlemmi og niður á Austurvöll 

þar sem útifundur var haldinn. Fundir voru haldn-

ir um allt land og víða var farið í kröfugöngur.  

Lúðrasveit verkalýðsins og Lúðrasveitin Svanur 

léku fyrir göngu og ræðumenn fluttu ræður.  Að 

útifundi loknum var félagsmönnum VR boðið til 

kaffisamsætis,  vel var mætt og góður andi ríkti 

meðal félagsmanna.

hugaðu að heilsuNNi í fríiNu 
Félagsmönnum VR býðst nú orlofsgisting á Heilsuhóteli Íslands. Hótelið er staðsett 

á Reykjanesi, 50 km frá Reykjavík. Á hótelinu eru 45 herbergi, leikfimisalur, gufubað 

og heitir útipottar, heilsulind og nudd ásamt notalegri setustofu og veitingastað. 

Veitingastaðurinn býður uppá morgunverð, hádegisbröns og kvöldverð. Á hótelinu er 

ýmis fræðslu- og heilsutengd þjónusta sem félagsmenn geta nýtt sér gegn gjaldskrá 

hótelsins. Hótelið leggur áherslu á hvíld og holla næringu. 

Allar nánari upplýsingar um þá þjónustu sem í boði er á heilsuhótelinu er að finna á 

www.heilsuhotel.is

Boðið er upp á sex mismunandi tímabil orlofsdvalar á sérkjörum fyrir félagsmenn VR:  

tímabil 22. júní - 6. júlí 2012  tímabil 20. júlí - 3. ágúst 2012

3 dagar  22. - 25. júní    3 dagar 20. - 23. júlí 

4 dagar  25. - 29. júní    4 dagar 23. - 27. júlí 

7 dagar 29. júní - 6. júlí  7 dagar 27. júlí - 3. ágúst

Félagsmenn VR greiða kr. 7.850  pr. herbergi pr. nótt (tveggja manna herbergi). Aðeins 

er hægt að bóka herbergi á skrifstofu VR frá og með 20. maí 2012.  Nú er tækifærið á að 

bæta lífstílinn, breyta rétt og brosa framan í sumarið!   

aðalfuNdur deildar Vr 
á austurlaNdi
FimmtUdaginn 24. maí kL 19:30 

í HEIðarBæ, MElgErðI 13 rEyðarFIrðI
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litið til framtíðar
FRÁ AðALFUNdI VR SEM HALdINN VAR 10. ApRÍL SÍðAStLIðINN

Aðalfundur VR var haldinn á Hilton Nordica Reykjavík þann 10. apríl síðastliðinn. 

Þar fóru fram hin hefðbundnu aðalfundarstörf, kynning ársreiknings og 

samþykkt hans, kjöri stjórnar og trúnaðarráðs var lýst, lagabreytingar voru 

ræddar og samþykktar og þá var einnig ákveðið hversu mikið skyldi lagt í 

Varasjóð félagsmanna. Var ákveðið að sú upphæð næmi 480 milljónum en er 

það næsthæsta upphæð sem aðalfundur hefur lagt í sjóðinn frá stofnun hans.

Á fundinum fór formaður félagsins yfir starfsemi þess á liðnu ári en það 

var viðburðaríkt. Í upphafi þess var gengið frá nýjum kjarasamningi. Þá var 

einnig gengið frá því á starfsárinu að VR yrði stór þátttakandi í tilraunaverkefni 

um þjónustu við atvinnuleitendur. Í ræðu sinni lagði Stefán Einar áherslu á 

mikilvægi þess að stjórnvöld og atvinnulíf tækju höndum saman og gerðu allt 

sem í þeirra valdi stendur til að fjölga störfum í landinu og auka fjárfestingu.

AðALAFUNdUR 2012
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fyrirtæki 
ársiNs 2012
Fyrirtæki ársins 2012 eru þrjú í stað tveggja eins og verið hefur undanfarin ár. í hópi stærri 
fyrirtækja, þar sem starfsmenn eru 50 eða fleiri, var johan rönning hf. valið fyrirtæki 
ársins með einkunnina 4,614. í hópi meðalstórra fyrirtækja, þar sem starfsmenn eru frá 20 
til 49 talsins er sigurvegarinn bernhard ehf. með einkunnina 4,619 og bætir fyrirtækið sig 
mikið á milli ára. í hópi fyrirtækja þar sem starfsmenn eru færri en 20 sigrar sæmark með 
einkunnina 4,97 sem er hæsta einkunn sem gefin hefur verið í könnuninni. Hástökkvarinn 
að þessu sinni er bara einn, það fyrirtæki sem hækkaði sig mest á milli ára er eirvík.

Könnunin tók til rúmlega 20 þúsund félagsmanna Vr auk þrjú þúsund annarra 
starfsmanna á almennum vinnumarkaði. Þá tóku um 20 þúsund starfsmenn á hinum 
opinbera vinnumarkaði þátt í vali á Stofnun ársins í ár og er þetta því viðamesta 
vinnumarkaðskönnun sem gerð hefur verið hér á landi.
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1. Johan rönning  * 4,614 4,64 4,73 3,99 4,54 4,70 4,72 4,76 4,77 80-100
2. Securitas   4,462 4,52 4,67 3,67 4,56 4,49 4,57 4,56 4,57 60-69
3. íslenska gámafélagið   4,461 4,59 4,68 3,71 4,36 4,58 4,50 4,45 4,72 80-100
4. nova * 4,421 4,52 4,70 3,58 4,10 4,47 4,57 4,67 4,69 80-100
5. 1912 * 4,375 4,39 4,57 3,42 4,37 4,61 4,50 4,58 4,52 70-79
6. logos * 4,351 4,38 4,53 3,87 4,37 4,39 4,47 4,16 4,56 70-79
7. Mannvit  4,333 4,21 4,50 3,56 4,17 4,53 4,39 4,75 4,57 70-79
8. ISS ísland   4,314 4,41 4,41 3,26 4,46 4,43 4,65 4,24 4,59 60-69
9. Öryggismiðstöð íslands  4,306 4,39 4,54 3,54 4,22 4,61 4,42 4,22 4,46 60-69
10. Vistor  * 4,268 4,26 4,54 3,29 4,27 4,51 4,42 4,24 4,56 80-100
11. Betware á íslandi 4,262 4,33 4,55 3,44 4,10 4,53 4,39 4,37 4,34 70-79
12. HB grandi 4,255 4,09 4,48 3,38 4,41 4,24 4,45 4,58 4,39 60-69
13. nói Síríus   4,255 4,11 4,35 3,17 4,06 4,62 4,51 4,76 4,53 50-59
14. Prentsmiðjan Oddi * 4,253 4,29 4,46 3,29 4,15 4,49 4,49 4,44 4,40 70-79
15. Parlogis  * 4,241 4,25 4,32 3,26 4,14 4,64 4,55 4,48 4,32 60-69
16. Efla * 4,240 4,23 4,48 3,35 4,23 4,47 4,24 4,49 4,39 80-100
17. Össur   4,240 4,12 4,40 3,28 4,24 4,50 4,17 4,76 4,45 50-59
18. Tryggingamiðstöðin   4,239 4,28 4,54 3,46 4,03 4,55 4,42 4,20 4,41 60-69
19. VíS * 4,234 4,41 4,63 3,23 4,22 4,55 4,50 3,73 4,51 80-100
20. Verkís * 4,211 4,17 4,44 3,35 4,23 4,55 4,15 4,41 4,37 70-79
21. Maritech  * 4,203 3,98 4,28 3,61 4,50 4,53 4,15 4,42 4,20 80-100
22. Elkem ísland 4,197 4,23 4,44 3,77 3,77 4,20 4,58 4,04 4,53 50-59
23. Opin kerfi  * 4,192 4,19 4,52 3,30 3,70 4,46 4,36 4,56 4,45 80-100
24. Sorpa  4,181 4,26 4,60 3,39 4,22 4,39 4,27 3,91 4,33 35-49
25. IKEa * 4,174 4,23 4,40 3,21 4,14 4,37 4,30 4,36 4,34 35-49
26. Ölgerðin Egill Skallagrímsson  * 4,173 4,09 4,34 3,04 4,37 4,44 4,50 4,17 4,43 35-49
27. Olíuverzlun íslands   4,157 4,18 4,47 3,29 4,17 4,35 4,52 3,86 4,37 60-69
28. Eimskip  4,153 4,23 4,27 3,17 4,09 4,34 4,39 4,27 4,43 50-59
29. Bláa lónið  4,144 4,04 4,28 3,59 4,17 3,88 4,44 4,36 4,35 35-49
30. alcoa Fjarðaál  4,139 4,24 4,30 3,69 3,97 4,28 4,25 4,07 4,26 60-69
31. Samskip  * 4,139 4,22 4,41 3,16 4,16 4,36 4,42 3,93 4,38 35-49
32. Icepharma * 4,137 4,04 4,21 3,10 4,36 4,37 4,42 4,30 4,29 80-100
33. advania  4,136 4,08 4,37 3,40 4,36 4,47 4,13 4,11 4,13 60-69
34. Bílaumboðið askja   4,135 4,29 4,40 3,65 3,78 4,41 4,27 4,07 4,17 50-59
35. arion banki  4,130 4,28 4,38 3,87 4,19 4,61 4,37 2,95 4,33 50-59
36. Distica * 4,123 4,27 4,38 3,24 4,08 4,22 4,23 4,11 4,36 60-69
37. íslandspóstur   4,109 4,07 4,25 3,33 4,01 4,64 4,32 4,16 4,17 60-69
38. Innnes   4,107 3,97 3,99 3,25 3,78 4,47 4,46 4,63 4,42 35-49
39. lýsi   4,097 3,65 4,10 3,10 4,31 4,62 4,30 4,80 4,07 50-59
40. Síminn  4,096 4,06 4,34 3,15 4,25 4,45 4,35 3,86 4,28 60-69
41. Vodafone * 4,089 4,20 4,45 2,89 4,01 4,46 4,32 4,01 4,31 60-69
42. Iceland travel * 4,088 4,10 4,27 2,92 4,00 4,39 4,23 4,41 4,37 80-100
43. PricewaterhouseCoopers  * 4,073 4,09 4,42 3,29 4,12 4,50 4,34 3,56 4,24 60-69
44. alcan á íslandi  4,073 4,04 4,48 3,83 4,04 3,81 4,29 3,81 4,19 60-69
45. Deloitte  * 4,072 4,02 4,31 3,19 4,15 4,41 4,17 4,10 4,23 80-100
46. applicon * 4,066 4,01 4,55 3,22 4,09 4,50 4,22 3,78 4,15 80-100
47. KPMg  * 4,059 4,03 4,31 3,35 4,21 4,38 4,12 3,80 4,23 70-79

stór fyrirtæki
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 meðaltal 4,026 3,97 4,28 3,13 4,00 4,36 4,28 4,03 4,18

Hér má sjá lista yfir stöðu fyrirtækja með 50 eða fleiri starfsmönnum. aftasti dálkurinn sýnir heildareinkunn árið 
2011 hjá þeim fyrirtækjum sem komust á lista það ár. Hæsta einkunn er 5 en sú lægsta er 1 og á það bæði 
við um heildareinkunn og einkunn fyrir einstaka þætti. 

*allir starfsmenn þessara fyrirtækja, án tillits til stéttarfélags, fengu senda könnun Vr á Fyrirtæki ársins.
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48. Póstdreifing  4,056 4,01 4,35 3,41 3,98 4,07 4,47 3,93 4,21 70-79
49. actavis  4,041 4,05 4,45 2,96 4,03 4,44 4,21 3,88 4,27 50-59
50. Vífilfell   4,038 3,97 4,36 2,95 3,93 4,32 4,27 4,23 4,27 35-49
51. Marel   4,034 3,90 4,01 3,01 3,84 4,48 4,25 4,67 4,23 50-59
52. Sjóvá * 4,023 4,10 4,48 2,96 4,10 4,45 4,36 3,36 4,31 70-79
53. Flugfélagið atlanta   4,014 3,81 4,31 3,31 3,75 4,42 4,20 4,15 4,26 50-59
54. Borgun  4,014 3,95 4,23 3,30 3,84 4,48 4,15 4,05 4,17 50-59
55. CCP * 4,009 3,90 4,42 2,93 4,17 4,45 4,12 4,04 4,03 35-49
56. íslensk-ameríska verslunarfél,   4,005 3,87 4,14 2,95 3,94 4,58 4,37 4,23 4,07 50-59
57. Ernst & young  * 3,984 3,87 4,38 2,90 3,91 4,32 4,15 4,32 4,03 80-100
58. aðföng  3,983 3,86 4,00 3,34 4,04 4,39 4,48 3,74 4,09 35-49
59. Flugfélag íslands   3,981 3,88 4,37 2,76 3,66 4,46 4,30 4,20 4,28 50-59
60. Primera air  3,974 3,91 4,12 3,05 4,08 4,19 4,35 3,89 4,20 70-79
61. Háskólinn í reykjavík  3,963 3,92 4,38 2,71 3,92 4,32 4,25 4,04 4,16 50-59
62. Vörður tryggingar  * 3,944 3,72 4,34 2,82 3,93 4,37 4,27 3,97 4,19 80-100
63. Skeljungur   3,942 3,83 4,24 3,51 4,18 4,25 4,24 3,18 4,08 35-49
64. Bílabúð Benna * 3,938 3,99 4,14 3,09 3,64 4,23 4,21 4,03 4,17 70-79
65. reykjavik Excursions-Kynnisferðir   3,932 3,84 4,00 3,17 3,70 4,17 4,15 4,30 4,17 35-49
66. garðheimar gróðurvörur   3,932 3,75 4,25 2,84 3,63 4,37 4,27 4,29 4,15 35-49
67. Icelandair   3,922 3,89 4,34 2,35 3,82 4,15 4,30 4,19 4,31 50-59
68. Klettur - sala og þjónusta  3,912 3,72 3,88 3,50 4,13 4,30 4,13 3,73 3,98 80-100
69. Flugleiðahótel   3,911 3,85 4,30 2,75 3,53 4,13 4,11 4,44 4,18 35-49
70. Fjárvakur  * 3,905 3,92 4,07 2,70 3,65 4,34 4,28 4,27 4,05 60-69
71. Motus  * 3,895 3,95 4,29 2,71 4,12 4,44 4,32 3,31 3,99 70-79
72. n1  3,872 3,90 4,13 3,14 3,88 4,26 4,25 3,31 4,09 35-49
73. Bananar   3,859 3,56 4,26 3,07 3,58 4,18 4,63 3,84 3,89 60-69
74. lS retail   3,839 3,60 4,05 2,97 3,71 4,76 3,67 4,26 3,83 50-59
75. TM Software  3,837 3,74 4,20 3,32 3,43 4,52 3,78 3,97 3,83 50-59
76. 66° norður, Sjóklæðagerðin  3,833 3,67 4,00 2,83 3,67 4,26 4,19 4,04 4,09 35-49
77. Creditinfo lánstraust   3,825 3,96 4,30 2,71 3,33 4,37 4,46 3,54 3,96 35-49
78. Penninn   3,822 3,81 4,18 2,63 3,73 4,53 4,30 3,46 4,00 35-49
79. Medis  3,821 3,71 4,43 2,37 3,59 4,48 4,32 3,72 4,01 60-69
80. DHl Express Iceland   3,815 3,67 3,92 3,21 3,53 4,23 4,28 4,03 3,78 60-69
81. lyfja   3,799 3,75 4,22 2,41 3,65 4,04 4,40 3,97 3,96 35-49
82. nýherji   3,786 3,51 4,21 2,45 3,98 4,35 4,13 3,86 3,87 60-69
83. Brimborg   3,753 3,55 4,00 3,00 4,02 4,04 4,08 3,68 3,70 50-59
84. TK bílar * 3,747 3,55 3,88 2,71 3,69 3,99 4,17 4,26 3,81 70-79
85. Iceland Excursion allrahanda   3,715 3,39 4,33 2,43 4,05 3,88 3,90 3,82 3,90  
86. norðurál   3,698 3,71 3,74 3,24 3,89 4,03 4,09 3,42 3,49  
87, Egilsson   3,697 3,60 4,24 2,75 3,68 4,41 4,29 3,21 3,47  
88, Sláturfélag Suðurlands svf. * 3,689 3,54 3,96 2,55 3,70 4,03 3,94 4,01 3,81  
89. íslensk erfðagreining  3,682 3,50 3,83 2,65 4,64 4,23 4,02 2,82 3,75  
90,. norvik (skrifstofa)  3,670 3,53 3,78 2,48 3,84 3,99 4,14 3,81 3,84  
91. ístak   3,630 3,12 3,88 2,78 3,98 4,09 3,98 3,79 3,58  
92. Plastprent   3,581 3,45 3,51 2,80 3,54 4,48 4,17 3,38 3,52  
93. Hekla   3,439 3,36 3,94 2,25 3,30 4,19 3,85 3,03 3,65  
94. Iceland Express  2,932 2,47 3,19 2,16 3,79 3,84 3,78 1,76 2,68 
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meðalstór fyrirtæki

1. Bernhard   4,619 4,63 4,55 4,33 4,47 4,65 4,68 4,81 4,82 35-49
2. íslensk getspá  4,599 4,70 4,78 3,55 4,74 4,59 4,67 4,81 4,83 35-49
3. Kjarnavörur   4,591 4,75 4,78 4,10 4,43 4,49 4,78 4,63 4,67 50-59
4. Ferðaþjónusta bænda  4,538 4,59 4,59 3,77 4,52 4,57 4,56 4,87 4,77 50-59
5. gogogic   4,526 4,60 4,44 3,92 4,83 4,63 4,80 4,33 4,60 35-49
6. Fálkinn   4,515 4,60 4,26 3,98 4,37 4,54 4,68 4,87 4,83 60-69
7. árnason Faktor  * 4,512 4,68 4,61 3,96 4,43 4,72 4,40 4,38 4,83 60-69
8. Veritas Capital * 4,494 4,44 4,78 3,63 4,57 4,49 4,64 4,58 4,76 80-100
9. Trackwell 4,488 4,71 4,83 3,72 4,33 4,73 4,42 4,50 4,54 80-100
10. Margt smátt   4,487 4,57 4,78 3,74 4,15 4,63 4,75 4,67 4,58 80-100
11. Basis  * 4,478 4,43 4,63 3,78 4,55 4,54 4,33 4,80 4,69 80-100
12. Fíton * 4,469 4,48 4,60 3,91 4,45 4,55 4,54 4,50 4,68 80-100
13. Hugsmiðjan * 4,465 4,68 4,68 3,83 4,44 4,63 4,46 4,25 4,63 80-100
14. íslenska auglýsingastofan   4,462 4,54 4,78 3,45 4,19 4,51 4,64 4,74 4,78 35-49
15. guðmundur arason  * 4,440 4,26 4,50 3,91 3,90 4,73 4,69 4,97 4,69 50-59
16. Samhentir Kassagerð   4,418 4,31 4,41 4,19 4,24 4,61 4,42 4,68 4,53 50-59
17. Bílaleiga Flugleiða   4,412 4,57 4,47 3,56 4,22 4,64 4,75 4,43 4,63 60-69
18. Myndform   4,411 4,42 4,64 3,64 4,43 4,39 4,58 4,56 4,56 60-69
19. Föt og skór  4,399 4,34 4,67 4,17 4,14 4,10 4,74 4,30 4,68 50-59
20. Miðbaugur  4,387 4,26 4,48 4,27 4,20 4,45 4,56 4,43 4,47 70-79
21. garri  * 4,385 4,32 4,66 3,53 4,26 4,53 4,40 4,71 4,64 80-100
22. allianz á íslandi  4,376 4,59 4,43 3,42 3,93 4,69 4,79 4,71 4,46 50-59
23. Forlagið   4,359 4,41 4,81 3,29 4,04 4,62 4,59 4,52 4,55 60-69
24. Hreyfill svf,  4,353 4,24 4,30 3,81 4,41 4,31 4,67 4,44 4,67 50-59
25. Happdrætti Háskóla íslands  4,348 4,41 4,44 3,44 4,27 4,60 4,58 4,22 4,80 35-49
26. Ilva  4,319 4,05 4,28 3,83 4,58 4,37 4,58 4,67 4,25 35-49
27. Iðan-Fræðslusetur   4,303 4,32 4,43 3,67 4,33 4,51 4,36 4,22 4,54 60-69
28. Kvos  * 4,298 4,05 4,21 3,66 4,40 4,64 4,41 4,56 4,55 70-79
29. Domus Medica   4,297 4,14 4,57 3,61 4,39 4,37 4,67 4,00 4,62 35-49
30, Fastus   4,268 3,98 4,26 3,88 3,99 4,85 4,50 4,63 4,27 70-79
31. Tengi  * 4,267 4,17 4,20 3,83 4,18 4,49 4,36 4,52 4,43 70-79
32. TVg Zimsen  4,257 4,34 4,29 3,30 4,11 4,62 4,57 4,42 4,43 70-79
33. Hvíta húsið  * 4,243 4,04 4,64 3,47 3,95 4,63 4,38 4,45 4,45 70-79
34. Icelandair Cargo  * 4,237 4,23 4,36 2,67 4,32 4,52 4,68 4,44 4,66 80-100
35. íspan   4,233 4,05 4,61 3,00 4,19 4,77 4,13 4,78 4,38 60-69
36. Endurvinnslan  * 4,230 4,32 4,41 3,63 3,99 4,50 4,49 4,17 4,33 60-69
37. gildi lífeyrissjóður * 4,226 4,34 4,28 3,77 4,47 4,63 4,50 3,20 4,56 80-100%
38. ásbjörn Ólafsson   4,220 4,22 4,31 3,23 4,14 4,59 4,32 4,55 4,42 70-79
39. Tandur  * 4,213 4,02 4,10 3,75 3,81 4,59 4,38 4,75 4,46 70-79
40. lyfjaver   4,210 4,12 4,76 2,88 4,17 4,13 4,57 4,48 4,50 35-49
41. Hugvit   4,208 4,12 4,20 3,90 4,34 4,62 4,03 4,15 4,33 60-69
42. Toyota á íslandi * 4,207 4,13 4,47 3,32 4,20 4,34 4,52 4,44 4,24 80-100
43. Iceland Seafood  4,207 3,89 4,33 4,00 4,45 4,40 4,18 4,28 4,18 50-59
44. Vélasalan   4,191 4,23 4,52 3,52 4,07 4,51 4,36 3,76 4,50 70-79
45. Ferðaskrifstofa íslands   4,182 4,02 4,57 2,95 4,13 4,60 4,75 4,04 4,47 60-69
46. Mentor   4,181 4,11 4,46 3,82 4,00 4,40 4,07 4,29 4,29 35-49%
47. Halldór Jónsson   4,173 3,92 4,35 2,90 4,43 4,51 4,41 4,56 4,36 60-69
48, aðalskoðun  * 4,155 3,98 4,31 3,38 4,24 4,29 4,52 4,19 4,38 70-79
49. Hvalaskoðun reykjavík  * 4,142 3,98 4,25 3,64 4,02 3,98 4,25 4,70 4,33 35-49
50. lífeyrissjóður verzlunarmanna * 4,131 4,21 4,26 3,70 4,55 4,46 4,44 3,03 4,33 80-100
51. Eggert Kristjánsson   4,124 4,11 3,89 3,49 4,25 4,73 4,39 4,38 3,86 60-69
52. Würth á íslandi   4,124 3,92 4,38 3,70 3,71 4,59 4,43 4,00 4,38 50-59
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 meðaltal 4,108 4,03 4,30 3,35 4,00 4,38 4,32 4,24 4,26 

Hér má sjá lista yfir stöðu meðalstórra fyrirtækja, þar sem starfsmenn eru að lágmarki 20 og að hámarki 49. Þetta er 
í fyrsta skipti sem valið er fyrirtæki ársins í þessum stærðarflokki en fram til þessa hefur fyrirtækjum verið skipt í tvo 
flokka eftir stærð. aftasti dálkurinn sýnir heildareinkunn árið 2011 hjá þeim fyrirtækjum sem komust á lista það ár.

*allir starfsmenn þessara fyrirtækja, án tillits til stéttarfélags, fengu senda könnun Vr á Fyrirtæki ársins.
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53. ísaga   4,123 4,35 4,61 3,61 3,94 4,31 4,21 3,43 4,38 35-49
54. Ferðaskrifstofan Vita * 4,115 4,21 4,31 3,16 4,16 4,26 4,02 4,21 4,48 70-79
55. Jónar Transport *  4,109 4,18 4,21 3,37 3,62 4,38 4,46 4,37 4,32 70-79
56. rauði kross íslands * 4,097 4,00 4,39 2,97 3,98 4,36 4,21 4,56 4,31 80-100
57. Bræðurnir Ormsson   4,097 3,94 3,93 3,40 3,91 4,49 4,36 4,52 4,36 35-49
58. Flugfélagið Ernir  4,096 4,07 4,38 3,11 3,36 4,46 4,25 4,61 4,58 50-59
59. Pipar/TBWa  4,089 4,26 4,75 3,17 3,96 4,69 4,05 3,72 4,02 80-100
60, ísfell   4,085 3,89 3,99 3,37 4,28 4,49 4,22 4,30 4,22 60-69
61. reykjavíkurdeild rKí  4,077 3,90 4,29 3,52 3,81 4,43 4,07 4,52 4,14 35-49
62, gagnavarslan   4,074 4,23 4,24 3,83 3,83 4,23 4,14 4,00 4,04 50-59
63. IceTransport   4,073 3,93 4,15 3,07 4,38 4,15 4,48 4,27 4,18 50-59
64. reykjafell   4,070 3,99 4,11 3,58 3,82 4,12 4,60 4,28 4,13 60-69
65. Smith & norland   4,054 3,60 4,50 3,44 3,92 4,67 4,22 4,39 3,88 35-49
66. íslenskir fjallaleiðsögumenn * 4,037 3,91 4,42 3,04 3,67 4,16 4,15 4,73 4,23 60-69
67. Mímir-símenntun  4,027 3,95 4,07 2,93 4,23 4,31 4,19 4,54 4,00 60-69
68. Ó. Johnson & Kaaber   4,024 3,85 3,98 3,08 3,90 4,54 4,49 4,36 4,13 50-59
69. Tölvumiðlun   4,013 4,20 4,33 3,25 3,40 4,26 4,05 4,33 4,24 80-100
70. Friðrik Skúlason   4,004 3,67 4,63 3,06 3,96 4,44 3,98 4,22 4,13 35-49
71. latibær  3,996 3,83 4,36 3,39 3,65 4,23 4,23 4,00 4,33 60-69
72. auður Capital  3,992 3,80 3,83 3,20 3,98 4,60 4,00 4,63 4,04 50-59
73. Málning   3,983 3,73 4,17 2,83 3,85 4,20 4,37 4,56 4,26 35-49
74. Slysavarnarfélagið landsbjörg * 3,980 3,68 4,29 2,49 3,54 4,38 4,33 4,81 4,46 80-100
75. IOD   3,975 4,07 4,22 3,20 3,94 3,89 4,16 4,00 4,22 35-49
76. nordic Visitor Iceland  3,970 3,99 4,00 3,72 3,41 3,96 4,11 4,58 4,01 70-79
77. Epal   3,966 3,78 4,17 3,11 3,58 4,41 4,19 4,46 4,16 50-59
78. Sena   3,958 3,77 4,53 3,15 3,61 3,90 4,62 3,83 4,28 80-100
79. Þekking  * 3,955 3,93 4,37 2,91 3,90 4,43 3,89 4,14 4,04 80-100
80. grant Thornton endurskoðun   3,951 3,67 4,14 3,10 4,31 4,60 3,97 4,39 3,54 50-59%
81. nortek   3,941 3,80 3,83 3,08 4,25 4,47 4,17 4,06 3,96 70-79
82. Saga Film   3,918 3,88 4,52 3,40 3,67 4,04 3,96 3,86 3,96 35-49
83. Flügger   3,907 3,66 3,83 3,55 3,78 4,12 4,08 4,33 4,02 50-59
84. Bláfugl   3,903 3,69 3,87 2,92 4,00 4,16 4,08 4,54 4,05 70-79
85. Skjárinn miðlar   3,895 3,88 4,00 2,91 4,02 4,60 4,36 3,41 4,06 50-59
86. neyðarlínan   3,880 3,86 4,19 2,97 3,51 3,07 4,31 4,67 4,33 60-69
87. Hátækni  * 3,876 3,61 4,10 2,96 4,03 4,32 4,23 3,87 3,99 80-100
88. atlantsolía * 3,863 4,05 3,76 2,88 3,95 4,28 4,42 3,49 4,07 70-79
89. Stoð stoðtækjasmíði  3,837 3,64 4,08 2,81 3,65 4,44 4,06 4,23 3,90 80-100
90. Poulsen   3,834 3,71 4,38 2,82 3,20 4,30 4,22 4,33 3,81 35-49
91, Te og kaffi  3,822 3,91 3,96 3,29 3,18 4,14 3,89 4,38 3,87 50-59
92. Vörumerking  * 3,788 3,57 3,90 3,12 3,40 4,30 4,23 4,13 3,84 50-59
93. Handpoint  3,764 3,76 4,50 3,29 3,74 4,33 3,46 3,36 3,61 50-59
94. Kreditkort  * 3,730 3,99 3,98 2,15 3,53 4,44 4,32 3,65 3,79 60-69
95. Sportís   3,719 3,48 3,85 3,02 3,94 4,14 3,85 3,87 3,69  
96. Hópbílar   3,684 3,55 3,89 2,74 2,83 4,33 4,38 3,78 4,17  
97. Epli.is  3,675 3,26 4,24 2,78 3,81 4,12 3,90 3,56 3,81  
98. Verdis  3,663 3,56 4,33 2,64 3,78 4,17 3,95 3,20 3,65  
99. Merking   3,656 3,18 3,79 2,82 3,43 4,25 4,46 3,81 3,79  
100. íslandsstofa  3,549 3,29 3,71 2,90 3,52 3,74 3,79 3,62 3,88  
101. læknasetrið   3,456 2,89 3,81 2,47 3,59 4,08 4,08 3,24 3,69  
102. Sendiráð Bandaríkjanna  3,298 3,44 3,40 2,39 2,85 3,62 4,04 3,30 3,41  
103, rekstrarfélagið ago  3,137 2,70 3,32 2,70 3,44 3,41 3,69 2,92 3,06  
104, Vélaborg  3,110 3,04 4,00 2,07 2,89 3,77 3,50 2,67 2,96  
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3,759
4,169
3,880
3,782
4,314
3,956
4,481

3,962

4,601
4,057
4,176
4,330
4,018
3,929
3,531
4,227

4,033
3,787
4,118
4,383

3,848
3,808
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3,766
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3,697
2,921

3,759
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Hér Hér má sjá lista yfir stöðu lítilla fyrirtækja þar sem fjöldi starfsmanna er að hámarki 19. Síðustu ár hefur þessi flokkur 
náð yfir fyrirtæki þar sem starfsmenn eru allt að 49, en nú eru niðurstöðurnar birtar m.v. þrjá stærðarflokka fyrirtækja. 
aftasti dálkurinn sýnir heildareinkunn árið 2011 hjá þeim fyrirtækjum sem komust á lista það ár.

*allir starfsmenn þessara fyrirtækja, án tillits til stéttarfélags, fengu senda könnun Vr á Fyrirtæki ársins.

12

lítil fyrirtæki

1. Sæmark * 4,970 4,99 5,00 4,90 4,98 4,91 4,96 4,95 5,00 80-100
2. Vinnuföt   4,956 4,93 5,00 4,92 5,00 4,90 4,94 4,92 5,00 50-59
3. Skattur og bókhald   4,881 4,93 4,75 4,67 4,88 4,85 4,94 5,00 5,00 60-69
4. Verslunartækni  * 4,845 4,93 4,81 4,78 4,63 4,96 4,78 4,89 4,94 80-100
5. Spölur   4,811 4,87 5,00 4,50 4,64 4,90 4,96 4,61 4,96 70-79
6. Sigurborg   4,765 4,74 5,00 3,87 4,80 4,92 4,90 5,00 4,85 80-100
7. Birtingahúsið  4,762 4,85 5,00 3,97 4,75 4,93 4,67 5,00 4,83 80-100
8. gróco  * 4,758 4,93 4,85 3,92 4,78 4,82 4,81 4,93 4,92 80-100
9. Microsoft íslandi * 4,742 4,73 4,90 4,63 4,83 4,68 4,73 4,44 4,92 80-100
10. Katla-DMI  4,691 4,76 4,57 4,33 4,81 4,71 4,89 4,62 4,79 70-79
11. Eirvík   4,665 4,59 4,75 4,08 4,63 4,75 4,75 4,96 4,81 80-100
12. Danica sjávarafurðir   4,656 4,38 4,50 4,42 4,92 4,65 4,69 5,00 4,75 50-59
13. Beiersdorf  * 4,621 4,66 4,80 3,67 4,73 4,96 4,60 4,80 4,70 80-100
14. Bókhald og uppgjör  4,571 4,45 4,59 4,03 4,67 4,87 4,50 4,81 4,67 80-100
15. Vélfang   4,570 4,36 4,80 4,20 4,67 4,80 4,45 4,53 4,75 80-100
16. S. guðjónsson  * 4,562 4,57 4,76 4,23 4,33 4,70 4,55 4,64 4,68 80-100
17. Fulltingi  4,537 4,60 4,75 3,92 4,50 4,80 4,63 4,50 4,56 35-49
18. Medico   4,523 4,56 4,73 3,80 4,87 4,40 4,90 4,53 4,30 70-79
19. Fossberg   4,485 4,28 4,94 3,69 4,31 4,77 4,54 4,83 4,54 60-69
20. Sameinaði lífeyrissjóðurinn * 4,465 4,76 4,86 3,89 4,57 4,81 4,69 3,21 4,77 80-100
21. Kemi   4,463 4,08 4,06 4,06 4,86 4,93 4,75 4,83 4,33 60-69
22. Sölufélag garðyrkjumanna   4,460 4,22 4,44 3,98 4,32 4,73 4,83 4,61 4,67 60-69
23. Hvítlist   4,457 4,48 4,58 3,17 4,71 4,70 4,94 4,83 4,25 60-69
24. íslenska umboðssalan   4,440 4,60 4,50 3,38 4,39 4,93 4,46 4,47 4,75 70-79
25. Thor Shipping   4,436 4,62 4,53 3,52 4,87 4,16 4,20 4,67 4,70 80-100
26. Ólafur gíslason & Co   4,436 4,40 4,20 3,30 4,83 4,52 4,65 4,87 4,70 70-79
27. Teledyne gavia  4,430 4,53 4,50 3,75 4,33 4,15 4,75 4,58 4,75 80-100
28. Karl Kristmanns umb, & heildv, 4,421 4,50 3,93 4,37 4,40 4,76 4,43 4,53 4,50 50-59
29. Mekka Wines & Spirits  4,407 4,66 4,52 3,59 4,04 4,60 4,53 4,63 4,63 70-79
30. Hagvangur * 4,388 4,35 4,71 3,67 4,19 4,90 4,59 4,46 4,28 80-100
31. Dynjandi   4,372 4,44 4,22 3,27 4,82 4,72 4,10 4,73 4,60 70-79
32, auglýsingamiðlun   4,359 4,71 4,62 3,33 4,24 4,69 4,36 4,36 4,43 80-100
33. Járn og gler   4,357 4,30 4,60 3,82 4,00 4,80 4,45 4,60 4,35 60-69
34. áberandi  4,347 4,50 4,78 3,76 3,88 3,92 4,60 4,60 4,60 70-79
35. Elding hvalaskoðun  4,341 4,36 4,43 4,06 3,71 4,13 4,61 4,71 4,71 70-79
36. artasan * 4,321 4,31 4,17 3,67 4,38 4,45 4,86 4,43 4,36 80-100
37. reitir fasteignafélag * 4,312 4,15 4,40 3,72 4,63 4,66 4,45 3,93 4,57 80-100
38. Samherji  4,293 4,02 4,50 3,75 4,22 4,43 4,29 4,72 4,46 80-100
39. Miðstræti   4,287 4,40 4,75 3,64 3,83 4,40 4,00 4,67 4,50 50-59
40. Terra nova Sól   4,281 4,30 4,59 2,59 4,65 4,67 4,53 4,52 4,34 60-69
41. áltak   4,277 4,25 4,42 3,83 4,75 4,30 3,88 4,42 4,25 50-59
42. Enso  4,255 4,33 4,58 3,92 3,71 4,80 4,13 4,08 4,50 80-100
43. Knattspyrnufélagið Haukar  4,248 4,15 4,53 3,60 4,10 4,36 4,65 4,20 4,40 50-59
44. lögmál   4,246 4,48 4,50 3,52 4,31 4,44 4,56 3,94 4,13 80-100
45. Sigurjónsson & Thor   4,230 4,40 4,17 3,17 4,54 4,25 4,44 4,33 4,44 50-59%
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4,805
4,936

4,856
4,863
4,756
4,857
4,756
4,299
3,795
4,813
4,816
4,739
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4,415

4,454
4,341
4,415
4,711
4,509
4,306
4,313
4,227

4,081
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46. ísól   4,204 3,88 4,00 4,00 4,21 4,70 4,31 4,33 4,38 35-49
47. Félag heyrnarlausra  4,204 4,50 4,25 3,33 4,13 4,55 4,31 3,83 4,63 60-69
48. Knattspyrnusamband íslands  4,188 4,32 4,73 2,86 4,83 4,04 4,19 3,50 4,75 35-49
49. Hagar (skrifstofa)  4,184 3,97 4,63 3,47 4,27 4,28 4,53 3,81 4,50 80-100
50. Byggingafélag námsmanna  4,176 4,42 4,40 3,53 4,17 4,44 4,60 3,42 4,35 80-100
51. gogoyoko   4,173 4,08 4,67 3,00 4,03 4,72 4,55 3,97 4,40 50-59
52. Blindrafélagið  4,167 3,73 3,68 3,78 4,42 4,56 4,60 4,83 4,00 35-49
53. Optima  4,160 4,24 4,13 3,60 4,27 4,24 4,15 4,40 4,20 80-100
54. Cu2   4,152 3,90 4,17 3,11 4,50 4,55 4,69 4,42 4,00 80-100
55. Frjó   4,147 4,09 4,40 3,83 4,00 4,13 4,50 3,83 4,38 60-69
56. Medor * 4,106 4,29 4,38 3,35 3,46 4,30 4,34 4,29 4,41 80-100
57. radix   4,064 3,77 4,42 3,44 4,00 4,25 4,00 4,33 4,33 50-59
58. Samskipti   4,060 4,18 4,29 2,95 3,64 4,49 4,39 4,16 4,39 35-49
59. Momentum   4,056 3,80 4,50 3,08 3,92 4,87 4,63 3,69 4,13 70-79
60. Karl K, Karlsson   4,028 4,01 4,21 3,10 3,79 4,35 4,45 4,03 4,32 80-100
61. alþýðusamband íslands * 4,027 4,04 4,02 3,67 4,39 4,18 4,43 3,12 4,32 70-79
62. Suzuki bílar   4,021 3,98 4,58 3,17 3,38 4,40 4,50 4,17 4,06 50-59
63. íþrótta-og Ólympíusamband ísl,  4,016 4,12 4,57 2,69 3,58 4,60 4,08 4,20 4,25 35-49
64. Danfoss   4,012 3,98 4,00 3,00 3,93 4,40 4,35 4,40 4,10 50-59
65. Fjárstoð  * 3,978 3,76 3,98 2,92 4,39 4,43 4,30 4,18 3,97 70-79
66. Búseti hsf,  3,949 3,78 3,80 2,93 4,80 4,20 4,40 4,07 3,65 80-100
67. Samfylkingin  3,944 4,17 4,07 3,38 3,93 4,24 4,40 3,20 4,10 80-100
68. Bandalag íslenskra skáta  3,909 4,43 4,75 1,92 3,08 4,62 4,00 4,17 4,17 35-49
69. netheimur   3,898 4,05 4,25 2,71 4,13 4,25 3,38 4,33 3,94 50-59
70. Útgáfufélagið Heimur   3,871 3,53 3,92 3,25 3,79 4,40 4,25 4,08 3,94 50-59
71. Heilsa   3,866 3,72 4,11 2,88 4,04 4,60 3,61 4,19 3,83 60-69
72. Heimsferðir   3,856 3,74 4,06 2,62 3,86 4,21 4,23 4,06 4,11 80-100
73. Hljóðfærahúsið   3,846 3,43 4,00 3,00 3,67 4,48 4,38 4,11 3,94 35-49
74. Plast, miðar og tæki   3,838 3,28 4,17 3,08 4,21 4,40 4,19 3,67 3,88 50-59
75. Kauphöll íslands  3,826 3,98 4,00 2,67 3,83 4,56 4,38 2,82 4,38 60-69
76. Bros   3,807 3,58 4,11 2,27 4,37 3,90 4,50 4,20 3,55 70-79
77. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins  3,801 3,14 4,42 2,44 4,25 4,60 4,13 4,00 3,63 35-49
78. rolf Johansen & Co   3,794 3,62 3,67 3,38 3,26 4,71 3,82 4,19 3,92 50-59
79. Stormur  3,744 3,61 3,93 3,57 4,00 3,72 3,85 3,53 3,70 70-79
80. Krónos 3,718 3,11 4,14 2,82 4,17 4,65 3,71 3,57 3,75 80-100
81. Stafir lífeyrissjóður  3,704 3,85 4,08 3,58 3,42 4,65 4,13 2,42 3,56  
82. Kælitækni   3,683 3,33 3,17 3,58 3,42 4,50 4,19 3,83 3,79  
83. Bóksala stúdenta  3,682 3,53 3,78 2,89 3,11 3,80 4,25 4,39 3,83  
84. nordic emarketing  3,641 3,42 4,58 1,69 3,93 4,32 3,81 3,47 3,88  
85. álfaborg   3,610 3,14 3,60 3,05 3,27 4,13 4,10 4,07 3,80  
86. nikita  3,576 2,83 3,76 2,90 3,45 4,29 4,04 4,00 3,68  
87. Heildverslunin rún  3,394 3,13 3,33 2,69 3,79 3,85 4,00 3,25 3,25  
88. Servida   3,379 3,36 3,67 2,81 3,65 3,53 3,36 3,41 3,19  
89. Sjónvarpsmiðstöðin   3,112 2,62 3,53 2,23 2,77 3,44 3,80 4,05 2,70  
90. Brammer  2,993 2,45 2,73 3,78 3,29 3,46 3,13 2,67 2,69  
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um köNNuNiNa

FyRIRtæKI ÁRSINS 2012

Alls fengu tæplega 24 þúsund sendan spurningalista í könnun VR á 

Fyrirtæki ársins 2012, rúmlega 20 þúsund fullgildir félagsmenn og þrjú 

þúsund aðrir starfsmenn í 79 fyrirtækjum en forsvarsmenn þessara 

fyrirtækja buðu öllum starfsmönnum þátttöku í könnuninni, burtséð frá 

því í hvaða stéttarfélagi viðkomandi starfsmaður var í. Þessi fyrirtæki eru 

merkt með * í listunum sem birtir eru í VR blaðinu. 

Könnunin var gerð í febrúar og mars 2012 og sá Capacent um 

framkvæmd hennar og úrvinnslu niðurstaðna. Svarhlutfall var 47% 

sem er aðeins minna en á síðasta ári en þá var það 48%. Um 90% 

þátttakenda fengu senda rafræna könnun og mikill meirihluti svaraði 

rafrænt. Samhliða könnun á Fyrirtæki ársins var gerð launakönnun meðal 

fullgildra félagsmanna VR og verða niðurstöður hennar birtar í haust.

Í könnuninni er spurt um samskiptin á vinnustaðnum, bæði milli 

samstarfsfélaga sem og milli yfir- og undirmanna. Þá er spurt um viðhorf 

til stjórnenda fyrirtækisins og til fyrirtækisins almennt, ánægju með 

tiltekna þætti í vinnuumhverfinu og starfið sjálft og margt fleira. Ítarlegi 

upplýsingar um hugmyndafræði könnunarinnar og framkvæmd hennar 

eru á heimasíðu VR, www.vr.is

hVerjir gátu tekið þátt?
Allir félagsmenn VR gátu tekið þátt í könnun á Fyrirtæki ársins að 

því tilskyldu að þeir hefðu greitt lágmarksfélagsgjald á tólf mánaða 

tímabili, frá október 2010 til september 2011 og voru tilgreindir á 

síðustu skilagrein fyrirtækisins  sem þeir störfuðu hjá á þeim tíma 

þegar könnunin hófst. Haft var samband við félagsmenn og þeim 

boðin þátttaka. Aðrir en fullgildir félagsmenn VR fengu senda könnun 

samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækjunum sem þeir störfuðu hjá.

þrískiptiNg NiðurstaðNa
Í ár eru niðurstöðurnar kynntar með öðrum hætti en verið hefur. Fram 

til þessa hefur fyrirtækjum verið skipt í tvo flokka, minni og stærri 

fyrirtæki og hefur síðari flokkurinn náð til fyrirtækja þar sem starfsmenn 

eru fimmtíu eða fleiri.

Nú eru flokkarnir þrír, stór fyrirtæki þar sem starfsmenn eru 50 eða 

fleiri, meðalstór fyrirtæki þar sem starfsmenn eru 20 til 49 talsins 

og lítil fyrirtæki þar sem starfsmenn eru að hámarki 19 talsins. 

Lágmarkssvarhlutfall var 35% hjá öllum fyrirtækjum miðað við 

útsenda lista, auk þess sem svarendur þurftu að vera a.m.k tíu hjá 

stórum fyrirtækjum, sex hjá meðalstórum fyrirtækjum og fjórir hjá 

þeim minnstu. Alls uppfylltu tæplega 300 fyrirtæki þessar kröfur og 

byggja niðurstöður í Fyrirtæki ársins 2012 á svörum starfsmanna 

þessara fyrirtækja. Svarhlutfall tíu neðstu fyrirtækja í öllum þremur 

stærðarflokkum er ekki birt á listunum í blaðinu eða á vefnum, en þessi 

fyrirtæki uppfylla þó öll skilyrði um lágmarkssvörun.

átta lykilþættir myNda heildareiNkuNN fyrirtækis
Niðurstöðum könnunarinnar er skipt í átta lykilþætti; trúverðugleiki 

stjórnenda, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, 

sjálfstæði í starfi, ímynd fyrirtækis og ánægja og stolt. Hverjum þætti er 

gefn einkunn á bilinu einn til fimm og saman mynda þær heildareinkunn 

fyrirtækisins. Í þessu VR blaði eru birtir þrír listar yfir stöðu fyrirtækja. Á 

heimasíðu VR, www.vr.is, má að auki finna samanburðarlista síðustu ára 

og frekari umfjöllun um niðurstöðurnar.

VR tekur ekki stöðu á lista yfir Fyrirtæki ársins í ár fremur en fyrri ár, en 

birtir hér einkunnir félagsins. Heildareinkunn er 4,222 og einkunnir fyrir 

þættina eru sem hér segir: trúverðugleiki stjórnenda 4,17, starfsandi, 

4,13 launakjör 3,82, vinnuskilyrði 4,57, sveigjanleiki vinnu 4,58, sjálfstæði í 

starfi 4,41, ímynd fyrirtækis 3,90 og ánægja og stolt 4,22.
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stór fyrirtæki – fyrirtæki ársiNs 2012
johan rönning hf. er ótvíræður sigurvegari í hópi fyrirtækja með fimmtíu eða fleiri 

starfsmenn. Fyrirtækið fékk 4,614 í heildareinkunn af 5 mögulegum og er það hæsta 

heildareinkunn sem fyrirtæki í þessum stærðarflokki hefur fengið. Heildareinkunn 

stærri fyrirtækja var 4,026 að meðaltali í ár og ljóst að árangur fyrirtækisins er mjög 

góður. Johan Rönning var í öðru sæti í fyrra, með einkunnina 4,454. Það er ánægjulegt 

að öllum starfsmönnum Johan Rönning stóð til boða að taka þátt í ár, sama í hvaða 

stéttarfélagi þeir eru, en fyrirtækið hefur boðið öllum starfsmönnum þátttöku án tillits til 

stéttarfélagsaðildar nær samfellt frá árinu 2003.

Hæstu einkunnir fyrirtækisins í ár eru fyrir þættina Ánægja og stolt, 4,77 á móti 4,55 í 

fyrra, og Ímynd fyrirtækis, 4,76 en á síðasta ári var þessu einkunn 4,65. Lægsta einkunnin 

er fyrir Launakjör, 3,99 en meðaltal stórra fyrirtækja er 3,13. 

Það vekur athygli að í fyrirtækin í þremur efstu sætunum í þessum stærðarflokki eru 

þau sömu og á síðasta ári, þó að þau raði sér ekki eins í sætin. Í öðru sæti er securitas 

sem vermdi þriðja sætið í fyrra og í því þriðja er íslenska gámafélagið sem var 

Fyrirtæki ársins 2011. 

meðalstór fyrirtæki – fyrirtæki ársiNs 2012
bernhard ehf. sigraði í hópi meðalstórra fyrirtækja þar sem starfsmenn eru að 

lágmarki 20 og að hámarki 49. Bernhard er með einkunnina 4,619 og bætir sig mikið frá 

því í fyrra en þá var fyrirtækið í sæti 91 í hópi lítilla fyrirtækja með einkunnina 4,241. Þetta 

er í fyrsta skipti sem valinn er sigurvegari í þessum stærðarflokki, síðustu ár hafa verið 

tveir stærðarflokkar í Fyrirtæki ársins og hefur sá minni miðast við færri en 50 starfsmenn.

Einkunnir fyrir alla þætti hækka hjá Bernhard á milli ára, nema fyrir þáttinn Vinnuskilyrði en 

sú einkunn stendur í stað. Einkunn fyrir launakjör hækkar mikið, úr 3,7 í 4,33 en meðaltal 

fyrirtækjanna í þessum flokki er 3,35. Hæstu einkunnir fær fyrirtækið fyrir þættina Ánægja 

og stolt, 4,82 á móti 4,41 í fyrra, og Ímynd fyrirtækis eða 4,81 á móti 4,41.  

Í öðru sæti í hópi meðalstórra fyrirtækja er íslensk getspá sem bætir sig mikið á milli 

ára, og í þriðja sæti eru kjarnavörur sem voru í sjöunda sæti árið 2011.

lítil fyrirtæki – fyrirtæki ársiNs 2012
Í hópi fyrirtækja þar sem starfsmenn eru 19 eða færri stendur sæmark uppi sem 

sigurvegari með 4,970 í heildareinkunn en var í 10. sæti á síðasta ári með 4,805 í einkunn. 

Sæmark er með fullt hús stiga, eða 5,00, fyrir tvo þætti, annars vegar Starfsanda og 

hins vegar Ánægju og stolt af fyrirtæki. trúverðugleiki stjórnenda fær 4,99 í einkunn en 

Sæmark hefur áður fengið háa einkunn fyrir trúverðugleika stjórnenda, 4,98 í fyrra og 

4,90 árið 2009. Lægsta einkunn Sæmarks er fyrir launakjörin, 4,90 sem er þó mun hærri 

einkunn en sem nemur meðaltali lítilla fyrirtækja sem er 3,48. 

Í öðru sæti í þessum stærðarflokki er Vinnuföt sem var valið Fyrirtæki ársins 2011 og í því 

þriðja er fyrirtækið skattur og bókhald.

FyRIRtæKI ÁRSINS 2012

sigurVegarar

hástökkVari 
ársiNs 2012
eirvík er það fyrirtæki sem bætir sig mest 

á milli ára, er núna í 11. sæti í hópi fyrirtækja 

með færri en 20 starfsmenn en var í sæti 182 

á síðasta ári. Hafa ber í hug að á milli ára hefur 

flokki lítilla fyrirtækja verið skipt í tvennt og því 

er samanburður á sætum á milli ára ekki alveg 

sambærilegur.

Eirvík fær nú 4,665 í heildareinkunn en var með 

3,795 í fyrra. Lítil fyrirtæki fá að meðaltali 4,192 

í heildareinkunn í ár þannig að staða Eirvíkur er 

mjög sterk. Allar einkunnir fyrirtækisins hækka 

mikið á milli ára, mest hækkar þó einkunn fyrir 

launakjör, fer úr 2,39 árið 2011 í 4,08 í ár. Meða-

leinkunn lítilla fyrirtækja fyrir þennan þátt er 

3,48. Einkunn fyrir starfsanda hækkar líka mikið, 

fer úr 3,47 á síðasta ári í 4,75 í ár. 

Árið 2012 er einungis valinn einn hástökkvari 

þar sem gerð var sú breyting að flokka fyrirtæki 

i þrjá flokka eftir stærð í stað tveggja eins og 

verið hefur undanfarin ár. 
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fyrirtæki 
til fyrirmyNdar 2012

stór fyrirtæki
1912
ISS Ísland
Íslenska gámafélagið
Johan Rönning
Logos
Mannvit
Nova
Securitas
Vistor
öryggismiðstöð Íslands

meðalstór fyrirtæki
Árnason Faktor
Bernhard
Fálkinn
Ferðaþjónusta bænda
Gogogic
Íslensk getspá
Kjarnavörur
Margt smátt
trackwell 
Veritas Capital

lítil fyrirtæki
Birtingahúsið
Gróco
Katla dMI
Microsoft Íslandi
Sigurborg
Skattur og bókhald
Spölur
Sæmark
Verslunartækni
Vinnuföt

Fyrirmyndarfyrirtæki ársins 2012 eru þrjátíu talsins, tíu efstu fyrirtækin í hverjum flokki. VR telur ástæðu til að vekja sérstaka athygli á frammistöðu 

þessara fyrirtækja sem mörg hver eru ofarlega á lista á hverju ári, hvort sem árar vel eða illa í þjóðfélaginu. Frá árinu 2005 hafa því efstu fyrirtækin 

í könnun VR á Fyrirtæki ársins fengið nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki. 

Við óskum fyrirtækjunum til hamingju með árangurinn. Hér að neðan er birtur listi yfir þessi fyrirtæki í öllum þremur flokkunum, athugið að fyrirtækin 

eru birt í stafrófsröð.
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eiNkuNNir 
hækka á milli ára

FyRIRtæKI ÁRSINS 2012

Átta þættir eru grunnurinn að vali VR á 

Fyrirtæki ársins og fær hver þessara þátta 

einkunn frá einum til fimm. Þættirnir 

mæla viðhorf svarenda til fyrirtækisins og 

starfsumhverfisins og saman mynda þessar 

einkunnir heildareinkunn fyrirtækisins.  

Þættirnir eru:  

trúverðugleiki stjórnenda tekur m.a. á 

samskiptum milli yfirmanna og undirmanna og 

trausti til stjórnenda fyrirtækisins. Þessi þáttur 

hefur hækkað mikið á síðustu árum og vekur 

athygli að hækkunin var mest á milli áranna 

2008 og 2009, eða strax eftir hrun. Einkunn fyrir 

trúverðugleika stjórnenda hefur lækkað aftur 

en er þó umtalsvert hærri en hún var árið 2004. 

trúverðugleiki stjórnenda fær marktækt  hærri 

einkunn í hópi minnstu fyrirtækjanna, þar sem 

starfa færri en 20 starfsmenn. Þá er áhugavert 

að trúverðugleikinn fær mun lægri einkunn 

i verslun og iðnaði en í öðrum atvinnugreinum. 

starfandinn er e.t.v. sá þáttur sem flestir 

líta til og hefur alla jafna fengið háa einkunn 

í Fyrirtæki ársins. Þeir sem hafa lengstan 

starfsaldur gefa starfandanum ívið hærri 

einkunn en þeir sem hafa stystan starfsaldur. 

launakjör er sá þáttur sem hefur alltaf 

fengið lægstu einkunn í könnun VR og er 

engin breyting á því í ár þó að einkunnin hafi 

hækkað eilítið, úr 3,16 að meðaltali í fyrra í 3,19 

í ár. Ánægja með launakjörin er umtalsvert 

meiri í litlum fyrirtækjum en þeim stærri og 

er munurinn talsverður á milli minnstu og 

stærstu fyrirtækja; 53% starfsmanna í minnstu 

fyrirtækjunum eru nokkuð sátt við launakjör 

sín en aðeins 37% í fyrirtækjum þar sem 

starfsmenn eru 50 eða fleiri. Einkunn karla er 

hærri en einkunn kvenna, sem kemur kannski 

ekki á óvart.  

Þátturinn Vinnuskilyrði tekur til vinnurýmis, 

öryggis o.fl. Samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar hafa þessar aðstæður batnað 

jafnt og þétt á íslenskum vinnumarkaði; árið 

2004 var einkunnin fyrir vinnuskilyrði 3,73 að 

meðaltali en er í dag 4,02. Stærð fyrirtækja 

virðist hafa nokkuð að segja hvað þetta varðar, 

bestu vinnuskilyrðin eru í litlum fyrirtækjum.

sveigjanleiki vinnu fjallar um sveigjanleika 

vinnutímans sjálfs og svigrúms starfsmanna til 

að samræma vinnu og einkalíf. Erfitt er að meta 

þennan þátt og því eru allmargar spurningar 

í könnuninni um hann. Sveigjanleiki virðist 

nokkuð mikill á vinnumarkaði, samkvæmt niður-

stöðunum, og fær hæstu einkunn allra þátta 

í ár. Fyrirtæki í fjármálaþjónustu og sérhæfðri 

þjónustu sem og heildsölu fá hæstu einkunn en 

verslanir og þjónustufyrirtæki þá lægstu.

 

sjálfstæði í starfi hefur einnig fengið háa 

einkunn í gegnum árin í könnun VR. Konur telja 

sig hafa ívíð meira sjálfstæði í starfi en karlar 

og sjálfstæðið eykst eftir því sem svarendur 

eru eldri og hafa meiri starfsreynslu. Stærð 

fyrirtækis virðist einnig hafa áhrif, starfsmenn í 

litlum fyrirtækjum telja sig hafa meira sjálfstæði 

en þeir sem starfa í stærri fyrirtækjum.

Einkunn fyrir ímynd fyrirtækja hefur sveiflast 

nokkuð.  Árið 2008, fyrir hrun, var meðaleinkunn 

fyrirtækja fyrir ímynd 4,28 og hafði aldrei verið 

hærri. Eftir hrun lækkaði einkunnin þar til  nú 

að hún hækkar lítillega aftur. Undir þessum 

lið er m.a. spurt hvort fyrirtækið sé almennt 

talið traust og hvernig umræðunni um það 

sé háttað. Stærð fyrirtækis virðist skipta hér 

máli, starfsmenn minni fyrirtækja, bæði lítilla 

og meðalstórra, eru mun jákvæðari hvað þetta 

varðar en starfsmenn fyrirtækja þar sem vinna 

50 eða fleiri. Fyrirtæki í verslun og þjónustu fá 

lægstu einkunn fyrir ímynd en næst lægst eru 

fyrirtæki í fjármálageira og sérhæfðri þjónustu. 

Síðasti þátturinn er ánægja og stolt og er hér 

verið að leita eftir því hvernig starfsmönnum 

líður í starfi og hvort þeir séu stoltir af sínu 

fyrirtæki. Meiri ánægja virðist ríkja í litlum 

fyrirtækjum en þeim sem stærri eru, þó að 

munurinn sé kannski ekki ýkja mikill. 

þróuNiN 2004 - 2012*

*Hér eru einkunnir birtar fyrir hvern þátt fyrir sig. Hæsta mögulega heildareinkunn sem og einkunn fyrir hvern einstakan 
þátt er 5,00. Þessar tölur byggja á svörum allra þátttakenda, burtséð frá því hvort fyrirtækið sem viðkomandi starfar hjá 
komst á lista yfir fyrirtæki ársins eður ei. Mælingu á Sveigjanleika í vinnu var breytt árið 2011 og hafa einkunnir fyrri ára nú 
verið uppreiknaðar. Sjá nánar um framkvæmdina á www.vr.is.
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helstu Niðurstöður

FyRIRtæKI ÁRSINS 2012

sVeigjaNleiki ViNNu eykst
Sveigjanleiki starfsmanna í vinnu eykst eilítið á milli ára, samkvæmt 

niðurstöðum könnunarinnar, og sögðust rúmlega 89% svarenda ánægð 

með þann sveigjanleika sem þeir hafa samanborið við tæplega 88% í 

fyrra. Ef við lítum enn aftar, til ársins 2006, sést að sveigjanleikinn hefur 

aukist umtalsvert.  Árið 2006 var einkunn fyrir sveigjanleika 4,11 en er 

núna 4,36. Þeim fjölgar mikið sem segjast vera mjög ánægðir með 

sveigjanleika sinn í vinnu, úr 43,4% árið 2006 í 60,4% í ár.  

     ertu áNægð/ur með þaNN 
     sVeigjaNleika sem þú hefur í ViNNuNNi?

     Hlutfall þeirra sem segjast vera mjög og frekar ánægðir.

auðVeldara að samræma ViNNu og fjölskyldu
Einn mælikvarðinn á sveigjanleika er hvort starfsmenn eigi auðvelt með að 

samræma vinnu og fjölskyldulíf. Árið 2006 sögðust 80% svarenda alltaf eða 

oftast geta samræmt vinnu og einkalíf en í ár segjast 88% geta það. 

     Ég á auðVelt með að 
     samræma ViNNu og fjölskyldulíf. 

    Hlutfall þeirra sem segjast alltaf eða oftast geta samræmt vinnu og fjölskyldulíf.

aukið starfsöryggi og betri NýtiNg á sVeigjaNleika
„Allir mælikvarðar sveigjanleika í könnunni sýna sömu þróun og fyrir 

margar spurningar um þennan þátt hafa ekki mælst hærri einkunnir 

í könnun VR,” segir tómas Bjarnason, sviðsstjóri starfsmanna- og 

kjarakannanna hjá Capacent sem hefur umsjón með framkvæmd 

könnunarinnar og úrvinnslu niðurstaðna. „Þetta á einkum við um þær 

spurningar sem snúa að svigrúmi til að útrétta í vinnutíma og að geta 

farið úr vinnu með litlum fyrirvara.  Meðaltöl beggja þessara spurningar 

hækka talsvert frá síðustu mælingu og hafa aldrei mælst hærri.“

tómas bendir á að sveigjanleiki hafi almennt verið að aukast á 

vinnumarkaði og að hann hafi náð hámarki árin 2008 og 2009. „Árið 

2010 hægði aftur á móti á þeirri þróun og sumar einkunnir lækkuðu 

lítillega miðað við árin 2008 og 2009. Það vekur upp þær spurningar 

hvort fólk hafi mögulega fundið fyrir auknum þrýstingi að vera sýnilegt 

á vinnustaðnum á árinu 2010, sem kann að skýrast af því að starfsmenn 

hafi ekki verið eins öruggir um stöðu sína.  Ef það er rétt sýnir hækkunin 

nú viðsnúning frá því.  Ef til vill hefur dregið úr þrýstingi á fólk að vera 

sýnilegt og fólk hræðist þá síður að nýta sér þann sveigjanleika sem er 

fyrir hendi. Þetta kemur fram með jákvæðum hætti í könnuninni og 

fólk er ánægðara með sveigjanleikann sem það hefur í vinnunni en það 

hefur verið áður.“

VellíðaN í starfi
Almennt líður starfsmönnum vel í sínu starfi og eru ánægðir. Rétt um 

86% svarenda líður mjög eða frekar vel í starfi og er það svipað hlutfall 

og í fyrra. Það er hins vegar aðeins lægra hlutfall en á árunum 2008 til 

2010. Konum líður betur í starfi en körlum og vellíðan eykst eftir því sem 

árin færast yfir. Margir mælikvarðar í Fyrirtæki ársins sýna mun eftir stærð 

fyrirtækis og á það við hér einnig, starfsmenn í litlum fyrirtækjum gefa 

þessum þætti hærri einkunn en þeir sem starfa í stærstu fyrirtækjunum. 

starfsöryggi gott, að mati starfsmaNNa
tæplega 80% svarenda í könnun VR á Fyrirtæki ársins 2012 segjast njóta 

mikils starfsöryggis hjá sínum vinnuveitanda og einungis 6% segja 

starfsöryggi sitt lítið. Svohljóðandi staðhæfing var lögð fyrir svarendur: 

Starfsöryggi mitt er gott hjá fyrirtækinu. Af þeim sem svöruðu sögðust 

39,5% vera mjög sammála þessari staðhæfingu og 39,8% frekar sammála. 

Mikill munur er á svörum eftir stærð fyrirtækis; 82% starfsmanna í 

fyrirtækjum þar sem vinna færri en 20 telja sig nokkuð örugga með sitt 

starf, 81% í fyrirtækjum þar sem starfsmenn eru frá 20 til 49 talsins en 

77% í fyrirtækjum þar sem starfa fleiri en 50. Þá er fylgni á milli aukins 

starfsöryggis og hærri starfsaldurs. Starfsfólk í verslun og þjónustu telur 

sig njóta minnst starfsöryggis ef litið er til atvinnugreina. 
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Niðurstöður eftir stærð
Eins og fram hefur komið hér að framan hefur stærð fyrirtækis umtalsverð 

áhrif á margar niðurstöður í könnun VR á Fyrirtæki ársins. Í minni fyrir-

tækjum er stjórnun e.t.v. með óformlegri hætti en í stærri fyrirtækjum sem 

aftur hefur áhrif á bæði samskipti fólks og samstarf. Í stærri fyrirtækjum er 

starfsemin oftar fjölbreyttari og jafnvel ólík eftir deildum eða vinnustöðum 

og það kallar á mismunandi samskipti, vinnuaðferðir og stjórnun. 

Undanfarin ár hefur fyrirtækjum í könnuninni verið skipt í tvo hópa eftir 

stærð en í ár er þeim skipt í þrennt; stór fyrirtæki þar sem starfsmenn 

eru fimmtíu eða fleiri, meðalstór fyrirtæki þar sem starfsmenn eru að 

lágmarki 20 talsins en að hámarki 49, og lítil fyrirtæki þar sem vinna færri 

en 20 starfsmenn. Umtalsverður munur er á meðaleinkunn fyrirtækjanna 

og eftir þáttum, eins og sjá má hér að neðan. 

 

Heildareinkunn 4,19 4,11 4,03

Trúverðugleiki stjórnenda 4,12 4,03 3,97

Starfsandi 4,35 4,30 4,28

launakjör 3,48 3,35 3,13

Vinnuskilyrði 4,20 4,00 4,00

Sveigjanleiki vinnu 4,48 4,38 4,36

Sjálfstæði í starfi 4,39 4,32 4,28

ímynd fyrirtækisins 4,24 4,24 4,03

ánægja og stolt 4,30 4,26 4,18

* Þær tölur sem hér eru birtar miða eingöngu við fyrirtæki sem komust á lista. 

almeNNur Vs. opiNber
Könnun VR á vinnuaðstæðum hefur undanfarin ár einnig náð til SFR 

stéttarfélags. Í ár nær hún til fleiri en nokkur tíma áður, starfsmanna 

ríkisstofnana, félagsmanna SFR og Starfmannafélags Reykjavíkurborgar 

auk VR. Það er áhugavert að bera saman viðhorf þessara hópa. 

Starfsmenn á almennum vinnumarkaði gefa hærri einkunnir fyrir alla 

þætti en starfsmenn á hinum opinbera og er munurinn stundum 

mikill. Mestur er hann fyrir launakjörin, meðaltal fyrir þann þátt hjá 

félagsmönnum VR er 3,19 en vel undir þremur hjá SFR og StRv. 

Munurinn er einnig mikill þegar kemur að þættinum ímynd fyrirtækis, 

meðaltal félagsmanna VR er 4,09 en 3,72 hjá félagsmönnum SFR og 

starfsmönnum ríkisstofnana og 3,67 hjá félagsmönnum Starfsmanna-

félags Reykjavíkurborgar. 

Heildarmeðaltal 4,07 3,77 3,75

Trúverðugleiki stjórnenda 4,01 3,71 3,73

Starfsandi 4,32 4,12 4,03

launakjör 3,19 2,59 2,28

Vinnuskilyrði 4,02 3,77 3,55

Sveigjanleiki vinnu 4,36 4,09 4,07

Sjálfstæði í starfi 4,31 4,17 4,13

ímynd fyrirtækis 4,09 3,72 3,67

ánægja og stolt 4,22 4,03 3,93

Lítil fyrirtæki
hámark 

19 starfsm.*

meðalstór 
fyrirtæki

20 – 49 starfsm.*

Stór fyrirtæki
50 eða fleiri 

starfsm.*

VR SFR & 
ríkisstofnanir

StRv

ViNNiNgsNúmeriN 
í happdrættiNu 2012

Allir sem svöruðu könnun VR á Fyrirtæki ársins 2012 eiga möguleika 

á glæsilegum ferðavinningi, gjafabréfi frá Icelandair að andvirði 50 

þúsund krónur. Búið er að draga út fimmtán vinningsnúmer og er 

vinningshöfum bent á að hafa samband við VR í síma 510 1700. 

Vinningsnúmerin eru:  70138 - 91661 - 100977 - 110047 - 114163 

117853 - 121381 - 122587 - 151207 - 201961 - 203828 - 300444  

603267 - 610340 - 610728

FyRIRtæKI ÁRSINS 2012
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starf – ViNNumiðluN 
og ráðgjöf
Ný ÞJóNUStA FyRIR AtVINNULEItANdI FéLAGSMENN VR

tilrauNaVerkefNi um þjóNustu 
Við atViNNuleiteNdur
Verkefnið byggir á yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 

frá 5. maí 2011 sem gefin var í tengslum 

við gerð kjarasamninga. Í kjölfarið var gert 

samkomulag milli velferðarráðuneytisins, 

Vinnumálastofnunar, Samtaka atvinnulífsins 

og Alþýðusambandsins um tilraunaverkefni til 

þriggja ára um þjónustu við atvinnuleitendur. 

Verkefnið sækir heimildir sínar til laga nr. 

54/2006 um atvinnuleysistryggingar og laga 

nr. 55/2006 um vinnumarkaðsaðgerðir. ASÍ 

og SA hafa stofnað félag StARF ehf. sem mun 

annast faglega stýringu verkefnisins og hafa 

yfirumsjón með vinnumiðlun og ráðgjöf hvað 

varðar vinnumarkaðsaðgerðir til félagsmanna 

þeirra stéttarfélaga sem taka þátt í verkefninu. 

hVert er markmið VerkefNisiNs?
Markmið verkefnisins er að efla vinnumiðlun 

og stuðla að virkari vinnumarkaðsaðgerðum í 

þeim tilgangi að auka líkurnar á því að atvinnu-

leitendur fái störf að nýju. Jafnframt er miðað 

við að félögin geti aðstoðað atvinnuleitendur 

við umsókn um atvinnuleysisbætur, öflun 

og frágang gagna og mun gegna hlutverki 

tengiliðs við atvinnuleitandi félagsmenn og 

Vinnumálastofnunar. Áhersla er lögð á að um 

viðbót er að ræða við núverandi þjónustu 

á sviði vinnumiðlunar og ráðgjafar sem 

Vinnumálastofnun hefur haft með höndum. 

Vinnumiðlun og ráðgjöf við atvinnuleitendur 

verður því áfram starfrækt í því formi sem 

gert hefur verið hjá Vinnumálastofnun en nú 

býðst félagsmönnum VR að sækja þá þjónustu 

beint til félagsins. Greiðsla atvinnuleysisbóta 

og taka stjórnvaldsákvarðana um réttindi og 

skyldur atvinnuleitenda fer áfram fram hjá 

Vinnumálastofnun. 

hVer er staða atViNNuleitaNdi 
fÉlagsmaNNa Vr?
Í nýjustu ársskýrslu VR fyrir árið 2011 kemur 

fram að fullgildir félagsmenn VR voru 28.840 

 talsins. Í apríl 2012 voru 2.272 félagsmenn 

í atvinnuleit eða um 7,8% fullgildra félags-

manna. Staða atvinnuleitandi félagsmanna 

VR er því sambærileg við aðra atvinnuleitandi 

Ný ÞJóNUStA 
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ólafur heiðar harðarsoN 
Fagstjóri ráðgjafar 

Starfaði sem ráðgjafi í tengslum við Barnavernd 

Reykjavíkur síðustu árin. Hefur mikla reynslu 

af vinnu með fólki í gegnum tíðina sem 

ráðgjafi, leiðbeinandi, stuðningsfulltrúi og 

íþróttaþjálfari.

mottó 

Hamingja er ein tegund hugrekkis.

launamenn en samkvæmt upplýsingum frá 

Vinnumálastofnun mældist atvinnuleysi á 

landsvísu 7,3 % í mars 2012. 

hVer er staðaN á 
ViNNumarkaðiNum?
Samkvæmt upplýsingum frá Samtökum atvinnu- 

lífsins þá fækkaði fullum störfum um 13.400 

árið 2009 í kjölfar efnahagsþrenginganna sem 

gengu hér yfir í október 2008. Árið 2010 

fækkaði fullum störfum um 2500 störf en 

sú fækkun gekk til baka árið 2011. Af þessu má 

því sjá að staðan í dag er í reynd sú sama og 

hún var árið 2009. Því hefur svo til engin breyting 

orðið á vinnumarkaði frá efnahagshruninu. 

Ljóst er að staðan gæti verið mun betri og því 

brýnt að koma hjólum atvinnulífsins aftur í gang 

svo unnt sé að efla samfélagið með heilbrigðri 

atvinnuuppbyggingu. VR telur sig hafa alla 

burði til þess að leggja sitt af mörkum við þessa 

nauðsynlegu uppbyggingu atvinnulífsins og er 

þátttaka í samstarfsverkefninu stór hluti af því. 

í hVerju felst þjóNustaN? 
VR hyggst bjóða félagsmönnum sínum 

fjölbreytt náms- og starfsúrræði þar sem sérstök 

áhersla verður lögð á að þau endurspegli 

þarfir vinnumarkaðarins og að þau náms- og 

starfsúrræði sem verða atvinnuleitendum í 

boði nýtist þeim markvisst í atvinnuleit. Þá 

mun VR leitast við að veita atvinnuleitandi 

félagsmönnum sínum persónubundna og 

einstaklingsmiðaða þjónustu sem byggir, eins 

og kostur, er á styrkleikum hvers og eins. 

Við veitingu þjónustunnar verður lögð sérstök 

áhersla á samstarf milli VIRK starfsendurhæfingar, 

 kjaramálasviðs VR og StARFS í þeim tilgangi að 

tryggja sem besta og fjölbreyttasta þjónustu 

við atvinnuleitandi félagsmenn. 

hVeNær er áætlað að 
þjóNustaN hefjist? 
Áætlað er að VR taki yfir þessa þjónustu 

mánaðarmótin maí – júní. VR hvetur alla sína 

atvinnuleitandi félagsmenn til þess að nýta sér 

þá þjónustu sem verður í boði hjá félaginu og 

vonast til þess að geta aðstoðað sem flesta.

sara liNd guðbergsdóttir
deildarstjóri ráðgjafardeildar

Sara Lind hefur starfað við úrlausn ýmissa 

lögfræðilegra álitaefna á stjórnsýslusviði 

Vinnumálastofnunar. Hún hefur víðtæka 

reynslu í málaflokki atvinnuleitenda.

mottó 

Vertu breytingin sem þú vilt sjá í heiminum - 

Be the change you want to see in the world.   

  - Mahatma Gandhi

gerða björg hafsteiNsdóttir
Fagstjóri vinnumiðlunar

Gerða Björg starfaði sem mannauðsráðgjafi 

hjá Reykjavíkurborg og þar á undan sem 

atvinnufulltrúi hjá Kópavogsbæ. Gerða hefur 

starfað sem ráðgjafi á sviði mannauðsmála.

mottó 

Lifðu lífinu lifandi.

jóhaNNa elísabet Vilhelmsdóttir
Vinnumiðlari 

Jóhanna hefur víðtæka reynslu af störfum 

sínum sem verkefnastjóri hjá VR í málefnum 

atvinnuleitenda. Áður starfaði hún við sölu og 

markaðsmál í bóka- og blaðaútgáfu.

mottó 

Brostu við lífinu, þá brosir lífið á móti þér!

“ Markmið verkefnisins er að efla vinnumiðlun og stuðla að virkari vinnumarkaðs-
aðgerðum í þeim tilgangi að auka líkurnar á því að atvinnuleitendur fái störf að nýju.

Ný ÞJóNUStA 
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Lágmarks orlof skal vera 24 virkir dagar fyrir hvern 

launþega. Það þýðir að tveir orlofsdagar ávinnast fyrir 

hvern mánuð unninn á orlofsárinu.

Eftir 5 ára starf í starfsgrein öðlast launþegi 25 virka daga í orlof.

Eftir 5 ára starf í sama fyrirtæki öðlast launþegi 27 virka 

daga í orlof.

Eftir 10 ára starf í sama fyrirtæki öðlast launþegi 30 virka 

daga í orlof. 

Starfsmaður sem öðlast hefur 30 daga orlofsrétt eftir 10 ára 

starf hjá fyrri atvinnurekanda fær hann að nýju eftir þrjú ár hjá 

nýjum atvinnurekanda enda hafi rétturinn verið sannreyndur. 

Starfsmaður sem öðlast hefur 27 daga orlofsrétt eftir 5 ára 

starf hjá fyrri atvinnurekanda, fær hann að nýju eftir þrjú 

ár hjá nýjum atvinnurekanda enda hafi rétturinn verið 

sannreyndur.

orlofspróseNtur eru eftirfaraNdi

24 dagar = 10,17%

25 dagar =  10,64%

26 dagar = 11,11%

27 dagar = 11,59%

28 dagar = 12,07%

29 dagar = 12,55%

30 dagar = 13,04%

til orlofsdaga teljast aðeins virkir dagar. Á orlofstíman-

um frá 2. maí - 15. september ár hvert eiga starfsmenn 

almennt rétt á 24 daga orlofi, jafnvel þó þeir eigi ekki rétt 

til orlofslauna allan þann tíma hjá vinnuveitanda.

Í KJARASAMNINGUM VR VIð SAMtöK AtVINNULÍFSINS (SA) 
OG FéLAG AtVINNUREKENdA ( ÁðUR FÍS) 

orlof og orlofsrÉttur

ORLOFSMÁL 
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lækkuN á starfshlutfalli
Orlof er alltaf hlutfallslegt, sem þýðir að starfsmenn fá orlof í 

hlutfalli við vinnuframlag sitt á tímabilinu frá 1. maí – 30. apríl.  

Ef starfsmaður sem á 24 daga orlofsrétt, hefur verið í 100% 

starfi frá 1. maí 2011 – 31. október 2011 og síðan farið í 

80% starf frá 1. nóvember 2011 og vinnnur þannig til 30. 

apríl 2012, þá er orlofsdagafjöldi hans áfram 24 dagar þó 

hann hafi lækkað í starfshlutfalli en hann fær 12 daga á 

100% launum og 12 daga á 80% launum í orlofinu sínu.  

Breytingin á orlofi starfsmannsins er því á greiðslum hans í 

orlofi en lengd orlofsins í dögum talið breytist ekki. 

orlofstaka utaN tímabils
Ef starfsmaður fer í orlof eftir 15. september að ósk 

atvinnurekanda, skal hann fá 25% lengingu á þann hluta 

orlofsins sem út af stendur. Þetta þýðir að fyrir hverja 

fjóra daga sem teknir eru eftir þann tíma, bætist fimmti 

dagurinn við.  Ef starfsmaður óskar hins vegar sjálfur eftir 

orlofi síðar en 15. september lengist orlof hans ekki.

hVeNær ber að greiða orlofslauN?
Orlofslaun ber að greiða þegar launþegi fer í orlof. 

Einnig er mögulegt að samningur hafi verið gerður um 

vörslu orlofslauna við tiltekinn banka eða sparisjóð, en 

þá er orlofsfé laust eigi síðar en 15. maí ár hvert. Þegar 

starfsmaður hættir störfum hjá vinnuveitanda ber að 

greiða út áunnið orlof, skv. lögum um orlof nr. 30/1987.

ákVörðuN orlofstöku
Orlofstímabilið er frá 2. maí - 15. september ár hvert. 

Í lögum um orlof segir að atvinnurekandi skuli í samráði 

við launþegann ákveða orlofstöku hans. Atvinnurekandi 

skal verða við óskum launþegans um hvenær orlof skuli 

tekið, að svo miklu leyti sem unnt er vegna starfseminnar. 

Endanleg ákvörðun um orlofstöku er því í höndum vinnu-

veitanda. Atvinnurekandi skal eins fljótt og unnt er, eða 

í síðasta lagi einum mánuði fyrir byrjun orlofs, tilkynna 

launþega hvenær orlof skuli hefjast.

lokuN fyrirtækis VegNa orlofs 
starfsmaNNa 
Vinnuveitanda er heimilt að loka fyrirtæki á meðan á orlofi 

starfsmanna stendur, ef hann tilkynnir starfsmönnum 

það með a.m.k. eins mánaðar fyrirvara. Þeir sem ekki hafa 

áunnið sér fullan orlofsrétt, geta ekki krafist launa allan 

þann tíma. Aftur á móti geta þeir starfsmenn sem þegar 

hafa tekið orlof sitt á tímabilinu, átt rétt til launa þann tíma 

sem lokað er.

VeikiNdi í orlofi
Starfsmaður sem veikist innanlands í orlofi það alvarlega 

að hann geti ekki notið orlofsins skal á fyrsta degi, t.d. 

með símskeyti, tilkynna vinnuveitanda um veikindin og 

hjá hvaða lækni hann hyggst fá læknisvottorð. Fullnægi 

hann tilkynningunni og veikindin standa samfellt lengur 

en 3 sólarhringa innanlands eða 6 sólarhringa innan 

EES-svæðisins, Bandaríkjanna, Kanada og Sviss, auk 

þess að leiða til sjúkrahúsvistar (hjá FA þurfa veikindi 

erlendis að leiða til sjúkrahúsvistar eða heimflutnings), 

á launþeginn rétt til uppbótarorlofs jafn langan tíma og 

veikindin sannanlega vöruðu. Undir framangreindum 

kringumstæðum skal launþegi ávallt færa sönnur á 

veikindi sín með læknisvottorði, sé þess óskað.

orlof og uppsagNarfrestur
Vinnuveitandi getur ekki einhliða ákveðið að orlof 

launþega komi inn í uppsagnarfrest hans. Uppsagnar-

frestur á að nýtast starfsmanni óskertur við að leita sér 

nýrrar vinnu.  Ef vinnuveitandi gæti ákveðið að orlof kæmi 

inn í uppsagnarfrest starfsmannsins myndi umsaminn 

uppsagnarfrestur ekki nýtast starfsmanninum eins og til 

er ætlast. Orlof getur því ekki fallið inn í uppsagnarfrest, 

hvort sem tekin hefur verið ákvörðun um orlof fyrir 

uppsögn eða ekki, nema með samþykki bæði launþega 

og vinnuveitenda. 

framsal orlofs á milli ára
Skv. 13. grein orlofslaga er framsal á orlofi og orlofslaunum 

óheimilt á milli ára.  Þetta þýðir að launþegi þarf að 

fullnýta orlofsrétt sinn áður en nýtt orlofsár hefst. Það er í 

raun sameiginleg ábyrgð vinnuveitanda og launþega að 

sjá til þess að orlof sé nýtt innan tilskyldra tímamarka. 

VaNskil atViNNurekaNda á orlofi
Ef starfsmenn hafa ekki fengið greitt út orlof sitt frá vinnu-

veitanda á réttum tíma er hægt að leita til skrifstofu VR og 

óska aðstoðar félagsins við innheimtu á kröfunni.

Nánari upplýsingar um orlofstöku og orlofslög er hægt að nálgast hjá 
starfsfólki á kjarasviði VR.

“Ef starfsmaður fer í orlof eftir 
15. september að ósk atvinnurekanda, 
skal hann fá 25% lengingu á þann 
hluta orlofsins sem út af stendur.

ORLOFSMÁL 
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ísleNska 
gámafÉlagið
FyRIRtæKI ÁRSINS 2010 OG 2011 Í FLOKKI StæRRI FyRIRtæKJA

Íslenska gámafélagið er leiðandi fyrirtæki í 

umhverfisþjónustu.  Fyrirtækið var stofnað 

af Jóni Þóri Frantzsyni árið 1999.  Starfsmenn 

fyrirtækisins eru 250 og þjónusta þeir rúmlega 

3000 fyrirtæki og stofnanir út um allt land.  

Íslenska gámafélagið sér um sorplosun í 

mörgum sveitafélögum og hefur innleitt 

svokallað 3ja tunnu kerfi sem miðar að því 

að lágmarka urðun úrgangs og hámarka 

endurvinnslu.  Starfsmenn leggja mikla áherslu 

á jákvætt hugarfar, þeir muna eftir að leika sér 

og gleðjast. Starfsmenn Íslenska gámafélagsins 

leggja einnig áherslu á liðsheild og jafnræði 

þar sem hvert einasta starf skiptir miklu máli í 

sameiginlegri grænni framtíðarsýn.

hVer er megiNstarfsemiN?
Íslenska gámafélagið býður uppá alhliða 

umhverfisþjónustu. Meginstarfsemin 

liggur í endurvinnslu og sorphirðu ásamt 

umhverfisráðgjöf, hafnargerð, götusópun, 

hálkueyðingu og rekstur sanddæluskips. Við 

rekum einnig vélaleigu og verkstæði sem 

sérhæfir sig  í metanbreytingum og framleiðum 

lífdísil sem við keyrum bílaflotann okkar á.

lýsið starfsaNda fyrirtækisiNs?
Íslenska gámafélagið er þekkt fyrir sterka og 

sveigjanlega fyrirtækjamenningu.  Mannauðs-

stefna fyrirtækisins sækir stuðning í heimspeki 

Fisksins ,,Fish philosophy” en hún lýsir vilja 

fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnu-

staður þar sem metnaðarfullt starf er unnið 

af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda 

jafnræðis.  Gildi fyrirtækisins eru þau að við erum 

GRæN og stendur fyrsti stafurinn fyrir GLEðI sem 

er eitt helsta gildi Íslenska gámafélagsins, næst á 

eftir er REyNSLA sem býr að þeirri áratuga reynslu 

sem býr að baki fyrirtækinu.  Þriðji stafurinn 

stendur fyrir æVINtýRI þar sem fyrirtækið leggur 

mikla áherslu á nýsköpun og framþróun og 

að fara nýjar leiðir. Nákvæmni er fjórða gildi 

fyrirtækisins..  Þrátt fyrir að við séum ólík þá 

sameinumst við í sterkri liðsheild þar sem við 

fáum að vera við sjálf.

hVað í starfsemi fyrirtækisiNs 
eru starfsmeNN áNægðastir með?
Við erum stolt af því að tilheyra GRæNU 

byltingunni.  Við erum frumkvöðlar og 

leggjum okkur fram við að koma vel fram við 

hvert annað ásamt því að bera virðingu fyrir 

jörðinni okkar fyrir komandi kynslóðir. Nýlega 

innleiddi Íslenska gámafélagið ISO 14001 

umhverfisstaðalinn,  fyrst sorphirðufyrirtækja 

á Íslandi. Á sama tíma var innleiddur ISO 

9001 gæðastaðalinn sem eykur á skilvirkni 

og nákvæmni í þjónustu fyrirtækisins til 

viðskiptavinarins. Má segja að síðasta en þó 

ekki sísta gildið okkar, nákvæmni, hafi komið 

okkur að góðu gagni við að ná þessum 

frábæra áfanga í fyrirtækinu.

hVaða þýðiNgu hefur ViðurkeNN-
iNgiN „fyrirtæki ársiNs” 
fyrir starfsfólk fyrirtækisiNs?
Síðustu ár eftir kreppu hafa verið krefjandi 

bæði fyrir starfsmenn og fyrirtækið og því 

óhætt að segja að þessi viðurkenning hafi veitt 

okkur aukinn kraft til að halda áfram baráttunni 

og vilja til að gera enn betur.  Það að tilheyra 

liðsheild sem ber titilinn „Fyrirtæki ársins” tvö ár 

í röð hefur aukið stolt okkar og að sjálfsögðu 

almenn ánægja með að tilheyra sigurliðinu.

01

02

INNLIt 
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Guðný Jóhann Karlsdóttir

Guðmundur Már Hilmarsson

Héðinn Hilmarsson 
Grímur Einarsson

Erla Guðrún Hjartardóttir
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Friðrik Már Arnórsson

Guðmundur Ottósson 
Sigurður S. Júlíusson

Helga Fjóla Sæmundsdóttir

Bjarni Birgisson
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eyrúN iNgadóttir 
VARAFORMAðUR VR

um baráttudaga 
Verkalýðs og maísóliNa
HUGLEIðING Á 1.MAÍ 2012

Þegar maísólin sendir geisla sína inn um gluggann minn hugsa ég til 

gamals vinar sem fæddist og ólst upp á erfiðum tímum á Íslandi. Hann 

trúði á maístjörnuna, barðist fyrir henni og fána framtíðarlandsins, lést 

svo saddur lífdaga þegar maísólin skein hátt á lofti árið 2008.

Í mörg ár hafði ég ætlað í kröfugöngu á 1. maí. Einhvern veginn kom ég 

mér aldrei til þess, það vantaði í mig baráttuandann býst ég við. En alltaf 

ætlaði ég á næsta ári, las blöðin sem bárust frá stéttarfélögunum og 

hlustaði af athygli hvað sagt var í fréttum af baráttufundunum.  

Svo kom að því að ég fór vorið 2011 enda vöknuð af svefni Þyrnirósar. 

Það var vorhret á glugga þann dag svo ég þurfti að dúða mig í 

vetrarfötin. ég bað 13 ára son minn að koma með, ganga með mér til að 

krefjast réttlátara samfélags, jöfnuðar og vinnu fyrir komandi kynslóðir. 

Hann neitaði í fyrstu en gengið var til samninga þegar ég bauðst til að 

borga honum 1000 krónur fyrir. 

þegar uNgt fólk í blóma lífisiNs dó
Á leiðinni í bæinn sagði ég syni mínum frá Eyjólfi R. Eyjólfssyni, vini 

mínum. Þegar Eyjólfur fæddist árið 1921 var faðir hans, sem hafði verið 

kyndari á togara, nýlátinn úr lungnabólgu. Næstu ár vann móðir hans 

myrkranna á milli við að vaska fisk til að sjá þeim mæðginum farboða. 

Ekkert félagslegt kerfi rétti einstæðri móður hjálparhönd. Þegar Eyjólfur 

var 11 ára var móðir hans borin fárveik frá þvottakarinu og hún lést 

stuttu síðar. Það voru erfiðir tímar fyrir munaðarlausan pilt árið 1932 sem 

mörkuðu sín spor. Svo varð piltur að manni sem trúði á maístjörnuna og 

lagði sitt að mörkum til framtíðarlandsins. Maístjarna nóbelskáldsins mun 

ævinlega vekja upp minningu um alþýðumanninn Eyjólf R. Eyjólfsson. 

Saga Eyjólfs er líka dæmi um hverju samtakamáttur launamanna hefur 
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breytt og vonandi munu aldrei aftur koma tímar á landi ísa 

þar sem ungt fólk í blóma lífsins deyr frá börnum sínum vegna 

slæmra kjara, aðbúnaðar og vinnuhörku.1 

Napur ViNdur og Vorhret
Það voru fleiri en launamenn að krefjast réttlátara samfélags í 

göngunni því nokkru fyrir framan VR félaga gekk hópur af ungum 

baráttukonum. Þær sungu nýjan texta við lagið „Jesú er besti 

vinur barnanna“ sem hljómaði á þennan veg: „Björgvin er besti 

vinur nauðgara“. ósmekklegt og óviðeigandi fannst mér. Svo voru 

ungmenni á sveimi, svartklædd og óþekkjanleg, með þann eina 

tilgang að reyna að skapa óróa.  

Gangan hélt niður Laugaveg og milli þess sem ungu 

baráttukonurnar öskruðu sig hásar heyrðist í Lúðrasveit 

verkalýðsins. Þegar Internationalinn var spilaður hóf maður fyrir 

aftan okkur í göngunni upp raust sína og söng með fallegri 

bassarödd textann allan. Það var „moment“. Á Austurvelli voru 

gerð hróp að ræðumönnum og þar tókst ægslalýð að eyðileggja 

stemningu maísólar og einingarbands. 

skóhljóð í sólskiNi
Maí rann upp á ný 2012 og sól gægðist úr skýjum. Maísól sem 

hlýjaði og flutti með sér bjartsýni og gleði. Sonurinn hvattur til að 

koma aftur með í göngu en án árangurs því ekki þýðir að bjóða 

nýríku fermingarbarni laun fyrir kjarabaráttu. Samningsaðstaðan 

gagnvart komandi kynslóð var vonlaus. 

„1. maí er ekki frídagur til að sinna vorverkum í garðinum“ skrifaði 

ég í andlitsbókina áður en létt skóhljóð heyrðist á steyptri stétt. 

Fékk mörg „like“ á það. Efst á Laugaveginum söfnuðust karlar, 

konur og börn undir blaktandi fánum til að krefjast réttlátara 

samfélags. Veðrið eins og best verður á kosið, hátíðarstemning 

og bros á hverju andliti. „Í dag biðjum við ekki um neitt heldur 

krefjumst“ gall í gjallarhornum og svo kom óskalisti hins vinnandi 

manns: Samfélag jöfnuðar með alvöru gjaldmiðil, að laun dugi til 

framfærslu og öflugt velferðarkerfi var þar á meðal.  

Enn á ný varð mér hugsað til Eyjólfs vinar míns og 

genginna kynslóða. til þeirra sem börðust fyrir vökulögum 

1921, almannatryggingum 1936, sumarleyfi 1942, 

atvinnuleysistryggingum 1956 og fleira. Það er þeim að þakka að 

fimbulvetri hins vinnandi manns lauk á 20. öld. En baráttunni er 

ekki lokið og stéttarfélög munu halda áfram að gegna mikilvægu 

hlutverki í samfélaginu. Í dag hugsa ég til þeirra sem glíma við 

atvinnuleysi og þunga greiðslubyrði vegna efnahagshrunsins. Í 

dag hugsa ég til þeirra sem ná ekki endum saman og hafa misst 

vonina um betri tíð. Fyrir þau þurfum við að berjast. 

1 Sjá ævisöguna Gengið á brattann. Ævisaga Eyjólfs R. Eyjólfssonar „alkakrækis“ eftir Eyrúnu 
Ingadóttur. Skjaldborg 1998.

“Í dag biðjum við ekki um neitt heldur 
krefjumst gall í gjallarhornum og 
svo kom óskalisti hins vinnandi manns: 
Samfélag jöfnuðar með alvöru gjaldmiðil, 
að laun dugi til framfærslu og öflugt 
velferðarkerfi var þar á meðal.  
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ViNNutími barNa og uNgliNga
Börn
13–14 ára

Börn 15 ára
í skyldunámi

Unglingar
15–17 ára

2 klst. á dag,
12 klst. í viku 

7 klst. á dag
35 klst. í viku

kl. 20-6

14 klst. á sólarhring
2 dagar í viku

2 klst. á dag,
12 klst. í viku

8 klst. á dag,
40 klst. í viku

kl. 20-6

14 klst. á sólarhring
2 dagar í viku

8 klst. á dag,
40 klst. í viku

8 klst. á dag,
40 klst. í viku

kl. 22-6

12 klst. á sólarhring
2 dagar í viku

Á starfstíma 
skóla

Utan starfstíma 
skóla

Vinna bönnuð

Hvíld 

uNgliNgar 
eru líka fólk
GætIð Að RéttINdUM BARNA OG UNGLINGA Á VINNUMARKAðI

VR hefur í allmörg ár farið í flesta grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu 

með fræðslu um réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Einnig hafa margir 

framhaldsskólar fengið fræðslu hjá VR. Unglingarnir eru áhugasamir og 

spyrja margs enda vinna margir með skólanum. Það sem vekur hins vegar 

athygli er hvað þau hafa um reynslu sína að segja af vinnumarkaðinum. 

Það virðist því miður alltof algengt að brotið sé á þeim og rétt að árétta að 

foreldrar fylgist vel með og hafi samband við félagið ef spurningar vakna. 

Nánari upplýsingar er að finna í Reglugerð um vinnu barna og unglinga 

og Kjarasamningi VR sem  hægt að nálgast á www.vr.is. Einnig er hægt að 

hringja í þjónustuver VR í síma 510 1700 eða senda fyrirspurn á vr@vr.is

ekki Næg þjálfuN
Borið hefur á því að ungmenni fái ekki fullnægjandi þjálfun hjá 

vinnuveitanda í upphafi starfs. Af þeim sökum eru gerðar til þeirra 

óraunhæfar kröfur sem valda oft vanlíðan sem svo leiðir annað hvort 

til þess að gerð eru mistök í starfi eða að ungmennin gefast upp. Ekki 

er hægt að ætlast til að nýr starfsmaður geti gengið beint í störf og 

innt þau eins vel af hendi og fastur starfsmaður. Mörg fyrirtæki eru til 

fyrirmyndar hvað þetta varðar en hjá öðrum er nokkru ábótavant. Það 

er mjög mikilvægt að ungmennin fái þjálfun og að eldri samstarfsmenn 

leiðbeini viðkomandi í störfum og um starfsreglur. Starfsmaðurinn sjálfur 

og forsvarsmenn hans eiga að óska eftir skýrum fyrirmælum í upphafi 

starfsins þannig að ekki fari á milli mála hvað vinnuveitandi ætlast til af 

starfsmanninum þegar hann hefur störf og óska eftir þjálfun/kennslu ef 

ekki er þekking á verkunum. 

ViNNutími 
Þó nokkur misbrestur er á vinnutíma og vinnutilhögun ungmenna í 

verslunum og er rétt að koma því á framfæri að í upphafi starfstíma 

skal fyrirkomulagið ákveðið og er þá bæði verið að tala um upphaf og 

lok vinnudags. Breyting á vinnutíma síðar á starfstímanum skal eiga sér 

stað með uppsagnarfrests fyrirvara skv. 12. kafla um uppsagnarfrest í 

kjarasamningi eða um það samið og skal þá vera gagnkvæm sátt um þá 

breytingu og getur hún þá jafnvel átt sér stað strax. 

Annað sem koma þarf á framfæri er að starfsmaður telur sig vera að 

ráða sig í fullt starf, þ.e. 100% starf, en þegar launaseðlarnir eru skoðaðir 

er einungis um hlutastarf að ræða. Því er nauðsynlegt að aðilar geri 

sér grein fyrir því að 100% starf þ.e. fullt starf hjá starfsfólki sem sinnir 

afgreiðslustörfum og eða öðrum verslunarstörfum er 171,15 klst. í 

mánuði (39,5 klst. á viku) skv. gr. 2.1. í kjarasamningi VR og SA og 162,5 

klst. á mánuði (37,5 klst. á viku) hjá starfsfólki á skrifstofu. Skv. 3 kafla í 

kjarasamningi um matar- og kaffitíma eru 35 mín. kaffihlé á dag innifalin 

inn í 171,15 klst. og 15 mín kaffi hlé hjá skrifstofufólki. 

miNNt er á eftirfaraNdi atriði: 

Börn yngri en 13 ára mega einungis vinna 7 klst. á dag 5 daga 

vikunnar utan starfstíma skóla og aðeins mjög létt störf, svo sem 

við menningu, listir og íþróttaviðburði.

13-14 ára unglingar mega vinna létt og hættulaus störf svo sem 

þjónustustörf. Skv. reglugerð nr. 426/1999 mega 13 – 14 ára 

einungis vinna létt störf í verslunum og sérstaklega er tekið fram 

að afgreiðsla á kassa sé ekki heimil.

5-17 ára unglingar mega vinna flest störf nema þau sem teljast 

hættuleg eða líkamlega mjög erfið. Þeir mega þó ekki vinna með 

hættuleg efni eða vélar.

öll vinna barna og unglinga undir 18 ára aldri skal fara fram undir eftirliti 

einstaklings sem er orðinn 18 ára.

VINNUMARKAðUR
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sumarstarfshorfur 
uNgmeNNa

Þegar skólum landsins lýkur að vori fjölgar ungmennum 

á vinnumarkaði margfalt. Þó einungis tímabundið þar 

sem flestir halda aftur í nám að sumarleyfi loknu. Þar sem 

vinnumarkaðurinn hefur einungis svigrúm til þess að taka 

við ákveðnum fjölda ungmenna vaknar sú spurning hvað 

skuli gera við þá sem ekki ganga að starfi er sumarleyfi 

hefst. Í því skyni að aðstoða sem flest ungmenni við 

framfærslu yfir sumartímann hafa sveitarfélögin í gegnum 

tíðina boðið ungmennum ýmiskonar störf og vinnuskóla. 

 

Vinnumálastofnun hefur í samstarfi við Velferðarráðu-

neytið komið af stað átaksverkefninu 900 sumarstörf fyrir 

námsmenn og atvinnuleitendur sem miðar að því að 

veita námsmönnum á milli anna og atvinnuleitendum 

tímabundin störf yfir sumartímann. Námsmenn sem 

sækja um sumarstörf skulu að lágmarki ná 18 ára aldri 

á árinu, hafa verið í námi á líðandi vetri og vera skráðir 

í nám í viðurkenndri menntastofnun, innlendri eða 

erlendri í haust. Með umsókn þarf að fylgja staðfesting á 

áframhaldandi skólavist á næstu önn. Það nægir óformleg 

staðfesting til að mynda um móttöku skráningar um 

áframhaldandi skólavist af Uglu. Þeir atvinnuleitendur 

sem hyggjast nýta sér úrræðið þurfa að framvísa launseðli 

útgefnum af VMSt hjá viðkomandi stofnun sem sýnir bóta- 

hlutfall. Afrit af seðlinum þarf að fylgja með ráðningarsamn-

ingi þegar hann er undirritaður á Þjónustuskrifstofu 

Vinnumálastofnunar.

ráðleggiNgar til uNgs fólks 
í atViNNuleit í sumar.
Reynslan sýnir að áhrifaríkasta leiðin fyrir ungt fólk til að 

ná sér í sumarstarf er að fara á milli fyrirtækja, kynna sig og 

mynda tengsl. Þá er einnig mikilvægt að nýta tengslanetið 

sitt og leita eftir aðstoð vina og ættingja við atvinnuleitina.

texti: Sara Lind guðbergsdóttir – deildarstjóri ráðgjafardeildar VR

VINNUMARKAðUR

www.akureyri.is 
www.arborg.is 
www.egilsstadir.is 
www.gardabaer.is 
www.hafnarfjordur.is 

www.isafjordur.is 
www.kopavogur.is
www.reykjavik.is
www.skagafjordur.is
www.vestmannaeyjar.is

Á VeFSíðUm FLeStRa SVeitaRFéLaga eR að Finna 
nÁnaRi UPPLýSingaR Um HVaða StöRF eRU í Boði:
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ViNNuföt
FyRIRtæKI ÁRSINS 2011 Í FLOKKI MINNI FyRIRtæKJA

Vinnuföt er leiðandi fyrirtæki í sölu og þjónustu á 

fyrirtækjafatnaði. Fyrirtækið er 12 ára gamalt, stofnað árið 

2000 af hjónunum Herdísi Karlsdóttur og Árna Arnarsyni 

og bróður hans, Erni Arnarsyni.  Vinnuföt þjónustar allt 

sem viðkemur fatnaði og öryggisvörum fyrir starfsmenn 

fyrirtækja og veitir ráðgjöf varðandi hvaða fatnaður 

hentar best við mismunandi aðstæður. Starfsmenn leggja 

mikla áherslu á að veita góða þjónustu.

Starfsmenn fyrirtækisins eru 5 og allt að 8 yfir 

háannatímann sem er á vorin og haustin. Fyrirtækið 

sinnir öllum helstu iðn- og þjónustufyrirtækjum landsins 

og sér meðal annars um vinnufatnað fyrir öll álver á 

Íslandi og 2 álver í Bretlandi. Vinnuföt úthýsir hluta af 

starfseminni til Henson en það fyrirtæki sér um allar 

merkingar á vinnufatnaði.

hVer er megiNstarfsemiN? 
Heildverslun með vinnu- og öryggisfatnað.

lýsið starfsaNda fyrirtækisiNs? 
Fastir starfsmenn fyrirtækisins eru tengdir 

fjölskylduböndum og því ríkir góður og opinn starfsandi 

meðal okkar.

hVað í starfssemi fyrirtækisiNs eru 
starfsmeNN áNægðastir með? 
Við erum ánægð með velgengni og framgang 

fyrirtækisins á undanförnum árum. Einnig erum við 

ánægð með gæði okkar vöru og öllu því úrvali sem við 

höfum upp á að bjóða.

hVaða þýðiNgu hefur ViðurkeNNiNgiN 
„fyrirtæki ársiNs” fyrir starfsfólkið? 

Viðurkenningin gefur okkur byr undir báða vængi og 

hvetur okkur að halda áfram að gera vel og þjónusta 

okkar viðskiptavini.  Svo höfum við fengið gríðarlega 

góða auglýsingu fyrir þessa viðurkenningu.

INNLIt
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Guðjón Helgason, svili Árna 
Herdís Karlsdóttir

Árni Arnarson 

örn Arnarson 

Karl Stefánsson, faðir Herdísar 

Herdís Karlsdóttir
Árni Arnarson 
örn Arnarson
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Ellefu íslensk fyrirtæki hafa skrifað undir Jafnréttissáttmála UN 

Women og UN Global Compact. Með því skuldbinda stjórnendur 

þeirra sig til að hafa sjö viðmið um valdeflingu kvenna (Women‘s 

Empowerment principles) að leiðarljósi í stefnu og starfi fyrirtækjanna. 

Viðmiðin sjö eru víðtæk og ná allt frá stefnumótun til hagkvæmra 

lausna í starfi. Lögð er áhersla á að viðmiðin séu praktísk verkfæri fyrir 

fyrirtæki til að hámarka árangur sinn.

UN Women er eina stofnun Sameinuðu þjóðanna sem vinnur að 

jafnrétti og valdeflingu kvenna. Á fyrsta starfsári stofnunarinnar hefur 

mikil áhersla verið lögð á að styrkja konur efnahagslega og auka atvinnu-

möguleika, enda forsenda þess að draga úr fátækt í heiminum að 

allir einstaklingar geti lagt sitt af mörkum til verðmætasköpunar.

 

Einhverjir kunna að velta fyrir sér hvers vegna íslensk fyrirtæki ættu 

að skrifa undir sama sáttmála og fyrirtæki t.d í Egyptalandi eða 

Bólivíu, þar sem staða og réttindi kvenna standa því langt að baki 

sem gerist á Íslandi. Því er ekki að neita að margir sigrar hafa unnist 

í jafnréttismálum hér á landi. Af Norðurlöndunum er hlutfall kvenna 

í háskólanámi hæst á Íslandi og er reyndar hærra en hlutfall karla. 

Atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er líka hæst í Evrópu og konur sinna 

mörgum háttsettum opinberum embættum. Á Íslandi eru lög sem 

banna mismunun vegna kyns. Það er margt hér á landi sem við sem 

þjóð getum svo sannarlega verið stolt af. 

Þó er ljóst að víða er pottur brotinn hvað varðar jafnrétti kynjanna 

í atvinnulífinu. Því miður sýna nýjar kannanir að enn er óútskýrður 

launamunur kynjanna innan allra stétta og er jafnvel að aukast. Það 

er einnig áhyggjuefni að þrátt fyrir hátt menntunarstig og atvinnu-

þátttöku kvenna hamlar hið ósýnilega glerþak konum enn gegn því 

að konur gegni stjórnunarstöðum til jafns við karla. Í könnun frá 2011 

voru aðeins 35% stjórnunarstarfa í fyrirtækjum skipuð konum. Mikið 

vantar upp á að jafnt hlutfall kynja sitji í stjórnum fyrirtækja og sjóða en 

það er áhugavert að í þeim fyrirtækjum þar sem aðeins voru karlmenn 

í stjórn 2011, voru innan við fimm prósent framkvæmdastjóra konur. 

Það eru a.m.k þrjár ástæður fyrir því að fyrirtæki ættu að setja jafnréttis-

mál í forgrunn stefnu sinnar. Í fyrsta lagi er lagaskylda að gefa öllum 

einstaklingum, óháð kyni, sömu tækifæri. Í öðru lagi er það siðferðilega 

rétt. Í  þriðja og síðasta lagi benda rannsóknir til þess að það sé einfald-

lega fjárhagslega hagkvæmt fyrir fyrirtæki að hafa sem fjölbreyttastan 

starfshóp og þar með talið að bæði kynin starfi í fyrirtækinu. 

Meira um viðmiðin sjö á www.unwomen.is
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jafNrÉttissáttmáli 
uN WomeN

JAFNRéttI

INGA dóRA pétURSdóttIR FRAMKVæMdAStýRA UN WOMEN
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„Jafnréttismál eru hagsmunamál fyrir okkur því að 
með því að tryggja jafnrétti hjá Marel náum við frekar 
að laða að bestu strafskraftana hverju sinni. Stöðug 
nýsköpun er einn af hornsteinum Marel og það er ekki 
nóg að þekkingin sé til staðar í hópnum því ef skortir 
á fjölbreytileika hópsins er líklegt að afraksturinn verði 
fyrirsjáanlegur.“

  theo Hoen, framkvæmdastjóri Marels

„Kaffitár hefur lengst af verið kvennafyrirtæki og þur-
fum við að minna okkur á að jafna hlut kynjanna og 
vera meðvituð um jöfnuð milli starfsfólks. Jafnréttis-
sáttmálinn hjálpar til og minnir á.“

  Aðalheiður Héðinsdóttir, forstjóri Kaffitárs

„Í jafnréttismálunum höfum við kosið að láta verkin 
tala og t.d. jafnað hlutfall kynja í framkvæmdastjórn 
bankans og stjórnum dótturfélaga. Það hefur gengið 
vel og ég tel að  okkar stjórnir séu vel mannaðar. Það 
er einfaldlega mat okkar stjórnenda Landsbankans 
að jafnrétti á vinnustað hafi bein jákvæð áhrif á rekst-
ur bankans og  geri vinnustaðinn skemmtilegri og 
fyrirtækið öflugra.“

  Steinþór pálsson, bankastjóri Landsbankans

“

“

“

fyrirtæki sem hafa skrifað uNdir 
jafNrÉttissáttmálaNN á íslaNdi:

Landsbankinn, Íslandsbanki, N1, Lyfja, VÍS, deloitte, 

Marel, Alcan á Íslandi, Landsvirkjun og Kaffitár.

JAFNRéttI
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VerðlauN fyrir rÉtta 
lausN kr. 15.000 

Lausnin á síðustu krossgátu er málshátturinn:

„Ástin hefur augu í hnakkanum”

Vinningshafi krossgátunnar úr síðasta blaði 

er Eskfirðingurinn Sigtryggur Hreggviðsson. 

Sigtryggur hefur lengst af starfað við verslunar-

störf á Eskifirði, fyrst hjá Kaupfélaginu Björk 

og síðar pöntunarfélagi Eskfirðinga. Eiginkona 

Sigtryggs er Hulda Rósmundardóttir og saman 

eiga þau hjónin 3 börn, 6 barnabörn og 5 

barnabarnabörn. Hjónin eru virkir félagar í 

Félagi eldri borgara á Eskifirði.

Lausninn í krossgátunni hér til hliðar er 

málsháttur. 

Skilafrestur er til 1. júlí 2012.

Utanáskriftin er: 

Vr-blaðið
húsi verslunarinnar, kringlunni 7 
103 reykjavík. Einnig er hægt að senda 

lausnina á  krossgata@vr.is

Vinsamlegast látið kennitölu fylgja og skrifið 

,,krossgáta” utan á umslagið.

krossgáta
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eyrúN iNgadóttir  VARAFORMAðUR

stjörNumerki?  Vog.

ef þú gætir breytt eiNhVerju eiNu atriði hjá sjálfri 
þÉr, hVerju myNdirðu breyta?  ég vildi geta sungið betur, 

kveðið rímur eins og Steindór Andersen.

uppáhaldssöguhetjaN þíN?  Þessa stundina er það Þórdís 

Símonardóttir ljósmóðir á Eyrarbakka. Hún er aðalsöguhetja sögunnar 

„Ljósan á Bakkanum” sem ég er að leggja lokahönd á og verður gefin út fyrir 

jólavertíðina. Mikil baráttukona í byrjun 20. aldar sem er flestum gleymd.

hVað ergir þig?  Þegar fólk reynir að komast undan því að greiða til 

samfélagsins og lætur okkur hinum það eftir.

hVaða eigiNleika metur þú mest hjá ViNum þíNum?
Mér finnst alltaf kostur að þeir séu skemmtilegir, ævintýragjarnir og 

kunni að segja sögur.

hVaða hæfileika Vildirðu helst hafa?  ég vildi gjarnan geta 

blístrað, þetta hefur háð mér alla tíð og verið aðhlátursefni systkina minna. 

hVað kemur þÉr til að hlæja?  Árni Björn Valdimarsson ást-

maður minn sér um það með ýmsum hætti.

besta ráð sem þÉr hefur Verið gerið?  Það er partur úr 

ljóði eftir davíð Stefánsson og hljómar svo: Ýmsir vilja / yfir þér drottna / og 

aftra þér máls. / Binda festar / um fætur þína / og fjötur um háls. /  Öðrum til 

bjargar / átt þú að vera / andlega frjáls.

ef þú ættir óskastuNd hVerNig myNdir þú eyða heNNi?
Þriggja mánaða ferðalag um heiminn væri draumur.

sigurður sigfússoN  RItARI 

stjörNumerki?  Naut.

ef þú gætir breytt eiNhVerju eiNu atriði hjá sjálfum 
þÉr, hVerju myNdirðu breyta?  ég vildi geta hætt að hafa 

stöðugar áhyggjur af að vera sköllóttur.

uppáhaldssöguhetjaN þíN?  Bjartur í Sumarhúsum.

hVað ergir þig?  Að hitta ekki.

hVaða eigiNleika metur þú mest hjá ViNum þíNum?        

traust.

hVaða hæfileika Vildirðu helst hafa?  Að geta svarað 

svona spurningum af snilld.

hVað kemur þÉr til að hlæja?  Það sem mér dettur í hug 

þegar ég svara svona spurningum.

besta ráð sem þÉr hefur Verið gerið?  Að gerast 

Framsóknarmaður (Þegar ég var 10 ára).

ef þú ættir óskastuNd hVerNig myNdir þú eyða heNNi?    

Ekki prenthæft.

hiN hliðiN á 
VaraformaNNi og ritara

Á LéttU NótUNUM



  Stór fyrirtæki
 1. Johan Rönning  
 2. Securitas  
 3. Íslenska gámafélagið  
 4. Nova 
 5. 1912
 6. Logos 
 7. Mannvit 
 8. ISS Ísland  
 9. Öryggismiðstöð Íslands  
 10. Vistor  

  Lítil fyrirtæki
 1.  Sæmark 
 2.  Vinnuföt  
 3.  Skattur og bókhald  
 4.  Verslunartækni  
 5.  Spölur  
 6.  Sigurborg  
 7.  Birtingahúsið 
 8.  Gróco  
 9.  Microsoft Íslandi 
 10.  Katla DMI 

  Meðalstór fyrirtæki
 1.  Bernhard  
 2.  Íslensk getspá 
 3.  Kjarnavörur  
 4.  Ferðaþjónusta bænda 
 5.  Gogogic  
 6.  Fálkinn  
 7.  Árnason Faktor  
 8.  Veritas Capital 
 9.  Trackwell
 10.  Margt smátt  

Merkið sem
allir vilja vinna fyrir
Fyrirmyndarfyrirtæki ársins 2012
Þúsundir starfsmanna tóku þátt í stærstu vinnumarkaðskönnun landsins og hlutu alls 30 fyrirtæki nafnbótina Fyrirmyndarfyrirtæki ársins 2012. 

Fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum mældust afar vel og óskum við þeim innilega til hamingju. Kynntu þér niðurstöðurnar í heild á www.vr.is.
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