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FÉLAGIÐ Í HNOTSKURN

Almenn starfsemi og þjónusta 2015-2016
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ÁVARP FORMANNS
VR hefur stækkað mikið á síðustu árum. Á milli áranna 2015 og
2016 fjölgaði félagsmönnum um rúmlega 5% en á síðustu tveimur
áratugum hefur fjöldi félagsmanna meira en tvöfaldast. Árið
1996 voru félagsmenn VR um fjórtán þúsund en voru tæplega
33 þúsund í lok árs 2016. Á þessum tíma hefur VR sameinast fimm
verslunarmannafélögum og fyrir aðalfundi í ár liggur tillaga um
sameiningu við það sjötta, Verslunarmannafélag Suðurlands. VRfélagar eru því víða um land og gegna fjölbreyttum störfum í mörgum
atvinnugreinum. VR er fjölmennasta stéttarfélag landsins og styrkur
þess er óumdeildur.
Þjónusta við félagsmenn hefur óhjákvæmilega tekið breytingum í
takt við stækkun félagsins. Sjóðir þess standa styrkum fótum og við
erum sífellt að leita leiða til að efla þjónustuna. Stjórn félagsins tók
þá ákvörðun á starfsárinu að færa fimm hundruð milljónir króna úr
félagssjóði í Orlofssjóð til að standa straum af viðamikilli uppbyggingu
í orlofsmálum á næstu fimm árum. Framboð orlofshúsa og –íbúða
hefur ekki haldist í hendur við fjölgun félagsmanna og löngu tímabært
að ráðast í átak á þeim vettvangi. Nú þegar hafa verið keypt tíu af þeim
tuttugu húsum sem fyrirhugað er að bæta við orlofshúsakost VR, þar
af þrjár glæsilegar íbúðir í miðbæ Akureyrar. Við finnum fyrir vaxandi
áhuga á orlofskostum VR, hvort sem er orlofshús eða afsláttarkort af
ýmsu tagi, og er mikilvægt að bregðast við því.
Hvað Sjúkrasjóð félagsins varðar hefur greiðsla sjúkradagpeninga
aukist um 37% frá árinu 2006, að teknu tilliti til þróunar launa. Mikil
aukning geðsjúkdóma og krabbameins er þar stærsti orsakavaldurinn.
Það er hlutverk okkar að koma til móts við þarfir félagsmanna okkar,
hvort sem þeir eru á vinnumarkaði eða glíma við veikindi. Öflugur
sjúkrasjóður er grundvöllur að slíkri þjónustu sem og ráðgjöf og
endurhæfing á vegum VIRK starfsendurhæfingarsjóðs sem fyrir löngu
hefur sannað mikilvægi sitt.
Kjaramálin eru hjarta félagsins, eins og við höfum ítrekað bent á, og
starfið byggir á þeim málaflokki. Í upphafi þessa árs fundaði trúnaðarráð VR tvívegis í aðdraganda endurskoðunar kjarasamninga á hinum
almenna vinnumarkaði en þá var ljóst að ein af þremur forsendum
samninganna hafði brostið. Niðurstaða ráðsins var að veita formanni

umboð til að vinna að lausn í málinu. Það var svo sameiginleg
ákvörðun Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins að
segja samningum ekki upp, heldur fresta viðbrögðum við forsendubrestinum um eitt ár.
Þjónusta VR á vettvangi kjaramála er þannig mikilvægasta verkefni
okkar og hlutverk. Til kjaramálasviðs félagsins á árinu 2016 komu
1.608 mál auk ríflega 120 mála vegna atvinnuleyfa til erlendra
starfsmanna. Málin hafa ekki verið svona mörg frá því skömmu eftir
hrun. Ástæðan nú er hins vegar önnur, aukin spenna á vinnumarkaði
og hreyfing hefur ætíð í för með sér fleiri mál sem koma til kasta
sérfræðinga okkar á þessu sviði. Aukinn kraftur hefur verið settur í átak
verkalýðshreyfingarinnar Einn réttur – ekkert svindl sem beint er
gegn undirboðum á vinnumarkaði og svartri atvinnustarfsemi.
Ekki er hægt að skilja við kjaramálin án þess að fjalla um stöðu
kynjanna á vinnumarkaði. VR hefur barist fyrir jafnrétti á vinnumarkaði
áratugum saman, m.a. með Jafnlaunavottun félagsins sem kynnt var
fyrir fjórum árum. Það er því afar ánægjulegt að sjá aukna áherslu á
þessi mál á síðustu misserum, bæði hjá stjórnvöldum og aðilum
vinnumarkaðarins. Við vonumst til þess að áform um innleiðingu
jafnlaunastaðals hjá fyrirtækjum og stofnunum fái brautargengi.
Launahækkanir á árinu og fjölgun félagsmanna hafa skilað félaginu
ávinningi, rekstrartekjur umfram rekstrargjöld voru 528 milljónir króna
á árinu 2016 samanborið við 234 milljónir á árinu 2015. Afkoman er
þannig góð og rík ástæða til að félagsmenn njóti þess. Ákveðið hefur
verið að hækka framlag í VR varasjóð umtalsvert milli ára, í 785 milljónir
króna en á síðasta ári nam það 550 milljónum króna. Til viðbótar þessu
framlagi verður aukaframlag vegna ársins 2015 að upphæð rúmlega
sjö milljónir króna. Í fyrsta skipti verður félagssjóður nýttur til að efla
VR varasjóð. Þessi tillaga verður lögð fram á aðalfundi fyrir árið 2017.
Ólafía B. Rafnsdóttir, formaður VR

STJÓRN VR
STARFSÁRIÐ 2016 - 2017
Ólafía B. Rafnsdóttir formaður
Bjarni Þór Sigurðsson varaformaður
Benóný Valur Jakobsson ritari
Birgir Már Guðmundsson, Dóra
Magnúsdóttir, Guðrún Björk
Hallbjörnsdóttir, Helga Ingólfsdóttir,
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, Kristjana
Þorbjörg Jónsdóttir, Páll Örn Líndal,
Ragnar Þór Ingólfsson, Rannveig
Sigurðardóttir, Sigríður Lovísa
Jónsdóttir, Sigurður Sigfússon og
Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir.

Í efri röð frá vinstri eru Harpa Sævarsdóttir, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir, Bjarni Þór Sigurðsson, Ólafía B. Rafnsdóttir, Birgir Már Guðmundsson,
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir og Ólafur Reimar Gunnarsson. Í fremri röð frá vinstri eru Ragnar Þór Ingólfsson, Rannveig Sigurðardóttir, Sigríður Lovísa
Jónsdóttir, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir, Sigurður Sigfússon, Harpa Ingólfsdóttir og Dóra Magnúsdóttir. Á myndina vantar Benóný Val Jakobsson,
Kristjönu Þorbjörgu Jónsdóttur, Pál Örn Líndal og Sigmund Halldórsson.
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Varamenn: Ólafur Reimar
Gunnarsson, Harpa Sævarsdóttir
og Sigmundur Halldórsson.

KJARASAMNINGAR
KJARASAMNINGAR Á ALMENNUM VINNUMARKAÐI

íslenskum vinnumarkaði en þær viðræður liggja nú niðri.

Forsendur kjarasamninga á almennum vinnumarkaði komu til
skoðunar í forsendunefnd í febrúar 2017, eins og ákvæði samninganna
kváðu á um. Niðurstaða nefndarinnar var að ein af þremur forsendum
samninganna hafi brostið. Það var engu að síður sameiginleg
ákvörðun Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins að
segja kjarasamningum ekki upp heldur fresta viðbrögðum vegna
forsendubrestsins þar til í febrúar 2018.

Í yfirlýsingunni segir að frá árinu 2013 hafi þrisvar sinnum verið reynt
að fara nýjar leiðir í kjarasamningagerðinni en þróun kjarasamninga
á opinbera vinnumarkaðnum hafi gert þær tilraunir að engu. Þá hafi
úrskurðir kjararáðs um laun kjörinna fulltrúa, æðstu embættismanna
og forstjóra ríkisstofnana gengið þvert á þá launastefnu sem mótast
hafi í kjarasamningum. Í yfirlýsingunni segir:

Forsenda um launaþróun brast
Samkvæmt ákvæðum kjarasamninganna átti forsendunefnd að skila
mati í lok febrúar á því hvort forsendur samninganna hafi staðist.
Forsendur kjarasamninganna eru þrjár:
1. Fjármögnun stjórnvalda á stofnframlögum ríkisins til 2.300
almennra íbúða á árunum 2016–2019 eða að hámarki 600 á ári.
2. Að sú launastefna og þær launahækkanir sem í samningunum
fólust hafi verið stefnumarkandi fyrir aðra á vinnumarkaði.
3. Aukinn kaupmáttur á samningstímanum.
Niðurstaða nefndarinnar var að forsendur um húsnæðismál og
kaupmátt launa hafi staðist en að forsendan um launaþróun
annarra hópa hafi brostið. Launahækkanir í kjarasamningum
Félags grunnskólakennara frá nóvember 2016 og Félags
tónlistarkennara frá janúar 2017 hafi verið meiri en felast í launastefnu
rammasamkomulagsins sem ASÍ, BSRB, Samtök atvinnulífsins, ríkið,
Samband sveitarfélaga og Reykjavíkurborg undirrituðu í október
2015. Það var mat samninganefndar ASÍ og framkvæmdastjórnar SA
að þessi forsendubrestur heimilaði uppsögn kjarasamninga aðila.

„Það er […] sameiginlegt mat ASÍ og SA að forsenda þess að unnt
verði að taka á ný upp vinnu við mótun nýs samningalíkans sé að laun
kjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna verði breytt frá ákvörðun
kjararáðs á árinu 2016 og þróist á grundvelli sömu launastefnu og mótuð
var með rammasamkomulaginu með tilvísun í nóvember 2013 sem
grunnviðmiðun.“

AÐRIR KJARASAMNINGAR
Í apríl 2016 var samþykkt í atkvæðagreiðslu miðlunartillaga
ríkissáttasemjara í kjaradeilu starfsmanna álvers Rio Tinto í Straumsvík.
Á kjörskrár voru 330. Alls greiddu 282 atkvæði eða 85,45%. Já sögðu
173 eða 61,35% en nei sögðu 105 eða 37,23%. Auðir seðlar voru fjórir.
Nýr kjarasamningur gildir fram á vor 2019.

Viðbrögðum frestað um eitt ár
Í forsendum kjarasamninganna segir að verði forsendubrestur skuli
leita samkomulags um viðbrögð til að stuðla að framgangi markmiða
samningsins, treysta forsendur hans og vinna að því að hann haldi gildi
sínu. Trúnaðarráð VR fundaði um stöðuna þegar forsendubresturinn lá
fyrir og veitti formanni félagsins umboð til að vinna áfram að því að
leita lausna.
Þann 28. febrúar 2017 lá fyrir niðurstaða samninganefndar
ASÍ og framkvæmdastjórnar SA um að fresta viðbrögðum við
forsendubrestinum. Í sameiginlegri yfirlýsingu aðila segir:
„Á árinu 2017 kemur fjöldi kjarasamninga til endurnýjunar. Rúmist
niðurstaða þeirra innan launastefnu rammasamkomulagsins fellur niður
sú uppsagnarheimild sem nú er frestað. Í því felst að aðrir samningsaðilar
á vinnumarkaði muni fallast á að launaliðir síðustu kjarsamninga FG
[Félags grunnskólakennara] og FT [Félags tónlistarskólakennara] skapi
ekki fordæmi fyrir hækkanir hjá öðrum. Gangi það ekki eftir, að mati
forsendunefndar, hefur samninganefnd aðildarsamtaka ASÍ heimild til að
segja upp kjarasamningum aðila, enda sé það gert fyrir kl. 16:00 þann 28.
febrúar 2018 og tekur sú uppsögn þá þegar gildi.“

Úrskurðum kjararáðs mótmælt
Úrskurðir kjararáðs síðustu misseri voru mikið til umræðu í tengslum við
endurskoðun samninganna. Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins sendu frá sér yfirlýsingu þann 28. febrúar, þegar tilkynnt var um
að samningum yrði ekki sagt upp, þar sem fjallað var um áhrif úrskurðar
ráðsins á árinu 2016 á stöðuna á viðræðum um nýtt samningalíkan á
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KJARAMÁL

VR hefur frá lokum árs 2015 gefið út og birt opinberlega á vefsíðu sinni
Efnhagsyfirlit VR en það er unnið af starfsmönnum félagsins og gefið
út í tengslum við mánaðarlega fundi stjórnar félagsins. Í yfirlitinu er
fjallað um helstu lykiltölur íslensks efnahagslífs, stöðuna og spár fyrir
næstu misseri.

Fjöldi kjaramála 2016

Vorið 2016 var tekist á um laun fyrir yfirvinnu. Félagsmaður VR starfaði
hjá fyrirtæki einu í rúmt ár áður en hann sagði upp störfum. Við yfirferð
á launaseðlum kom í ljós að hann hafði ekki fengið greidd laun fyrir
yfirvinnu umfram vinnuskyldu, um 450 stundir. VR gerði kröfu um laun
fyrir þessa tíma auk orlofs. Svar fyrirtækisins var að samið hafi verið um
föst laun sem fælu í sér dagvinnu, eftirvinnu og yfirvinnu. Laun hafi
verið yfir lágmarkskjörum og ber fyrirtækið því við að félagsmaðurinn
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Á hverju ári fara nokkur mál sem berast til félagsins fyrir dómstóla þar
sem ekki fæst lausn þeirra með öðrum hætti. Hér að neðan er farið yfir
helstu atriði tveggja mála sem tekist var á um í réttarsölum á árinu.
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Opin mál í lok mánaðar

165

200

201

Ný mál í mánuði
220

183

Einnig hafa dómstólar gefið mun skýrari merki en áður í úrskurðum
sínum að tómlæti af hálfu starfsmanna kunni að leiða til réttindamissis.
Með tómlæti er átt við þegar starfsmenn gæta ekki að þeim rétti
sem þeir kunna að eiga skv. kjarasamningi eða ráðningarsamningi.
Það skiptir því miklu máli að starfsmenn hugi vel að rétti sínum
og geri athugasemdir telji þeir á sér brotið. Að draga það að gera
athugasemdir getur leitt til þess að réttur sem starfsmaðurinn átti falli
niður vegna tómlætis. Það virðist vera nokkuð algengt að starfsmenn
geri ekki athugasemdir við það sem þeir telja brot á sínum kjörum fyrr
en eftir að þeir hafa lokið störfum, en þá kann það að vera of seint.

EFNAHAGSYFIRLIT VR

141

Árið 2016 var nokkuð hefðbundið, flest málanna sneru að starfslokum
og uppgjörum vegna þeirra. Auk þess má nefna mál sem tengjast
orlofi og fyrningu orlofs. Slík mál hafa verið í sviðsljósinu þar sem
dómar hafa fallið í þá átt að óheimilt sé að flytja orlof milli orlofsára.
Það skiptir því miklu máli að starfsmenn og vinnuveitendur komi sér
saman um töku orlofs og að orlofsdagar séu teknir innan hvers orlofsárs en ekki geymdir.

174

Um áramótin 2016 – 2017 var VR með 138 mál í vinnslu, þar voru 73 hjá
lögmanni félagsins. Af þessum 138 málum voru 95 vegna ársins 2016,
31 vegna ársins 2015, 10 frá frá árinu 2014 og síðan tvö þaðan af eldri.
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FJÖLDI MÁLA Í VINNSLU

Seint á árinu 2016 var tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjaness mál
félagsmanns VR vegna vangoldinna launa í uppsagnarfresti en
atvinnurekandinn bar því við að félagsmaðurinn hafi gerst brotlegur
í starfi. Félagsmaðurinn var annar tveggja eigenda annars fyrirtækis
en sagði atvinnurekanda sinn hafa vitað af því og að hann hafi hætt
öllum afskiptum af fyrirtækinu þegar hann réði sig til starfa. Auk þess
hafi starfsemi þess fyrirtækis ekki verið í samkeppni við fyrirtæki
vinnuveitandans. Vinnuveitandinn hélt því fram að félagsmaðurinn
hafi bæði nýtt aðstöðu sína í vinnunni og upplýsingar úr rekstri
fyrirtækisins í þágu eigin fyrirtækis sem að auki væri í samkeppni
við fyrirtæki vinnuveitandans. Honum hafi verið veittar áminningar
áður en til uppsagnar kom en félagsmaðurinn vísaði því á bug. Í
dómnum sagði að fyrirtækið hafi ekki sýnt fram á að rekstur þess
fyrirtækis sem félagsmaðurinn var eigandi að hafi verið í samkeppni
við vinnuveitanda hans né að félagsmaðurinn hafi nýtt sér aðstöðu
sína í eigin þágu eða valdið vinnuveitanda sínum tjóni. Ekkert benti til
þess að hann hafi stórlega brotið af sér í starfi. Fyrirtækinu var gert að
greiða honum laun í uppsagnarfresti og allan málskostnað.
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Á árinu 2016 var bætt verulega í átak Alþýðusambands Íslands Einn
réttur – ekkert svindl! sem beint er gegn undirboðum á vinnumarkaði og svartri atvinnustarfsemi. Ráðinn var starfsmaður í 60%
starf vegna þessa átaks og hefur það skilað sér í auknu eftirliti á
höfuðborgarsvæðinu. Auk stéttarfélaga koma að verkefninu aðilar frá
Ríkisskattstjóra, Vinnumálastofnun o.fl.

149

Fjöldi kjaramála hefur aukist jafnt og þétt frá 2011 og eru líkur á að enn
hafi toppnum ekki verið náð. Aukin spenna virðist vera að myndast á
vinnumarkaði þar sem vöntun er á vinnuafli. Að undanförnu hafa birst
fréttir um að erlendar verslunarkeðjur séu að koma inn á markaðinn
og mun það ýta undir þá spennu. Öll merki eru því um að laun
verslunarfólks geti hækkað og fjölbreytni starfa aukist.

hafi sýnt tómlæti þegar hann hafi ekki gert kröfu um laun fyrir
yfirvinnu um hver mánaðamót. Í dómnum er hins vegar vísað til þess
að fyrirtækið hafi vanrækt að gera ráðningarsamning eins og því beri
skylda til, og beri hallann af því. Alls óljóst sé hvort félagsmanninum
hafi verið sagt að yfirvinna væri hluti fastra mánaðarlauna og að
gögnin styðji framburð félagsmannsins um að svo hafi ekki verið.
Kröfu um að félagsmaðurinn hafi fyrirgert rétti sínum með tómlæti
er hafnað á þeirri forsendu að félagsmaðurinn hafi talið sig geta
tekið frí á móti unninni yfirvinnu og að ógreidd yfirvinna yrði gerð
upp við starfslok, eins og fram kemur í tölvupósti sem hann sendi til
fyrirtækisins fyrir starfslok sín. Fyrirtækinu er gert að greiða laun fyrir
yfirvinnu og málskostnað.

129

Mál sem komu inn á kjaramálasvið VR á árinu 2016 voru samtals 1.608
samanborið við 1.547 árið áður. Aukningin milli ára er um 4%. Ef talin
eru með veitt atvinnuleyfi fyrir erlenda starfsmenn á árinu 2016 er
málafjöldinn alls 1.730 en atvinnuleyfi voru fyrst talin með í málafjölda
sviðsins á síðasta ári. Mikil aukning hefur verið í veitingu atvinnuleyfa
fyrir erlenda starfsmenn.
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RÁÐGJÖF

217

Útskrifaðir einstaklingar
hjá ráðgjöfum VIRK hjá VR
á árinu 2016.
VIRK STARFSENDURHÆFINGARSJÓÐUR
VIRK starfsendurhæfingarsjóður byggir á samkomulagi í kjarasamningum frá árinu 2008 um nýtt fyrirkomulag starfsendurhæfingar. Um
VIRK gilda lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi
starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012. Í dag starfa átta starfsendurhæfingarráðgjafar á vegum VIRK hjá VR og annast þjónustu við
félagsmenn sem veikjast eða slasast þannig að vinnugeta þeirra
skerðist. Um er að ræða fjarvistir frá vinnu í lengri tíma eða mjög tíðar
skammtímafjarvistir vegna heilsubrests af andlegum eða líkamlegum
toga. Markmiðið er að stuðla að því að hver einstaklingur verði svo
virkur á vinnumarkaði sem vinnugeta hans leyfir. Á haustmánuðum
árið 2016 var ráðinn til starfa hjá félaginu níundi ráðgjafinn sem vinnur
sérstaklega að atvinnumálum og því að tryggja einstaklingum sem
eru í starfsendurhæfingu farsæla endurkomu til vinnu.

ATVINNURÁÐGJÖF

Hvatning og stuðningur

VR hefur ávallt lagt áherslu á að veita félagsmönnum sínum aðstoð
og þjónustu hvort sem þeir eru í veikindum, í vinnu eða atvinnulausir.
Þegar tímabundnu samstarfsverkefni á vinnumarkaði um þjónustu
við atvinnuleitendur, undir heitinu STARF - vinnumiðlun og ráðgjöf,
lauk árið 2015 ákvað VR að halda áfram þjónustu við atvinnuleitendur
í félaginu. Í dag er einn atvinnuráðgjafi starfandi hjá félaginu og er
lögð áhersla á að veita hvatningu, stuðning og ráðgjöf við atvinnuleitina svo sem við gerð ferilskráar og undirbúning fyrir viðtöl. Auk þess
leiðbeinir ráðgjafinn atvinnuleitendum um allt sem varðar atvinnuleysisbótakerfið. Nú er einnig lögð aukin áhersla á samstarf við starfsendurhæfingarráðgjafa félagsins og sérfræðinga á kjaramálasviði.

Ráðgjafar VIRK styðja og hvetja einstaklinga til aukinnar þátttöku á
vinnumarkaði í samráði við teymi sérfræðinga og bjóða fjölda úrræða
á borð við sjúkraþjálfun, sálfræðiviðtöl, sjálfsstyrkjandi námskeið,
heilsurækt með faglegum stuðningi og starfsendurhæfingarstöðvar.
Þeir starfa í samstarfi við lækna, aðra fagaðila og stofnanir eftir þörfum.
Á árinu 2016 voru 290 einstaklingar nýskráðir hjá ráðgjöfum VIRK
hjá VR og 217 útskrifaðir. Frá árinu 2009 til loka árs 2016 sóttu 1.687
einstaklingar til ráðgjafa VIRK hjá VR og 928 hafa útskrifast. Á grafinu
má sjá að um sex af hverjum tíu hafa öðlast starfsgetu og eru færir
um að snúa aftur á vinnumarkað eftir að hafa sótt aðstoð og þjónustu
VIRK hjá VR.

Atvinnuleysi meðal félagsmanna VR 2016

Framfærslustaða félagsm. í lok þjónustu VIRK 2016
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SJÚKRASJÓÐUR
STYRKVEITINGAR ÚR SJÚKRASJÓÐI VR

BREYTINGAR Á REGLUGERÐ SJÚKRASJÓÐS VR

Varðandi tekjur árið 2016 vísast til reikninga aftast í ársskýrslunni.
Greiddar bætur sundurliðast þannig:

Á aðalfundi VR þann 29. mars 2016 voru samþykktar breytingar á gr.
9.5 og gr. 17 í reglugerð Sjúkrasjóðs VR. Breytingar á gr. 9.5 sneru m.a.
að orðalagsbreytingu til samræmis við samþykkt síðasta aðalfundar.
Breyting á gr. 17 var til að samræma reglugerðina viðmiðunarreglum
ASÍ fyrir sjúkrasjóði aðildarfélaganna um ávinnslutíma bótaréttar. Í gr.
17 segir nú að við þriðja brot á reglum Sjúkrasjóðs VR verði bótaréttur
ekki til aftur fyrr en eftir sex mánuði í stað níu eins og reglugerðin kvað
á um fyrir breytinguna.

Styrkveitingar úr Sjúkrasjóði VR
2016
Fjöldi

2015

Upphæð Fjöldi

Upphæð

Sjúkra- og dagpeningar

918

946.086.172

895

894.568.820

Dánarbætur

101

39.221.983

100

39.896.330

Örorkubætur

15

23.888.563

24

23.047.413

Aðrir styrkir til sjóðfélaga

78

12.811.996

91

14.308.215

Bætur og styrkir
1.083 1.022.008.714 1.098

til félagsmanna samtals*

971.820.778

Að auki styrkir til stofnana

Reglugerðina má sjá í heild sinni á www.vr.is.

SJÚKRADAGPENINGAR
Greiðsla sjúkradagpeninga hefur aukist um 37,1% frá árinu 2006,
að teknu tilliti til þróunar launa. Þetta má helst rekja til aukningar
geðraskana, sem nam 141,1% á tímabilinu, og krabbameins en þar var
aukningin 52,2%.

og félagasamtaka,
13.278.611

11.627.399

fræðslu- og fagfélaga

Skipting sjúkradagpeninga 2016

* Fjöldi einstaklinga, ekki samtala bótaflokka

Geðraskanir 28%
Stoðkerfisvandamál 22%
Meðganga, þvagfæra- og
móðurlífssjúkdómar 10%
Krabbamein 9%

Þróun greiðslu sjúkradagpeninga VR 2007 – 2016
26%
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Stoðkerfi

28%
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Kviðarhol
og meltingarfæri 7%
Annað 26%
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FRAMKVÆMDASTJÓRN SJÚKRASJÓÐS VR
STARFSÁRIÐ 2016 – 2017
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Rannveig Sigurðardóttir formaður, Birgir Már Guðmundsson, Dóra
Magnúsdóttir, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir og Páll Örn Líndal.
Varamenn: Ingibjörg Ósk Birgisdóttir og Ólafur Reimar Gunnarsson.

37,1%

Aukning greiðslna
sjúkradagpeninga frá
árinu 2006, að teknu tilliti
til þróunar launa.
Á myndinni eru frá vinstri Rannveig Sigurðardóttir, Páll Örn Líndal, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir,
Ólafur Reimar Gunnarsson, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, Birgir Már Guðmundsson og Dóra Magnúsdóttir.
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FRÆÐSLUMÁL
í vinnustaðafræðslu og óformlegri menntun, til fyrirtækja. Ráðgjafinn
fer yfir fræðslu- og þjálfunarmál fyrirtækisins og vinnur greiningu á
þörfum þess í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk. Jafnframt vinnur
hann að mótun fræðsluáætlunar til eins eða tveggja ára í senn.
Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks samþykkti
á árinu 2015 átak til smærri fyrirtækja sem fólst í því að fyrirtækjum
með heildarfjölda starfsmanna 25 eða færrri gafst kostur á þátttöku
í Fræðslustjóri að láni, óháð rétti þeirra í sjóðinn. Átakið gekk mjög
vel og leiddi til þess að stjórn sjóðsins samþykkti á árinu 2016 að falla
frá þeirri reglu að draga kostnað við slík verkefni af rétti fyrirtækis til
styrkveitinga hjá sjóðnum.

STJÓRNIR STARFSMENNTASJÓÐA
STARFSÁRIÐ 2016 - 2017
STARFSMENNTAMÁL
Á árinu 2016 voru greiddar rúmlega 374 milljónir króna í starfsmenntastyrki til félagsmanna VR úr starfsmenntasjóðum samanborið
við tæplega 365 milljónir króna árið áður. Aukning milli ára er um 2,6%.
Umsóknir árið 2016 voru alls 7.553 sem er fækkun frá árinu áður þegar
þær voru 8.279. Alls fengu 6.311 félagsmenn styrki á árinu 2016 en
árið 2015 voru þeir 6.612.

Starfsmenntanefnd VR
Starfsmenntanefnd VR var stofnuð árið 2013 en meðal verkefna hennar
frá þeim tíma hefur verið að vinna að hæfnigreiningu starfa í verslun.
Á starfsárinu var lokið við að hæfnigreina stjórnunarstörf en áður var
búið að greina störfin í framlínunni. Nú er því komin heildarmynd af
störfum í verslun, allt frá almennum afgreiðslustörfum til stjórnunar
verslana. Niðurstaðan hefur verið nýtt í að þróa fagháskólanám í
verslun og þjónustu en vonir standa til að það verði sett í prófanir
veturinn 2017 til 2018.

Starfsmenntasjóðir
Nýjar reglur hafa verið innleiddar að fullu hjá Starfsmenntasjóði
verslunar- og skrifstofufólks (SVS) og Starfsmenntasjóði verslunarinnar
(SV). Ákvæði í reglunum um uppsafnaðan styrk var tekið í notkun á árinu
2016. Í því felst að ef félagsmaður hefur ekki nýtt starfsmenntastyrk
sinn í þrjú ár samfellt hefur hann kost á því sækja um styrk að upphæð
270 þúsund krónur fyrir einu samfelldu námi. Á árinu sótti 461
félagsmaður um og fékk 3ja ára uppsafnaðan styrk greiddan.

Lykiltölur úr ársreikningum Starfsmenntasjóðs verslunarog skrifstofufólks og Starfsmenntasjóðs verslunarinnar
Áætlaðar tekjur Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks árið
2016 voru um 607 milljónir króna og gjöld um 462 milljónir króna.
Áætlað eigið fé sjóðsins var tæplega 754 milljónir króna í lok árs 2016.
Áætlaðar tekjur Starfsmenntasjóðs verslunarinnar árið 2016 voru
rúmlega 38,5 milljónir króna og gjöld um 29 milljónir króna. Áætlað
eigið fé sjóðsins var rúmlega 145 milljónir í lok árs 2016.

Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks
Teitur Lárusson (VR) formaður, Arndís Arnardóttir (SA), Eiður Stefánsson
(LÍV), Ingibjörg Ósk Birgisdóttir (VR), Lísbet Einarsdóttir (SA) sem hætti
í maí 2016 og Ólafur Finnbogason (SA).
Varamenn:
Gils Einarsson (LÍV), Guðbjörg S. Jónsdóttir (SA) sem tók sæti Lísbetar,
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir (VR) og Hannes Sigurðsson (SA).

Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunarinnar
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir (VR) formaður, Anna Svava Sverrisdóttir (FA)
sem hætti í maí 2016, Bjarndís Lárusdóttir (FA), Selma Kristjánsdóttir
(VR/LÍV) og Anna Kristín Krisjánsdóttir (FA) sem tók sæti Önnu.

VR-SKÓLI LÍFSINS
Í byrjun mars 2017 höfðu alls 3.468 nemendur útskrifast úr VR-Skóla
lífsins frá því hann var stofnaður í september 2014. Á starfsári stjórnar
2016 – 2017 útskrifaðist 1.271 nemandi. Markmið VR-Skóla lífsins er
að undirbúa ungt fólk á aldrinum 16 – 24 ára fyrir vinnumarkaðinn og
kynna því réttindi og skyldur í starfi. Menntastofnanir hafa tekið mjög
vel í VR-Skóla lífsins og í lok febrúar 2017 höfðu 16 framhaldsskólar
ýmist kennt námskeiðið í lífsleikni eða sambærilegum áföngum eða
fyrirhuga kennslu. Fjórtán fyrirtæki með 31 starfstöð hafa að auki
boðið ungu starfsfólki sínu í VR-Skóla lífsins frá stofnun hans.

FYRIRLESTRAR OG NÁMSKEIÐ
VR bauð upp á 14 hádegisfyrirlestra á starfsárinu sem 626 félagsmenn
sóttu. Þá voru haldin tvö almenn námskeið og sóttu þau alls 39
félagsmenn. Einnig var boðið upp á aðstoð við skil skattframtalsins í
mars 2017 sem 30 félagsmenn nýttu sér.
Átta námskeið voru haldin sérstaklega fyrir trúnaðarmenn og sóttu þau
286. Auk þess var haldin ráðstefna fyrir trúnaðarráð og trúnaðarmenn
í apríl 2016 undir heitinu Komdu á trúnó.

Fræðslustjóri að láni

Fræðsla fyrir nemendur

Aðsókn að verkefninu Fræðslustjóri að láni jókst mikið á árinu
2016 og tóku 32 fyrirtæki þátt samanborið við 18 árið 2015.
Fræðslustjóri að láni er samstarfsverkefni fræðslusjóða innan Samtaka
atvinnulífsins sem byggir á því að lána mannauðsráðgjafa, sérhæfðan

VR hefur sl. ár staðið fyrir kynningu á réttindum og skyldum á
vinnumarkaði í efsta bekk grunnskóla og í flestum framhaldsskólum á
félagssvæði sínu. Alls voru haldnar 58 kynningar fyrir 2.654 nemendur
á starfsárinu 2016 – 2017.
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ORLOFSMÁL
Á árinu 2016 voru 46 orlofshús og -íbúðir í eigu VR. Félagið tók á
leigu 27 orlofshús og eitt hótelherbergi á árinu. Útleigur ársins 2016
voru 3.769 samanborið við 3.715 árið 2015. Nýting orlofshúsa yfir
vetrarmánuðina hefur verið mjög góð í húsum með heitum pottum
auk íbúðanna á Akureyri.

ÁTAK Í FJÖLGUN ORLOFSHÚSA
Á fundi stjórnar VR í október 2016 var samþykkt tillaga stjórnar
Orlofssjóðs um að færðar yrðu 500 milljónir króna úr félagssjóði í
Orlofssjóð til að fjármagna átak í fjölgun orlofshúsa og -íbúða í eigu VR.
Í tillögunni felst að fjölga húsum og íbúðum um allt að tuttugu á næstu
fimm árum, víðsvegar um landið. Orlofskostum hefur ekki fjölgað í
takt við fjölgun félagsmanna og hefur eftirspurn eftir orlofshúsum VR,
einkum að sumarlagi, verið langt umfram framboð síðustu ár.
Fyrstu eignirnar voru keyptar í febrúar 2017, þrjár glæsilegar og
stórar íbúðir við Skipagötu í miðbæ Akureyrar og tvö orlofshús í
orlofshúsabyggðinni Hálöndum sem er skammt frá skíðasvæði
Akureyringa. Þá hafa fimm hús verið keypt til viðbótar á starfsári
stjórnar 2016 - 2017, þrjú í orlofshúsabyggðinni í Húsafelli og tvö í
landi Lækjarbrekku í Grímsnesi.

AFSLÁTTARMIÐAR OG KORT
VR býður félagsmönnum sínum afslátt í flug með Icelandair og
WOWair. Á árinu 2016 voru seldir 6.362 afsláttarmiðar sem er 19%
aukning frá árinu áður. Þá voru seldir afsláttarmiðar í pakkaferðir með
Úrvali Útsýn og Sumarferðum á árinu 2016, alls 57 miðar.
Þá selur VR félagsmönnum sínum einnig veiði-, golf- og útilegukort
og voru alls 975 kort seld á árinu 2016. Þá voru seldir 2.055 miðar í
Hvalfjarðargöng.
Á árinu 2016 hófst sala á flugmiðum innanlands (til fjögurra áfangastaða) með Flugfélaginu Erninum, seldir voru 402 flugmiðar.

STJÓRN ORLOFSSJÓÐS VR STARFSÁRIÐ 2016 – 2017
Sigurður Sigfússon formaður, Bjarni Þór Sigurðsson, Harpa Sævarsdóttir,
Helga Ingólfsdóttir og Ragnar Þór Ingólfsson.
Varamaður: Benedikt Vilhjálmsson.

NÝTT HÚS Í MIÐHÚSASKÓGI
Bygging nýs orlofshúss í orlofshúsabyggð VR í Miðhúsum hófst vorið
2016 og var húsið tekið í notkun í mars 2017. Nýja húsið er umtalsvert
stærra en önnur hús VR á svæðinu, eða 118m2, og mætir þörfum
hreyfihamlaðra samkvæmt algildri hönnun.

ORLOFSHÚS VR 2015 OG 2016
Hér að neðan er tafla yfir nýtingu orlofshúsa VR 2015 - 2016. Innan
sviga er tilgreindur fjöldi húsa. Auk húsa í eigu félagins tók VR á leigu
fjölmörg orlofshús sumarið 2016 og endurleigði til félagsmanna.

Á myndinni er frá vinstri: Ragnar Þór Ingólfsson, Harpa Sævarsdóttir, Bjarni Þór Sigurðsson
og Sigurður Sigfússon. Á myndina vantar Helgu Ingólfsdóttur og Benedikt Vilhjálmsson.

Nýting orlofshúsa 2015-2016
Fjöldi gistinátta

Nýting sumar

Nýting vetur*

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Akureyri (7)

1822

1808

93%

95%

64%

63%

Einarsstaðir (8)

769

801

94%

87%

35%

21%

Flúðir (3)

712

695

95%

93%

55%

55%

Húsafell (3)

617

640

94%

90%

44%

48%

Miðhúsaskógur (25)

4900

4844

93%

89%

42%

37%

Sóltún Reykjavík (2)

627

854

95%

93%

82%

78%

Vestmannaeyjar

276

192

95%

82%

38%

43%

Ölfusborgir

297

283

100%

100%

75%

71%

Önnur hús (21)
Samtals gistinætur

2260

2391

12.280

12.508

* Að vetri til er nýting á flestum húsum VR 100% um helgar en minni virka daga.
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6.362

Fjöldi afsláttarmiða
seldir á árinu 2016.

JAFNRÉTTISMÁL
JAFNLAUNAVOTTUN VR

Baráttan fyrir sömu launum karla og kvenna innan VR fyrir sömu eða
sambærileg störf hefur verið ein af helstu áherslum félagsins undanfarin
ár og áratugi. Sú barátta hefur skilað árangri, kynbundinn launamunur
innan VR hefur dregist saman um þriðjung frá aldamótum, samkvæmt
niðurstöðum árlegrar launakönnunar félagsins. Þróunina má sjá á
línuritinu hér að neðan. Hratt dró saman með kynjunum á árunum
2000 til ársins 2009, kynbundinn launamunur var 15,3% aldamótaárið
en fór í 10,1% árið 2009. Munar þar miklu á þróuninni milli áranna
2008, þegar kynbundinn launamunur mældist 12,3%, og 2009 þegar
hann var 10,1% eins og áður sagði. Munurinn milli þessara tveggja ára
einn og sér er ekki marktækur, en munurinn frá aldamótum telst hins
vegar marktækur.

Alls starfa nú um sex þúsund starfsmenn á vinnumarkaði hjá fyrirtækjum
eða stofnunum sem fengið hafa Jafnlaunavottun VR frá því hún var
fyrst afhent í apríl árið 2013. Alls eru 29 fyrirtæki og stofnanir nú með
vottunina, þrjú af þeim fengu afhenda vottun á þessu starfsári stjórnar,
Pipar/TBWA sem fékk vottun afhenta í nóvember 2016, CCP sem fékk
vottun um miðjan janúar 2017 og Hvíta húsið sem fékk vottun viku síðar.

Fyrirtækin sem hafa vottun eru (í stafrófsröð);
1912, Arion banki, Byggðastofnun, CCP, Deloitte, Endurvinnslan,
Ernst & Young, Hvíta húsið, Hýsing vöruhótel, IKEA, ISS, Íslenska
gámafélagið, Johan Rönning, KPMG, Kynnisferðir - Reykjavík
Excursions, Landmælingar Íslands, Lífeyrissjóður verzlunarmanna,
Lyfja, N1, Neyðarlínan 112, Parlogis, Pipar-TBWA, Securitas, Sjóvá,
SORPA, Tryggingamiðstöðin, VR, Vörður tryggingar og Ölgerðin.

Frá árinu 2009 hefur hins vegar ekki orðið marktæk breyting á
kynbundnum launamun. Niðurstöður launakönnunar fyrir árið 2017
liggja fyrir í maí.

Markmið Jafnlaunavottunar VR er að eyða kynbundnum launamun
með því að tryggja að sömu laun séu greidd fyrir sömu og/eða
jafnverðmæt störf. Það var ætíð stefna VR að láta verkefnið af
hendi þegar komið væri á opinbert ferli við vottun samkvæmt
jafnlaunastaðlinum. Það er nú komið og hefur VR því hætt að taka við
nýjum umsóknum um Jafnlaunavottun VR.

KVENNAFRÍDAGURINN 2016
Þúsundir kvenna víða um land lögðu niður vinnu kl. 14:38 á
kvennafrídeginum, mánudeginum 24. október 2016, og fylktu liði á
samstöðufundi sem haldnir voru undir kjörorðunum Kjarajafnrétti
strax! VR tók virkan þátt í undirbúningi dagsins og hvatti konur í
félaginu til að mæta. Kvennafrídagurinn var fyrst haldinn árið 1976 til
að sýna fram á mikilvægi vinnuframlags kvenna fyrir þjóðfélagið.

KYNJABÓKHALD VR 2016
Hér má sjá helstu lykiltölur í kynjabókhaldi VR starfsár stjórnar 2016 2017, samtals aðal- og varamenn þar sem það á við.

Kynjabókhald VR 2016
KARLAR

KONUR

Stjórn

8

10

Trúnaðarráð, að stjórn meðtalinni

49

61

Framkvæmdastjórn Sjúkrasjóðs

3

4

Stjórn Orlofssjóðs

4

2

Starfsmenntanefnd

2

5

Laganefnd

2

3

Þróun launamunar kynjanna innan VR
Heildarlaun

Kynbundinn munur

Launamunur skv.
greiddum félagsgjöldum

29

36%
32%
28%
24%

23,7%

20%

17,5%
18%

16%
12%

14,4%
14,7%

14,2%

10,1%

10%

12,3%

8%

Fjöldi fyrirtækja og
stofnana með
Jafnlaunavottun VR.

4%

2000

2001* 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*Launakönnun var ekki gerð árið 2002
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ÁLYKTANIR OG FUNDIR, NEFNDIR
ÁLYKTUN STJÓRNAR VR VEGNA UPPLÝSINGA
UM ÍSLENSK FÉLÖG Í SKATTASKJÓLUM
Stjórn VR samþykkti á fundi sínum þann 26. apríl 2016 ályktun í kjölfar
mikillar umræðu um nýbirtar upplýsingar um fjölda fyrirtækja og
reikninga Íslendinga í löndum sem kölluð eru skattaskjól. Stjórn VR fór
þess á leit við stjórnvöld að öll fyrirliggjandi gögn um íslensk félög í
skattaskjólum verði rannsökuð af gaumgæfni og almenningur verði
jafnframt upplýstur um framgang málsins hverju sinni.

ÁLYKTUN STJÓRNAR VR VEGNA ÚRSKURÐAR
KJARARÁÐS UM LAUN RÁÐHERRA, ALÞINGISMANNA
OG FORSETA ÍSLANDS
Stjórn VR samþykkti á fundi sínum þann 1. nóvember 2016 ályktun
þar sem þess var krafist að úrskurður kjararáðs frá 29. október 2016,
um laun ráðherra, alþingismanna og forseta Íslands, verði tafarlaust
dreginn til baka. Í ályktuninni segir að rök ráðsins fyrir hækkun launa
þessara hópa dugi ekki til, stjórnvöld verði að ganga á undan með
góðu fordæmi og sýna ábyrgð og hógværð í launahækkunum.

YFIRLÝSING FORMANNS VR VEGNA UMRÆÐU UM
LAUNAKJÖR FRAMKVÆMDASTJÓRA LÍFEYRISSJÓÐS
VERZLUNARMANNA OG TILMÆLI STJÓRNAR VR
Formaður VR sendi frá sér yfirlýsingu þann 14. júní 2016 vegna
umræðu um launakjör og launaþróun framkvæmdastjóra Lífeyrissjóðs
verzlunarmanna. Í yfirlýsingunni var bent á að launaþróun æðstu
stjórnenda fyrirtækja ætti að vera í samræmi við launaþróun á
vinnumarkaði, en að svo virtist ekki eiga við um þróun launa
framkvæmdastjóra LV. Í yfirlýsingunni segir formaðurinn að hann hafi
komið á framfæri við fulltrúa VR í stjórn sjóðsins ósk um að launaþróun
framkvæmdastjóra hans verði rædd.
Á fundi stjórnar þann 8. mars 2017 var samþykkt tillaga þar sem ítrekuð
voru fyrri tilmæli félagsins um að laun framkvæmdastjóra sjóðsins
væru á hverjum tíma ákvörðuð með tilliti til launakjara sambærilegra
aðila á vinnumarkaði.

YFIRLÝSING FRÁ LAUNANEFND VR VEGNA UMRÆÐU
UM LAUNAKJÖR FORMANNS FÉLAGSINS
Launanefnd VR sendi frá sér yfirlýsingu þann 1. september 2016
vegna athugasemda stjórnarmanns félagsins á launaþróun formanns
en hlutverk nefndarinnar er m.a. að ákvarða kjör formanns félagsins.
Í yfirlýsingunni var farið yfir forsendur launaákvarðana nefndarinnar.

FUNDIR STARFSÁRIÐ 2016 – 2017
Stjórn VR fundaði alls 12 sinnum á starfsárinu.
Trúnaðarráð VR fundaði tvisvar sinnum á starfsárinu um stöðu kjaramála, í byrjun árs 2017 þegar mat á forsendum kjarasamninga kom til
umræðu.
VR-dagurinn var haldinn þann 29. september 2016 en hann hefur
undanfarin þrjú ár verið haldinn að hausti til að undirbúa fulltrúa
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félagsins á þing Alþýðusambandsins eða þing Landssambands
ísl. verzlunarmanna en þau eru haldin sitthvort árið. Árið 2016 var
fundurinn til undirbúnings fyrir þing ASÍ sem haldið í október 2016 en
það sátu um 80 fulltrúar frá VR.
Tveir félagsfundir voru haldnir á starfsári stjórnar. Sá fyrri var haldinn
þann 8. september 2016 þar sem greidd voru atkvæði um fulltrúa
félagsins á þing ASÍ í október sama ár. Síðari fundurinn var haldinn
þann 6. mars 2017 þar sem frambjóðendur til formanns og stjórnar VR
fyrir kjörtímabilið 2017 – 2019 kynntu áherslur sínar.
Ársfundur deildar VR á Austurlandi fyrir árið 2016 var haldinn 26.
apríl. Kosið var til stjórnar til tveggja ára. Kristín María Björnsdóttir og
Eygló Friðriksdóttir voru kosnar sem aðalmenn og Anna Karlsdóttir
til vara. Stjórn deildarinnar er skipuð sem hér segir: Kristín María
Björnsdóttir formaður, Eygló Friðriksdóttir og Gunnar Heiðberg
Gestsson. Varamenn eru Anna Karlsdóttir, Ellen Rós Baldvinsdóttir og
Ingunn Kjartansdóttir
Stjórn deildar VR í Vestmannaeyjum er skipuð sem hér segir: Bjarni
Daníelsson formaður, Ásta Sigrún Gunnarsdóttir og Kristinn Guðmundsson. Varamenn eru Sigurjón Lárusson og Sigríður Stefánsdóttir.

NEFNDIR OG STJÓRNIR STARFSÁRIÐ 2016 - 2017
Í uppstillinganefnd 2016 - 2017 sátu Ólafía B. Rafnsdóttir sem var
formaður, Magnús Þorsteinsson, Ragnar Orri Benediktsson, Sigrún
Guðmundsdóttir og Helga Bryndís Jónsdóttir. Varamenn voru Stefán
Viðar Egilsson, Unnur María Pálmadóttir, Gísli Kristján Gunnsteinsson
og Eydís Hauksdóttir. Nefndin fundaði tvisvar sinnum á starfsárinu.
Hlutverk uppstillinganefndar er að velja frambjóðendur á framboðslista til trúnaðarráðs úr hópi þeirra sem gefa kost á sér í samræmi
við auglýsingu nefndarinnar en auglýst var 12. janúar 2017. Framboðsfrestur var til 20. janúar 2017. Uppstillinganefnd lagði framboðslista fram á fundi trúnaðarráðs 23. janúar 2017 og var hann samþykktur.
Á listanum var 41 fulltrúi.
Í launanefnd sátu Birgir Már Guðmundsson, Bjarni Þór Sigurðsson og
Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir. Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um
kjör formanns og framkvæmdastjóra.
Í húsnæðisnefnd sátu Bjarni Þór Sigurðsson sem var formaður,
Benóný Valur Jakobsson, Helga Ingólfsdóttir, Ingibjörg Ósk Bigisdóttir,
Ólafur Reimar Gunnarsson og Ragnar Þór Ingólfsson. Húsnæðisnefnd
ber að móta skýra og heildræna stefnu í húsnæðismálum með það að
markmiði að bæta kjör félagsmanna.
Í laganefnd sátu Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir sem var formaður,
Harpa Sævarsdóttir, Ólafur Reimar Gunnarsson, Rannveig Sigurðardóttir og Sigurður Sigfússon. Hlutverk laganefndar er að yfirfara og
koma með tillögur til breytinga á lögum VR. Auk þess skal nefndin
stilla upp tillögum sem verða mega til þess að bæta og skýra betur
starfsemi félagsins.
Í starfsmenntanefnd sátu Ingibjörg Ósk Birgisdóttir sem var formaður,
Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir, Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir, Guðrún
Björk Hallbjörnsdóttir, Ólafur Reimar Gunnarsson, Sigríður Lovísa
Jónsdóttir og Birgir Már Guðmundsson. Hlutverk starfsmenntanefndar
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VR er að móta skýra stefnu og verkferla félagsins í starfsmenntamálum
með það að markmiði að efla framgang starfsmenntunar félagsmanna.
Í jafnréttisnefnd sátu Helga Ingólfsdóttir sem var formaður, Bjarni
Þór Sigurðsson, Sigmundur Halldórsson og Svanhildur Þórsteinsdóttir.
Hlutverk nefndarinnar er að móta og/eða endurskoða stefnu félagsins
á sviði jafnréttis og mannréttinda á vinnumarkaði til að styrkja stöðu
félagsmanna sinna, án allrar aðgreiningar.
Í kjörstjórn sátu Magnús Norðdahl sem var formaður, Hjördís Jónsdóttir og Þorsteinn Þórólfsson. Varamenn voru Þóra Skúladóttir,
Halldór Oddsson og Jón Hrafn Guðjónsson. Hlutverk kjörstjórnar er að
sjá um fram-kvæmd kosninga í félaginu samkvæmt reglugerð ASÍ.
Í stjórn Vinnudeilusjóðs sátu Dóra Magnúsdóttir, Harpa Sævarsdóttir og Ragnar Þór Ingólfsson. Varamaður var Páll Örn Líndal. Hlutverk
sjóðsins er að veita félagsmönnum VR, sem missa atvinnutekjur vegna
vinnustöðvunar eða verkbanna, fjárhagsaðstoð.

550 millj.
Framlag í VR varasjóð fyrir árið
2015 var samþykkt á
aðalfundi þann 29. mars 2016.

ERLEND SAMSKIPTI
Höfuðborgarráðstefnan 2016 var haldin í Reykjavík 15. – 17. ágúst og
sóttu hana 4 fulltrúar VR. Þema ráðstefnunnar þetta árið var fjölbreytileiki á vinnumarkaði og var m.a. kynnt auglýsingaherferð VR
um mikilvægi fjölbreytileika. Höfuðborgarráðstefnan er árlegur
samstarfsvettvangur stéttarfélaga í verslun og þjónustu í höfuðborgum
Norðurlandanna. Ráðstefnan 2017 verður haldin í Noregi.
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ÖNNUR STARFSEMI
VR VARASJÓÐUR
Á aðalfundi þann 29. mars 2016 var samþykkt tillaga um 550 milljóna
króna framlag í VR varasjóð fyrir árið 2015 auk viðbótarframlags að
upphæð rúmlega átta milljónir króna vegna ársins 2014. Heildargreiðslur úr sjóðnum árið 2016 námu alls kr. 492.976.529 og fengu
14.248 einstaklingar greitt úr sjóðnum. Langstærstur hluti fór til forvarna eða rúmlega 209 milljónir króna. Árið 2015 námu greiðslur alls
kr. 526.807.849 og fengu 14.570 einstaklingar greitt úr sjóðnum það ár.

STARFSEMI ÞJÓNUSTUDEILDAR
Fulltrúar þjónustudeildar VR svara fyrirpurnum um alla helstu þjónustu
félagsins, svo sem varasjóð, starfsmenntasjóðina, Sjúkrasjóð, orlofshús
og kjaramál. Heildarfjöldi afgreiðslna í þjónustuveri VR í Reykjavík
á árinu 2016 var 17.057 sem er tæplega 16% fækkun frá árinu áður.
Heildarfjöldi símtala til félagsins var 55.727 eða rúmlega 4.600 símtöl
á mánuði. Símtölum fækkaði um tæplega 14% á milli ára. Þá bárust
rúmlega 10.500 fyrirspurnir á netfangið vr@vr.is sem er 11% fækkun frá
fyrra ári. Þjónustuver VR er starfrækt á skrifstofum félagsins á Akranesi,
Egilsstöðum, í Reykjavík og Vestmannaeyjum.

RANNSÓKNIR OG KANNANIR

stokkunum um miðjan apríl. Þann 19. apríl 2016 stóð VR svo fyrir vel
sóttum morgunverðarfundi um málefnið. Í tengslum við átakið setti
VR sér fjölbreytnistefnu sem felld var inn í starfsmannastefnu félagsins,
sjá bls. 18.

ALLSHERJARATKVÆÐAGREIÐSLA UM KJÖR VEGNA
FRAMBOÐA TIL TRÚNAÐARSTARFA
Þann 2. febrúar 2017 auglýsti kjörstjórn VR eftir áhugasömum til að
starfa fyrir félagið kjörtímabilið 2017 - 2019; auglýst var eftir einstaklingsframboðum til formanns, sjö sæta í stjórn og þriggja til vara og
listaframboðum til trúnaðarráðs.
Til formanns bárust tvo framboð en til stjórnar bárust ellefu framboð. Að auki barst eitt framboð til stjórnar eftir að framboðsfresti lauk
og var því hafnað sem of seint fram bornu. Atkvæðagreiðslan hófst
kl. 9:00 að morgni 7. mars 2017 og lauk kl. 12:00 á hádegi 14. mars.
Atkvæði greiddu 5.706 en á kjörskrá voru 33.383. Kosningaþátttaka var
því 17,09%.
Í kosningum til formanns féllu atkvæði þannig að Ragnar Þór
Ingólfsson fékk 3.480 atkvæði eða 62,98% af greiddum atkvæðum
þeirra sem tóku afstöðu. Ólafía B. Rafnsdóttir fékk 2.406 atkvæði eða
37,02%. Alls tóku 180 ekki afstöðu til frambjóðenda til formanns.

Fyrirtæki ársins 2016
Fyrirtæki ársins 2016, samkvæmt niðurstöðum árlegrar könnunar
VR, voru Johan Rönning í hópi fyrirtækja með 50 eða fleiri starfsmenn,
Expectus í hópi fyrirtækja með 20 – 49 starfsmenn og Vinnuföt
í hópi fyrirtækja með færri en 20 starfsmenn. Tíu fyrirtæki í hverjum
stærðarflokki fengu titilinn Fyrirmyndarfyrirtæki 2016. Könnunin
var gerð í upphafi árs 2016 og niðurstöður birtar í maí. Í endanlegu
úrtaki könnunarinnar voru rúmlega 32 þúsund og var svörun um 37%.

Launakönnun 2016
Heildarlaun félagsmanna í VR hækkuðu um 15,8% frá janúar 2015
til apríl 2016, samkvæmt niðurstöðum launakönnunar félagsins sem
birtar voru í september. Grunnlaun hækkuðu um 14,3%. Kjarasamningsbundnar hækkanir á tímabilinu voru 11,8% (m.v. meðalhækkun 5,3%
2015 og 6,2% hækkun 2016). Yfirleitt er launakönnun VR miðuð við
stöðuna í janúar ár hvert en í ljósi þess að laun hækkuðu samkvæmt
kjarasamningum um 6,2% í janúar 2016 var ákveðið að kanna laun
tvisvar á tímabilinu. Launamunur kynjanna breyttist ekki marktækt á
milli ára, kynbundinn munur er 10% en munur á heildarlaunum 14,2%.

ÚTGÁFU- OG KYNNINGARMÁL
VR blaðið kom út fjórum sinnum á starfsárinu, þar af var eitt tölublað
eingöngu rafrænt. Upplag var tæplega 30 þúsund að meðaltali fyrir
hvert prentað tölublað.
Notendur vefsíðu félagsins voru að meðaltali tæplega 30 þúsund
á mánuði á árinu 2016, m.v. talningu Google analytics vefmælingarkerfisins. Alls skráðu 19 þúsund félagsmenn sig inn á Mínar síður á
vefnum á árinu.
Auglýsingaherferð um mikilvægi fjölbreytileika á íslenskum vinnumarkaði undir heitinu Fjölbreytni er góð fyrir alla var hleypt af
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Kosið var um sjö sæti í stjórn og féllu atkvæði þannig að Ólafur Reimar
Gunnarsson fékk 2.161 atkvæði eða 12,02% af greiddum atkvæðum
þeirra sem tóku afstöðu, Harpa Sævarsdóttir fékk 2.124 atkvæði eða
11,82%, Birgir Már Guðmundsson fékk 1.943 atkvæði eða 10,81%,
Guðrún Björg Gunnarsdóttir fékk 1.863 atkvæði eða 10,36%, Unnur
María Pálmadóttir fékk 1.785 atkvæði eða 9,93%, Helga Ingólfsdóttir
fékk 1.686 atkvæði eða 9,38%, Elizabeth Ann Courtney fékk 1.530
atkvæði eða 8,51%, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir fékk 1.462 atkvæði
eða 8,13%, Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir fékk 1.251 atkvæði eða 6,96%,
Rannveig Sigurðardóttir fékk 1.155 atkvæði eða 6,42% og K. Svava
Einarsdóttir fékk 1.017 atkvæði eða 5,66%. Alls tóku 1.533 ekki afstöðu
til frambjóðenda til stjórnar.
Til formanns hlaut Ragnar Þór Ingólfsson kosningu til tveggja ára.
Til stjórnar hlutu eftirtaldir kosningu til tveggja ára skv. fléttulista eins
og kveðið er á um í 20. gr. laga VR:
Ólafur Reimar Gunnarsson
Harpa Sævarsdóttir
Birgir Már Guðmundsson
Guðrún Björg Gunnarsdóttir
Unnur María Pálmadóttir
Helga Ingólfsdóttir
Elizabeth Ann Courtney
Þrír varamenn í stjórn VR til eins árs:
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir
Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir
Rannveig Sigurðardóttir
Til trúnaðarráðs barst einn listi, listi stjórnar og trúnaðarráðs VR, og
var hann réttkjörinn til setu í trúnaðarráði kjörtímabilið 2017 – 2019.
Listi yfir kjörna fulltrúa í trúnaðarráði er birtur á vef félagsins, www.vr.is.

ÖNNUR STARFSEMI
VR VINNUR MÁL GEGN RÍKINU VEGNA BREYTINGA Á
ATVINNULEYSISTRYGGINGUM
Í apríl 2016 var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur úrskurður í máli
VR gegn íslenska ríkinu sem höfðað var vegna breytinga á lögum um
atvinnuleysistryggingar sem komu til framkvæmda í byrjun árs 2015.
Dómurinn féllst á aðalkröfu VR um að viðurkennt verði að óheimilt
hafi verið að skerða réttindi til greiðslu atvinnuleysisbóta með því
að stytta bótatímabilið um sex mánuði. Dómnum var áfrýjað og er
málflutningur í Hæstarétti áætlaður um miðjan maí 2017.

FÉLAGSMÁL

Félagsskírteini
VR sendi öllum félagsmönnum sínum félagsskírteini haustið 2016 og
er það í fyrsta skipti í áraraðir að félagsskírteini er gefið út hjá félaginu.
Fyrstu skírteinin voru afhent í lok ágúst. Skírteinið er fyrst og fremst
staðfesting félagsmanna á félagsaðild en veitir að auki ýmsa afslætti
af vörum og þjónustu.

Laun stjórnarmanna
Á aðalfundi VR 2016 var samþykkt tillaga um að hækka stjórnarlaun
um 6,2% í samræmi við ákvæði kjarasamninga félagsins og að laun
stjórnarmanna muni hækka / lækka í samræmi við launavísitölu VR.

Formaður VR endurkjörinn varaforseti ASÍ
Ólafía B. Rafnsdóttir, formaður VR, var endurkjörin fyrsti varaforseti
Alþýðusambands Íslands á þingi sambandsins í október 2016.

Félagatal

Ár

Konur

Karlar

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

9.540
10.361
11.286
12.026
12.601
12.747
12.964
13.511
13.871
15.465
16.014
16.802
16.491
16.584
16.804
17.022
17.072
17.353
17.672
18.481

5.441
6.023
6.602
7.138
7.470
7.605
8.023
8.695
9.351
10.584
11.423
11.974
11.574
11.703
12.036
12.452
12.709
13.020
13.430
14.332

Samtals

Fullgildir
félagsmenn
við áramót

14.981
16.384
17.888
19.164
20.071
20.352
20.987
22.206
23.222
26.049
27.437
28.776
28.065
28.287
28.840
29.474
29.781
30.373
31.203
32.813

Í ljósi niðurstöðu í kosningum til formanns félagsins í mars 2017
(sjá bls. 16) tilkynnti Ólafía að hún segði sig frá trúnaðarstörfum
í verkalýðshreyfingunni, þ.m.t. stöðu varaforseta ASÍ og stöðu
varaformanns Landssambands ísl. verzlunarmanna frá 16. mars 2017
að telja.

Öldungaráð
Í lok mars 2016 var sett á laggirnar Öldungaráð VR. Ráðið er umræðuog samstarfsvettvangur félagsmanna VR 60 ára og eldri, skipað af
stjórn VR til tveggja ára í senn.

Gullmerki VR
Á aðalfundi VR 2016 fengu tveir félagsmenn, Elín Elíasdóttir og Valur M.
Valtýsson, afhent gullmerki félagsins fyrir langa og dygga þjónustu við
félagið. Gullmerki VR var fyrst afhent árið 1961.
24.319
25.185
25.760
26.045
26.628
27.893

* Athugið að tölur yfir félagsmenn frá árinu 2011 eru tvískiptar, annars vegar sýna
þær heildarfjölda félagsmanna og hins vegar fjölda fullgildra félagsmanna við
áramót. Upplýsingar um sambærilega skiptingu liggja ekki fyrir árin 1997 – 2010.

Félagsgjald
Á aðalfundi VR þann 29. mars 2016 var samþykkt tillaga stjórnar um
óbreytt félagsgjald, 0,7% af heildarlaunum. Lágmarksgjald til að njóta
fullra félagsréttinda skuli þó eigi vera lægra en sem svarar 30% af
byrjunarlaunum 18 ára afgreiðslufólks frá og með sama tíma.

Sameiningarviðræður
við Verslunarmannafélag Suðurlands
Í lok árs 2016 var undirritað samkomulag um sameiningu VR og
Verslunarmannafélags Suðurlands (VMS), að undangengnum
sameiningarviðræðum félaganna. Samkomulagið gerði ráð fyrir
sameiningu frá og með 1. febrúar 2017, með fyrirvara um félagslega
afgreiðslu hjá báðum félögum. Félagsmenn VMS samþykktu
sameininguna með 85% greiddra atkvæða í atkvæðagreiðslu sem lauk
þann 30. janúar 2017. Verði sameiningin samþykkt á aðalfundi VR 28.
mars 2017, verður stofnuð Suðurlandsdeild VR og mun félagið reka
þjónustuskrifstofu á Selfossi.

Jólaaðstoð 2016
Stjórn VR samþykkti að styrkja Hjálparstarf kirkjunnar og Rauða
krossinn um fjórar milljónir króna jólin 2016.

Mannfagnaðir
Um 600 eldri félagsmenn sátu árlegt kaffisamsæti á uppstigningardegi 2016 en löng hefð er fyrir því að félagið heiðri eldri félagsmenn
sína á þessum degi.
VR bauð einnig til kaffisamsætis að lokinni kröfugöngu og útifundi
í Reykjavík 1. maí eins og venja er. Alls þáðu um 1.300 manns
veitingar í Laugardalshöll að þessu sinni. Annað árið í röð efndi
VR til fjölskylduhlaups á Klambratúni í Reykjavík til að hita upp fyrir
gönguna. Formaður VR var aðalræðumaður hátíðahalda í tilefni af 1.
maí í Reykjanesbæ.
VR bauð frítt inn í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn þann 1. ágúst 2016, á
frídegi verslunarmanna.
Um 500 félagsmenn og börn þeirra sóttu jólaball VR í byrjun
desember 2016.

Einn réttur – ekkert svindl!
VR tekur þátt í verkefni Alþýðusambands Íslands Einn réttur – ekkert
svindl! Verkefninu var hrint af stokkunum í febrúar árið 2016 og er
beint gegn undirboðum á vinnumarkaði og svartri atvinnustarfsemi.
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ÖNNUR STARFSEMI
SKIPULAG SKRIFSTOFU VR

Kjaramálasvið

Skrifstofur VR eru í Reykjavík, Vestmannaeyjum, á Akranesi og Egilsstöðum. Starfsemin skiptist í fjögur svið sem eru kjaramálasvið, fjármálaog rekstrarsvið, þjónustu- og mannauðssvið og þróunarsvið. Formaður
ber ábyrgð á rekstri félagsins ásamt stjórn þess. Framkvæmdastjóri ber
ábyrgð á daglegum rekstri félagsins.

Elías G. Magnússon		
Bryndís Guðnadóttir		
Hildur Margrét Hjaltested
Júnía Þorkelsdóttir		
Kristín María Björnsdóttir
Malgorzata Katrín Molenda
María Jónsdóttir		
Málfríður Þorkelsdóttir
Teitur Lárusson		
Þorsteinn Skúli Sveinsson

Fjölbreytnistefna
Vorið 2016 setti VR og samþykkti fjölbreytnistefnu sem felld var inn í
starfsmannastefnu félagsins. Stefnan er svohljóðandi:
„VR metur mikils að starfsmenn félagsins hafa mismunandi eiginleika,
færni, hæfni, reynslu, viðhorf og skoðanir. Einnig er það mikils virði og
eftirsóknarvert að starfsmenn séu á mismunandi aldri, af báðum kynjum
og eigi sér mismunandi uppruna. Fjölbreytni styrkir starfsemi félagsins og
eflir starfsmenn þess.“

Starfsmenn skrifstofu
Í byrjun mars 2017 voru 56 starfandi hjá VR í rúmlega 51 stöðugildi. Frá
1. mars 2016 til 28. febrúar 2017 hættu eftirtaldir störfum hjá félaginu:
Ester Lára Magnúsdóttir (var í tímabundnu starfi), Guðfinna Alda
Ólafsdóttir og Karitas Hrafns Elvarsdóttir á þjónustu- og mannauðssviði
og Daði Rúnar Pétursson á þróunarsviði.
Á sama tímabili hófu eftirtaldir störf: Soffía Einarsdóttir á þjónustuog mannauðssviði, Fjóla Helgadóttir og Sigurveig Þórhallsdóttir á
þróunarsviði og Malgorzata Katrín Molenda á kjaramálasviði. Á árinu
2016 voru tveir starfsmenn ráðnir í sumarafleysingar hjá félaginu,
Karitas Hrafns Elvarsdóttir á þjónustu- og mannauðssviði og Gísli
Lúðvík Kjartansson í orlofshúsabyggð VR í Miðhúsaskógi.

FASTRÁÐNIR STARFSMENN
Á SKRIFSTOFU 1. MARS 2017
Formaður
Ólafía B. Rafnsdóttir

Framkvæmdastjóri og forstöðumaður
fjármála- og rekstrarsviðs
Stefán Sveinbjörnsson		

Fjármála- og rekstrarsvið
Auður Búadóttir		
Björn H. Björnsson		
Einar M. Nikulásson		
Emil Gústafsson		
Gaukur Gunnarsson		
Guðleifur Guðmundsson
Ingibjörg Hrund Þráinsdóttir
Sólrún Ástvaldsdóttir		
Viðar Ingason		
Viktor E. Viktorsson		
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Bókhald
Upplýsingatækni
Eignaumsýsla
Umsjón orlofseigna
Miðhúsaskógur
Miðhúsaskógur
Skjalastjórn
Reikningshald
Hagfræðingur
Upplýsingatækni

Forstöðumaður
Kjaramál
Kjaramál
Kjaramál
Kjaramál
Vinnustaðaeftirlit
Kjaramál
Kjaramál
Kjaramál
Kjaramál

Þjónustu- og mannauðssvið
Herdís Rán Magnúsdóttir
Ásta Sigrún Gunnarsdóttir
Ástríður Valbjörnsdóttir
Elín Matthildur Andrésdóttir
Erla Bryndís Ingadóttir
Erna Eyjólfsdóttir		
Eymundur G. Hannesson
Hansína Gísladóttir		
Heiða Björg Tómasdóttir
Heiða Kristín Líndal		
Hildur Guðjónsdóttir		
Hulda Gunnarsdóttir		
Inga Hanna Ingólfsdóttir
Jakob Þór Einarsson		
Katrín Magnúsdóttir		
Malgorzata Maria Madej
Rannveig Rögnvaldsdóttir
Rósmarý Úlfarsdóttir		
Sigrún Svava Gísladóttir
Soffía Einarsdóttir		
Sóley Garðarsdóttir		
Þorgrímur Guðmundsson
Þorsteinn S. Sveinsson
Þórarinn Þórsson		
Þórunn Jónsdóttir		

Forstöðumaður
Þjónustuver
Þjónustuver - LÍV
Starfsendurhæfingarsjóður VIRK
Þjónustuver
Þjónustuver
Starfsendurhæfingarsjóður VIRK
Þjónustuver
Starfsendurhæfingarsjóður VIRK
Starfsendurhæfingarsjóður VIRK
StarfsendurhæfingarsjóðurVIRK
Starfsendurhæfingarsjóður VIRK
Þjónustuver
Málefni atvinnuleitenda og kjaramál
Starfsendurhæfingarsjóður VIRK
Mötuneyti
Sjúkrasjóður
Deildarstjóri þjónustu
Þjónustuver
Starfsendurhæfingarsjóður VIRK
Þjónustuver
Þjónustuver
Starfsendurhæfingarsjóður VIRK
Starfsendurhæfingarsjóður VIRK
Orlofssjóður

Þróunarsvið
Árni Leósson		
Árdís Birgisdóttir		
Eva Demireva		
Fjóla Helgadóttir		
Selma Kristjánsdóttir		
Sigurveig Þórhallsdóttir
Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir
Steinunn Böðvarsdóttir
Unnur Guðríður Indriðadóttir

Forstöðumaður
Markaðsmál og vefur
Viðburðir og starfsmenntamál
Vefur og markaðsmál
Starfsmenntamál
Trúnaðarmenn og viðburðir
Starfsmenntamál
Rannsóknir og greining
Markaðsmál og viðburðir

ÖNNUR STARFSEMI
KJÖRIN STJÓRN OG TRÚNAÐARRÁÐ ÁRIÐ 2016
Stjórnarmenn eru alls 15 auk þriggja í varastjórn, sjö meðstjórnendur
sátu áfram kjörnir árið 2015, sjá bls. 6. Á aðalfundi þann 29. mars 2016
tóku neðangreindir sæti í forystu félagsins.

Sjö stjórnarmenn til tveggja ára skv. fléttulista eins og
kveðið er á um í 20. gr. laga VR.
Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir
Bjarni Þór Sigurðsson
Dóra Magnúsdóttir
Benóný Valur Jakobsson
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir
Sigurður Sigfússon
Sigríður Lovísa Jónsdóttir

Þrír varamenn til eins árs:
Ólafur Reimar Gunnarsson
Harpa Sævarsdóttir
Sigmundur Halldórsson

TRÚNAÐARRÁÐ
Samkvæmt lögum VR gerir Uppstillinganefnd félagsins tillögu um
skipan í trúnaðarráð. Í lögunum segir m.a.:
... Stjórn og trúnaðarráði er skylt að stilla upp lista til trúnaðarráðs. Sama
einstaklingi er óheimilt að skipa sæti samtímis á lista til trúnaðarráðs og
í einstaklingskosningu til formanns eða stjórnar félagsins. Auglýsa skal í
dagblöðum og á heimasíðu félagsins eftir félagsmönnum sem vilja taka
sæti á listanum.

Hafdís Erla Kristinsdóttir
Halldór Halldórsson
Halldóra Magnúsdóttir
Helga Bryndís Jónsdóttir
Hildur Mósesdóttir
Ingi Guðmundur Ingason
Ingibjörg Baldursdóttir
Ingibjörg H. Hjartardóttir
Ingibjörg Kristín Barðadóttir
Jóhann Bjarni Knútsson
Jóhanna Sigurbjörg Rúnarsdóttir
Jón Ingi Kristjánsson
Jóna Matthildur Jónsdóttir
Linda Rós Reynisdóttir
Magnús Þorsteinsson
Pálmi Viðar Harðarson
Selma Björk Grétarsdóttir
Sigríður Ásta Hallgrímsdóttir
Sæmundur Karl Jóhannesson
Unnur Elva Arnardóttir
Unnur María Pálmadóttir
Viðar Kristinsson
Þorgerður Jóhannsdóttir
Þóra Skúladóttir Öfjörð
Þórður Mar Sigurðsson

Icelandair
Bókhald og uppgjör ehf.
Fönn - þvottaþjónustan ehf.
Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf.
Stjarnan ehf.
Efla hf.
ÍSAM ehf.
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.
Norðurál ehf.
Guðmundur Arason ehf.
Ölgerðin Egill Skallagríms ehf.
BL ehf.
ISS Ísland ehf.
Vátryggingafélag Íslands hf.
Íslandsspil sf.
Húsasmiðjan ehf.
Flugfélagið Atlanta ehf.
Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf.
N1 hf.
Síminn hf.
365 miðlar hf.
Naust Marine ehf.
Samfylkingin
Vörubílastöðin Þróttur hf.
Samskipti ehf.

TRÚNAÐARMENN Á VINNUSTÖÐUM
Trúnaðarmenn VR á vinnustöðum voru alls 216 í byrjun mars árið 2017
en voru 198 í sama mánuði árið áður. Listi yfir trúnaðarmenn er birtur
á heimasíðu VR, www.vr.is.

Uppstillinganefnd skipuð formanni og fjórum einstaklingum kosnum af
trúnaðarráði skal skipuð fyrir 15. janúar annað hvert ár. Nefndin skal velja
frambjóðendur á listann úr hópi þeirra sem gefið hafa kost á sér og kannar
kjörgengi þeirra. ...“
Framboðsfrestur til að skila inn listum til trúnaðarráðs fyrir kjörtímabilið
2016 – 2018 rann út á hádegi þann 12. febrúar 2016. Einn listi barst, listi
stjórnar og trúnaðarráðs VR og var hann réttkjörinn í trúnaðarráð VR.
Listinn er birtur í stafrófsröð hér að neðan. Helmingur trúnaðarráðs sat
áfram, kosinn til tveggja ára árið 2015.
Aðalheiður Signý Óladóttir
Alexander Þórsson
Ágústa Harðardóttir
Benedikt Geirsson
Benedikt Ragnarsson
Benedikt Vilhjálmsson
Bergþóra Eiðsdóttir
Bjarni Gaukur Þórmundsson
Edda Svandís Einarsdóttir
Elías Guðmundur Magnússon
Friðrik Sturlaugsson
Geir Andersen
Guðfinna Helgadóttir
Guðjón Steinarsson
Guðrún Indriðadóttir
Guðrún Þórsdóttir

Olíuverzlun Íslands hf.
Þ. Þorgrímsson & Co ehf.
Johan Rönning hf.
Ístak hf.
S67 ehf.
Fálkinn hf.
Íþróttafélag Reykjavíkur
Hópbifreiðar Kynnisferða ehf.
Flugfélagið Atlanta ehf.
VR
Advania ehf.
Hagkaup
Extreme Iceland ehf.
Gámaþjónustan hf.
Cabin ehf.
Guðmundur Jónasson ehf.

Ársskýrsla VR 2016–2017 19

ÁRSREIKNINGUR 2016
SKÝRSLA STJÓRNAR
Ársreikningur VR fyrir árið 2016 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga að undanskildum kröfum um framsetningu bundinna
eiginfjárreikninga þar sem um félagasamtök er að ræða.
Hreinar tekjur til ráðstöfunar hjá VR á árinu 2016 námu kr. 775 milljónum. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir félagsins kr. 11,1
milljarði og er bókfært eigið fé í árslok kr. 10,8 milljarðar.
Í árslok störfuðu 55 starfsmenn hjá félaginu en meðalfjöldi ársverka var 51,5.
Stjórn félagsins vísar í ársreikninginn um breytingar á eigin fé félagsins og ráðstöfun hreinna tekna.
Í 2. grein laga VR stendur um markmið félagsins: „Tilgangur félagsins er að efla og styðja hag verslunar-, þjónustu- og skrifstofufólks á
félagssvæðinu með því að vinna að framgangi allra þeirra mála, er verða mega til aukinna réttinda, menningar og bættra kjara launafólks
í landinu.“ Stjórn félagsins telur eftir sem áður að mikilvægur þáttur þessa starfs felist í rekstri og uppbyggingu sterkra samtryggingasjóða
eins og félagið rekur í dag.
Annar mikilvægur þáttur í starfinu er sú ráðgjöf sem félagsmenn njóta um málefni tengd kjaralegri stöðu sinni en ekki síður ráðgjöf tengdri
starfsendurhæfingu og atvinnuleit. Umfang þeirrar ráðgjafar verður sífellt meira og leitast stjórnin við að mæta breyttum aðstæðum í
íslensku samfélagi með eflingu þeirrar starfsemi. Þá leggur félagið mikla áherslu á baráttuna fyrir jafnrétti og jöfnun á launamun kynjanna.
Tekjur félagsins hafa aukist á síðustu árum og þær hækkanir launa sem kjarasamningar hafa tryggt á síðustu misserum munu hafa jákvæð
áhrif á rekstrargrundvöll félagsins. Mun það gera félaginu kleift að halda uppi þjónustustigi á öllum sviðum þess.
Almennt býr félagið við óvissu vegna breytinga í ytra umhverfi s.s. vegna gjaldeyrishafta, verðbreytinga á markaði, vaxtabreytinga og
fleira. Það er álit stjórnar og framkvæmdastjóra VR að í ársreikningi þessum komi fram allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að
glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu.
Stjórn og framkvæmdastjóri VR staðfesta ársreikning félagsins fyrir árið 2016 með undirritun sinni.

Reykjavík, 8. mars 2017

Formaður
Ólafía B. Rafnsdóttir

Stjórn
Bjarni Þór Sigurðsson varaformaður
Benóný Valur Jakobsson ritari
Birgir Már Guðmundsson
Dóra Magnúsdóttir

Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir
Helga Ingólfsdóttir
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir
Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir

Páll Örn Líndal
Ragnar Þór Ingólfsson
Rannveig Sigurðardóttir
Sigríður Lovísa Jónsdóttir

Framkvæmdastjóri og forstöðum. fjármála- og rekstrarsviðs
Stefán Sveinbjörnsson
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Sigurður Sigfússon
Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir.

ÁRSREIKNINGUR 2016
ÁRITUN ÓHÁÐRA ENDURSKOÐENDA
Til stjórnar og félagsmanna VR
Álit
Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning VR fyrir árið 2016. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning,
efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2016, efnahag þess 31. desember 2016 og breytingu
á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga að undanskildum kröfum um framsetningu bundinna eiginfjárreikninga
þar sem um félagasamtök er að ræða.

Grundvöllur fyrir áliti
Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt þeim stöðlum er nánar lýst í kaflanum um
ábyrgð endurskoðanda hér að neðan. Við erum óháð VR í samræmi við settar siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum við
uppfyllt ákvæði þeirra. Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Aðrar upplýsingar
Stjórn og framkvæmdastjóri bera ábyrgð á öðrum upplýsingum. Aðrar upplýsingar innifela ársskýrslu VR sem við gerum ráð fyrir að fá
eftir áritunardag en innifela ekki ársreikninginn og áritun okkar á hann.
Álit okkar á ársreikningnum nær ekki yfir aðrar upplýsingar og við ályktum hvorki um, né veitum staðfestingu á efni þeirra.
Í tengslum við endurskoðun okkar ber okkur að lesa framangreindar aðrar upplýsingar og skoða hvort þær séu í verulegu ósamræmi við
ársreikninginn eða þekkingu okkar sem við höfum aflað við endurskoðunina.
Ef við komumst að því að það séu verulegar skekkjur í ársskýrslu VR þegar við lesum hana eftir áritunardag ber okkur skylda til að skýra
frá því.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum
Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga að undanskildum
kröfum um framsetningu bundinna eiginfjárreikninga þar sem um félagasamtök er að ræða. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrg
fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu ársreikningsins, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort
sem er vegna sviksemi eða mistaka.
Við gerð ársreikningsins eru stjórn og framkvæmdastjóri ábyrg fyrir því að meta rekstrarhæfi VR. Ef við á, skulu stjórn og framkvæmdastjóri
setja fram viðeigandi skýringar um rekstrarhæfi og hvers vegna þau ákváðu að beita forsendunni um rekstrarhæfi við gerð og framsetningu
ársreikningsins, nema stjórn og framkvæmdastjóri hafi ákveðið að leysa félagið upp eða hætta starfsemi, eða hafi enga aðra raunhæfa
möguleika.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins
Markmið okkar er að afla nægjanlegrar vissu um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka, hvort sem er af völdum sviksemi eða
mistaka og að gefa út áritun sem felur í sér álit okkar.
Nægjanlega vissa er þó ekki trygging þess að endurskoðun framkvæmd í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni uppgötva
allar verulegar skekkjur séu þær til staðar. Skekkjur geta orðið vegna mistaka eða sviksemi og eru álitnar verulegar ef þær gætu haft áhrif
á fjárhagslega ákvarðanatöku notenda ársreikningsins, einar og sér eða samanlagðar.
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ÁRSREIKNINGUR 2016
Endurskoðun okkar í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla byggir á faglegri dómgreind og beitum við gagnrýnni hugsun við
endurskoðunina. Við framkvæmum einnig eftirfarandi:
Greinum og metum hættuna á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna mistaka eða sviksemi, hönnum og
framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeim hættum og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og
viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki
skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, skjalafals, misvísandi framsetningu ársreiknings, að einhverju sé
viljandi sleppt eða að farið sé framhjá innri eftirlitsaðgerðum.
Öflum skilnings á innra eftirliti, sem snertir endurskoðunina, í þeim tilgangi að hanna viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki í
þeim tilgangi að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins.
Metum hvort reikningsskilaaðferðir sem notaðar eru, og tengdar skýringar, séu viðeigandi og hvort reikningshaldslegt mat
stjórnenda sé raunhæft.
Ályktum um notkun stjórnenda á forsendunni um rekstrarhæfi og metum á grundvelli endurskoðunarinnar hvort verulegur vafi leiki
á rekstrarhæfi eða hvort aðstæður séu til staðar sem gætu valdið verulegum efasemdum um rekstrarhæfi. Ef við teljum að verulegur
vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins í áritun okkar. Ef slíkar skýringar eru
ófullnægjandi þurfum við að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að
dagsetningu áritunar okkar. Engu að síður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni valdið óvissu um rekstrarhæfi félagsins.
Metum í heild sinni hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum, metum framsetningu,
uppbyggingu, innihald og þar með talið skýringar við ársreikninginn með tilliti til glöggrar myndar.
Okkur ber skylda til að upplýsa stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningu endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem komu
upp í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirlit sem komu fram í endurskoðuninni, ef við á.
Reykjavík, 8. mars 2017

Deloitte ehf.
Pálína Árnadóttir		
endurskoðandi		

Pétur Hansson
endurskoðandi

ÁRITUN FÉLAGSKJÖRINNA SKOÐUNARMANNA
Til stjórnar og félagsmanna VR
Við undirritaðir félagskjörnir skoðunarmenn höfum af fremsta megni fylgst með starfi við undirbúning uppgjörs VR og endurskoðunarferli
því tengdu. Við höfum setið fundi, með framkvæmdastjóra og ytri endurskoðanda. Þar er jafnaðarlega farið yfir ýmsa þætti varðandi
endurskoðun og uppgjör. Við höfum jafnframt farið yfir að fylgt hafi verið eftir ákvörðunum félagsfunda og stjórnar um öflun, ráðstöfun
og ávöxtun fjármuna og önnur atriði í rekstrinum á reikningsárinu. Við teljum okkur vel upplýsta um helstu meginþætti sem snúa að
uppgjöri og leggjum til að ársreikningur VR verði samþykktur.
Reykjavík, 8. mars 2017

Félagskjörnir skoðunarmenn
Jóhanna S. Rúnarsdóttir
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Benedikt Vilhjálmsson

REKSTRARREIKNINGUR 2016

Allar deildir
Skýr.

2016

2015

Rekstrartekjur
Félagsgjöld

1.131.346.615

987.859.755

Sjúkrasjóðsiðgjöld

1.606.464.740

1.401.787.670

Orlofssjóðsiðgjöld

393.036.143

341.224.248

Leiga orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta

219.233.732

183.196.806

Aðrar tekjur

165.996.584

148.999.793

3.516.077.814

3.063.068.272

Rekstrargjöld
(244.914.678)

215.941.861

(1.515.777.190)

1.499.049.072

Rekstur orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta

(259.035.679)

229.124.063

Útbreiðslu- og félagsmál

(247.415.789)

195.829.978

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

(625.069.148)

593.756.530

(45.635.873)

45.946.512

(50.531.775)

49.065.429

(2.988.380.132)

2.828.713.445

527.697.682

234.354.827

Iðgjöld og skattar
Bætur og styrkir

Rekstur húsnæðis
Afskriftir

7

Rekstrarhagnaður
Fjármunatekjur

5

321.315.504

667.703.544

Fjármagnsgjöld

6

(279.955)

(536.913)

12

(73.940.308)

(60.782.233)

Fjármagnsliðir alls

247.095.241

606.384.398

Hreinar tekjur til ráðstöfunar

774.792.923

840.739.225

Fjármagnstekjuskattur
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EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2016

Eignir

Allar deildir
Skýr.

31.12.2016

31.12.2015

Fastafjármunir
Varanlegir rekstrarfjármunir

7

998.635.274

949.901.349

Verðbréf og verðbréfasjóðir

8

9.766.580.040

9.067.097.940

Aðrar langtímakröfur

9

7.958.016

0

10.773.173.330

10.016.999.289

Veltufjármunir
Óinnheimt iðgjöld

10

208.150.266

169.671.584

Aðrar skammtímakröfur

10

48.122.839

41.287.147

Handbært fé

10

62.669.294

77.557.792

318.942.399

288.516.523

11.092.115.729

10.305.515.812

Eignir

Eigið fé og skuldir

Allar deildir
Skýr.

31.12.2016

31.12.2015

Vinnudeilusjóður

3.042.316.394

3.042.316.394

Óráðstafað eigið fé

7.719.257.250

6.944.464.328

10.761.573.644

9.986.780.722

186.718.544

183.738.973

186.718.544

183.738.973

143.823.541

134.996.118

143.823.541

134.996.118

11.092.115.729

10.305.515.812

Eigið fé

11

Eigið fé

Skuldbindingar
Áfallinn fjármagnstekjuskattur

12

Skammtímaskuldir
Aðrar skammtímaskuldir

Eigið fé og skuldir
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YFIRLIT UM SJÓÐSTREYMI ÁRSINS 2016

Allar deildir
Skýr.

31.12.2016

31.12.2015

774.792.923

840.739.225

50.531.775

49.065.429

Rekstrarhreyfingar
Hagnaður af reglulegri starfsemi
Afskriftir

7

(38.617.762)

652.500

2.979.571

(206.401.404)

789.686.507

684.055.748

(305.898.096)

(652.566.195)

69.618.463

265.870.769

Skammtímakröfur, (hækkun)

(45.314.374)

(5.330.887)

Skammtímaskuldir, hækkun

8.827.422

16.787.038

Handbært fé frá rekstri

516.919.922

308.816.475

(136.483.078)

(34.263.303)

(Söluhagnaður)/tap varanlegra rekstrarfjármuna
Breyting á áföllnum fjármagstekjuskatti
Veltufé frá rekstri
Gengis- og vaxtabreyting verðbréfasafna
Greiddur fjármagnstekjuskattur

Fjárfestingahreyfingar
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir
Seldir rekstrarfjármunir
Innborgað á verðbréfasöfn
Langtímakrafa, (hækkun)

7

75.835.140

296.500

(463.202.467)

(244.663.986)

(7.958.016)

0

(531.808.421)

(278.630.789)

(14.888.499)

30.185.684

Handbært fé í upphafi árs

77.557.792

47.372.105

Handbært fé í lok árs

62.669.294

77.557.792

(Lækkun) hækkun handbærs fjár
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(992.532.212)
150.668.189

Rekstrargjöld samtals

Rekstrarhagnaður

(20.291)
(27.237.248)
46.518.213

(238.650)
(3.454.669)
65.738.342
216.406.531

Fjármagnstekjuskattur

Fjármagnsliðir samtals

Hreinar tekjur til ráðstöfunar

129.312.100

73.775.752

69.431.661

Fjármagnsgjöld

82.793.887

Fjármunatekjur

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

(383.240.824)

(24.213.486)

Afskriftir fastafjármuna
(1.118.191.501)

(26.318.289)

(9.128.908)

(29.598.938)

Rekstur húsnæðis

(5.079.600)

(457.885.739)

126.523.228

6.397.493

(12.372.748)

(21.014)

18.791.255

120.125.735

(6.908.027)

(85.899.229)

(7.208.765)
(79.845.114)

(235.127.424)

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

226.228.865

52.118.994

(11.652.131)

63.771.125

174.109.871

(494.415.595)

(1.439.066)

0

774.792.923

247.095.241

76.322.199
76.322.199

(73.940.308)

(279.955)

321.315.504

527.697.682

(19.223.512)

95.545.711

0

(2.988.380.132)

(50.531.775)

(45.635.873)

(625.069.148)

(247.415.789)

(259.035.679)

(1.515.777.190)

3.516.077.814

165.996.584

219.233.732

393.036.143

1.606.464.740

1.131.346.615

Samtals

(791.947)
(492.976.529)

0

Vinnudeilusjóður

(244.914.678)
(259.035.679)

668.525.466

128.046.114

405.479.352

135.000.000

Varasjóður

(244.914.678)
(1.022.008.714)

503.366.559

1.143.200.401
1.200.985.388

19.142.798

146.853.786

Útbreiðslu- og félagsmál

Rekstur orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta

Bætur og styrkir

Iðgjöld og skattar

Rekstrargjöld

Rekstrartekjur samtals

Aðrar tekjur

219.233.732

Leiga orlofshúsa

1.200.985.388

Orlofssjóður

Orlofsjóðsiðgjöld

996.346.615

Sjúkrasjóður

264.990.029

Sjúkrasjóðsiðgjöld

Félagsgjöld

Rekstrartekjur

Félagssjóður

REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2016

Eigið fé og skuldir

Skuldir og skuldbindingar samtals

Aðrar skammtímaskuldir

Skammtímaskuldir

Áfallinn fjármagnstekjuskattur

Skuldbindingar

1.636.742.700

2.548.743.142

67.094.504

33.468.375

86.331.412
139.343.324

33.468.375

33.626.129

53.011.912
86.331.412

33.626.129

53.011.912

1.361.445.866

2.377.148.914

84.543.509

6.451.850

17.571.904
28.527.901

6.451.850

78.091.659

10.955.997
17.571.904

78.091.659

10.955.997

3.168.035.107

11.032.847

0

186.718.544

11.032.847

11.092.115.729

330.542.085

143.823.541

143.823.541

186.718.544

11.032.847

10.761.573.644

3.157.002.260
2.292.605.405

1.497.399.376

Eigið fé samtals
1.332.917.965

7.719.257.250

2.481.648.638

3.042.316.394
114.685.866
2.292.605.405

3.042.316.394
1.332.917.965

11.092.115.729

318.942.399

62.669.294

48.122.839

208.150.266

10.773.173.330

7.958.016

9.766.580.040

998.635.274

Samtals

1.497.399.376

3.168.035.107

0

3.168.035.107

3.168.035.107

Vinnudeilusjóður

Óráðstafað eigið fé
2.481.648.638

2.377.148.914

7.166.172

67.756.946
1.361.445.866

7.166.172

2.369.982.742

2.369.982.742

Varasjóður

3.183.817

38.057.873

26.515.256

1.293.688.920

671.615.280

622.073.640

Orlofssjóður

Vinnudeilusjóður

Eigið fé

2.548.743.142

135.759.553
1.636.742.700

108.259.728

50.825.885

Handbært fé

Eignir

1.493.420

10.064.966

Aðrar skammtímakröfur

106.766.308

2.440.483.414

74.868.702

1.500.983.147

7.958.016

2.440.348.254

135.160

Sjúkrasjóður

Óinnheimt iðgjöld

Veltufjármunir

Aðrar langtímakröfur

376.426.474
1.116.598.657

Verðbréf og verðbréfasjóðir

Félagssjóður

Varanlegir rekstrarfjármunir

Fastafjármunir

Eignir

Efnahagsreikningur 31. desember 2016
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SKÝRINGAR
1. STARFSEMI
VR er hagsmunafélag sem vinnur að bættum hag verslunar- og
skrifstofufólks á vinnumarkaði og ver stöðu þeirra sem brotið er á eða falla
af vinnumarkaði. Félagið gerir kjarasamninga fyrir hönd félagsmanna sinna,
rekur sjúkrasjóð til að bæta fjárhagsstöðu við heilsubrest, rekur orlofssjóð

Gjaldmiðlar og vísitölur
Viðskipti í erlendum gjaldmiðlum eru færð á gildandi gengi þess dags sem
viðskiptin fara fram. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum
eru færðar miðað við gengi í lok reikningstímabils. Gengismunur sem
myndast er færður í rekstrarreikning.

til að auðvelda félagsmönnum að njóta orlofs og starfsmenntasjóði til að
auka færni félagsmanna.
Meðalgengi ársins

Árslokagengi

Félagið var stofnað 1891 og nær félagssvæðið yfir höfuðborgarsvæðið,

Gjaldmiðill

Akranes, Vestmannaeyjar, Húnaþing vestra og Austurland.

Evra (EUR)

133,59

146,30

119,13

141,32

Bandaríkjadalur
(USD)
		

120,67

131,85

112,82

129,59

14,13

15,64

12,43

15,40

Svissneskur franki (CHF)

122,50

137,08

110,81

130,50

Sænsk króna (SEK)

2. REIKNINGSSKILAAÐFERÐIR

2016

2015 31.12.2016 31.12.2015

Grundvöllur reikningsskila
Ársreikningur VR fyrir árið 2016 er gerður í samræmi við lög um
ársreikninga og settar reikningsskilareglur að undanskildum kröfum um

Fjármagnskostnaður

framsetningu bundinna eiginfjárreikninga þar sem um félagasamtök er

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem

að ræða. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er

hann fellur til.

gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er
gerður í íslenskum krónum.

Kostnaður

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

Beinn kostnaður hvers sjóðs er færður beint á viðeigandi sjóð. Sameigin-

Mat og ákvarðanir
		

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um ársreikninga,
að taka ákvarðanir, meta og draga ályktanir sem hafa áhrif á eignir og
skuldir á reikningsskiladegi, upplýsingar í skýringum og tekjur og gjöld. Við
mat og ályktanir er byggt á reynslu og ýmsum öðrum þáttum sem taldir
eru viðeigandi og mynda grundvöll þeirra ákvarðana sem teknar eru um
bókfært verð eigna og skulda sem ekki liggur fyrir með öðrum hætti.
Breytingar á reikningshaldslegu mati eru færðar á því tímabili sem þær
eiga sér stað.

Áhættustjórnun

legum kostnaði er hins vegar skipt á milli sjóða eftir ákveðnum hlutföllum.

Varanlegir rekstrarfjármunir
Eignir eru skráðar meðal varanlegra rekstrarfjármuna þegar líklegt er að
hagrænn ávinningur tengdur eigninni muni nýtast félaginu og hægt
er að meta kostnað vegna eignarinnar á áreiðanlegan hátt. Varanlegir
rekstrarfjármunir eru upphaflega skráðir á kostnaðarverði. Kostnaðarverð
varanlegra rekstrarfjármuna samanstendur af kaupverði og öllum beinum
kostnaði við að koma eigninni á viðeigandi stað og í tekjuhæft ástand.
Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostnaðarverði
miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu tilliti til væntanlegs hrakvirðis.
Hagnaður eða tap vegna sölu eignar er mismunur á milli söluverðs og

Almenn stefna félagsins er að takmarka gjaldeyris- og vaxtaáhættu.

bókfærðs verðs eignarinnar á söludegi.

Skráning tekna

Verðbréf

Tekjur eru færðar þegar til þeirra hefur verið unnið í samræmi við lög og

Hlutabréf og verðbréf í eigu félagsins eru verðbréf sem skráð eru á virkum

settar reikningsskilareglur.

markaði og eru eignfærð á markaðsverði í árslok. Önnur bréf eru færð til

Vaxtatekjur eru færðar fyrir viðkomandi tímabil í samræmi við viðeigandi

eignar miðað við ávöxtunarkröfu þeirra á kaupdegi.

höfuðstól og vaxtaprósentu.

Óinnheimt iðgjöld

Félagsgjöld og iðgjöld eru tekjufærð við greiðslu, en auk þess eru

Óinnheimt iðgjöld eru færðar á nafnverði.

áætlaðar óinnheimtar kröfur á launagreiðendur í árslok. Mat krafna
byggist á reynslu liðinna ára og stuðst er við gögn sem fyrir liggja um skil

Viðskiptaskuldir

eftir lok reikningstímabils.

Viðskiptaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar
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Framlag í varasjóð
Fjárhæðirnar eru færðar í ársreikning sem tekjur hjá varasjóði og til lækkunar á iðgjöldum í sjúkra-, orlofs- og félagssjóði.

Félagssjóður VR

Sjúkrasjóður VR

Orlofssjóður VR

VR varasjóður

(135.000.000)
0
0
(135.000.000)

(494.000.000)
(5.403.081)
93.923.729
(405.479.352)

(156.000.000)
(1.706.236)
29.660.122
(128.046.114)

785.000.000
7.109.317
(123.583.851)
668.525.466

(418.000.000)
(6.682.138)
105.255.855
(319.426.283)

(132.000.000)
(2.110.148)
33.238.691
(100.871.457)

550.000.000
8.792.286
(138.494.546)
420.297.740

Árið 2016
Framlag ársins ......................................................................
Aukakaup á árinu ..............................................................
Fyrning ársins .......................................................................

Árið 2015
Framlag ársins ......................................................................
Aukakaup á árinu ..............................................................
Fyrning ársins .......................................................................

Tillaga um framlag ársins 2016 í VR varasjóð verður lögð fyrir aðalfund VR árið 2017.

3. LAUNAMÁL
Laun ...............................................................................................................................
Iðgjöld í lífeyrissjóði ..............................................................................................
Launatengd gjöld .................................................................................................
		 Annar starfsmannakostnaður ........................................................................

Meðalfjöldi starfa

...................................................................................................

2016

2015

438.189.219
44.889.089
45.574.734
20.880.201
549.533.243

403.370.223
39.753.802
45.832.036
23.470.665
512.426.726

51,5

52,9

Laun yfirstjórnar námu á árinu 2016 samtals 42,6 m.kr. ( 2015: 37,3 m.kr. ) og skiptast þannig:
Laun og bifreiðastyrkur formanns 17 m.kr. ( 2015: 15,3 m.kr. ).
Laun og bifreiðastyrkur framkvæmdastjóra 17 m.kr. ( 2015: 14 m.kr. ).
Laun stjórnar 8,6 m.kr. ( 2015: 8 m.kr. ).

4. ÞÓKNUN TIL ENDURSKOÐENDA
Þóknun til endurskoðenda félagsins á árinu 2016 nam 5.101.101 kr. ( 2015: 4.870.222 kr. ), þar af 4.758.618 kr. ( 2015: 4.530.882 kr. ) vegna endurskoðunar
á ársreikningi.

5. FJÁRMUNATEKJUR
Vaxtatekjur af bankareikningum ..................................................................
Vaxtatekjur af félagsgjöldum ..........................................................................
Vaxtatekjur og gengismunur af verðbréfaeign ...................................
Arður af hlutabréfum ..........................................................................................
Aðrar vaxtatekjur ....................................................................................................

2016

2015

6.689.327
8.689.078
294.732.287
11.165.806
39.006
321.315.504

6.563.921
8.568.118
646.507.412
6.058.783
5.310
667.703.544
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6. FJÁRMAGNSGJÖLD

Gengismunur ...........................................................................................................
Dráttarvaxtagjöld ..................................................................................................

2016

2015

(170.551)
(109.404)
(279.955)

(113.646)
(423.267)
(536.913)

7. VARANLEGIR REKSTRARFJÁRMUNIR
Fasteignir

Orlofshús,
land og tjaldsv.

Aðrir rekstrarfjármunir

Samtals

442.064.757

903.634.466

275.188.276

1.620.887.499

Kostnaðarverð
Staða í ársbyrjun

........................................................................

Eignfært á árinu

.........................................................................

28.425.600

94.322.045

13.735.433

136.483.078

..............................................................

(41.025.947)

0

0

(41.025.947)

................................................................................

429.464.410

997.956.511

288.923.709

1.716.344.630

105.271.169

400.684.075

165.030.906

670.986.150

Selt og aflagt á árinu
Staða í árslok

Afskriftir
Staða í ársbyrjun

........................................................................

8.376.263

21.535.266

20.620.246

50.531.775

..............................................................

(3.808.569)

0

0

(3.808.569)

................................................................................

109.838.863

422.219.341

185.651.152

717.709.356

Bókfært verð í ársbyrjun

336.793.588

502.950.391

110.157.370

949.901.349

Bókfært verð í árslok

319.625.547

575.737.170

103.272.557

998.635.274

2-4%

3-10%

12-33%

Afskrift ársins

...............................................................................

Selt og aflagt á árinu
Staða í árslok
		

Bókfært verð

Afskriftarhlutföll

Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:

Fasteignir og lóðir

Fasteignamat

Vátryggingamat

1.132.876.000

1.849.525.000

..................................................................................

0

1.471.134.706

.............................................................................

0

13.000.000

.................................................................................................

Aðrar lausafjártryggingar
Rekstrarstöðvunartrygging
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8. VERÐBRÉF OG VERÐBRÉFASJÓÐIR
31.12.2016

31.12.2015

1.162.421.642
6.272.457.488
3.263.445.271
669.969.235
2.339.042.982
151.371.492
269.332.484
312.361.160
183.565.479
128.795.680
1.598.635.774
573.019.655
1.025.616.119
9.766.580.040

961.912.111
5.640.665.599
3.448.087.225
681.700.450
1.510.877.924
63.189.692
221.638.658
304.341.168
152.160.161
152.181.007
1.875.350.711
617.271.348
1.258.079.363
9.067.097.940

2016

2015

Staða í ársbyrjun .....................................................................................................
Innborgað inn á verðbréfasöfn .....................................................................
Greiddur fjármagnstekjuskattur ....................................................................
		
Verðbreytingar ársins ..........................................................................................
Staða í árslok .............................................................................................................

9.067.097.940
463.202.467
(69.618.463)
305.898.096
9.766.580.040

8.435.738.527
244.663.986
(265.870.769)
652.566.195
9.067.097.940

Nafnávöxtun á verðbréfaeign ........................................................................
Raunávöxtun á verðbréfaeign .......................................................................

3,30%
1,36%

7,75%
5,64%

Verðbréf og verðbréfasjóðir greinast þannig:
Innlán i bönkum og sparisjóðum ................................................................
Ríkisvíxlar, ríkisskuldabr. og skbr. m. ábyrgð ríkissjóðs .......................
- Íbúðabréf ..........................................................................................................
- Verðtryggð ríkisskuldabréf ....................................................................
- Óverðtryggð ríkisskuldabréf og víxlar .............................................
Skuldabréf bæjar- og sveitarfélaga .............................................................
Skuldabr. og víxlar banka, sparisj. og annarra lánastofnana ........
Önnur verðbréf .......................................................................................................
- Skuldabréf fyrirtækja ..................................................................................
- Erlend skuldabréf .........................................................................................
Hlutabréf .....................................................................................................................
- Innlend hlutabréf .........................................................................................
- Erlend hlutabréf ............................................................................................

Þróun verðbréfaeignar á árinu:

9. AÐRAR LANGTÍMAKRÖFUR
VR (lánveitandi) og Almenna íbúðafélagið hses. (lántaki) hafa gert með sér lánasamning um víkjandi lán til 5 ára að fjárhæð 36.000.000 króna. Lánið er
veitt til að fjármagna almennan rekstrarkostnað og undirbúning fyrir fjárfestingar lántaka. Lánið skal endurgreitt með einni greiðslu 5 árum eftir undirritun
lánasamningsins, en heimilt er að endurgreiða lánið fyrir umsamdan gjalddaga að hluta eða fullu leiti. Lánið ber vexti sem miðast við óverðtryggða
kjörvexti Íslandsbanka eins og þeir eru á hverjum tíma. Þann 31.12.2016 hafa verið dregnar 7.958.016 kr. af láninu.
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10. AÐRAR SKAMMTÍMAKRÖFUR
31.12.2016

31.12.2015

208.150.266

169.671.584

3.650.000
5.684.487
0
15.275.635
2.465.235
0
20.228.370
48.122.839

4.350.000
5.923.239
11.241.682
9.256.450
7.411.155
791.564
2.313.057
41.287.147

31.12.2016

31.12.2015

62.669.294

77.557.792

2016

2015

Viðskiptakröfur
Óinnheimt iðgjöld

................................................................................................

Aðrar skammtímakröfur
Biðreikningur vegna kjaramála .....................................................................
Útistandandi greitt með VR varasjóði ........................................................
Starfsmenntasjóður skrifstofu og verslunarfólks .................................
Visa / Euro kröfur ....................................................................................................
Fyrirframgreiddur kostnaður ..........................................................................
Viðskiptamenn ........................................................................................................
Aðrar skammtímakröfur ....................................................................................

Handbært fé
Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.

Sjóður og bankainnstæður

.............................................................................

		

11. EIGIÐ FÉ
Til ráðstöfunar
................................................................................................

6.944.464.327

8.103.725.101

Framlag félagssjóðs í vinnudeilusj. skv. ákvörðun aðalfundar ....

0

(2.000.000.000)

Yfirfært frá fyrra ári

Hreinar tekjur fluttar á eigið fé

Eigið fé 1.1.2016

.........................................................................

Hreinar tekjur fluttar á eigið fé
Eigið fé 31.12.2016

840.739.225
6.944.464.327

Vinnudeilusjóður

Óráðstafað
eigið fé

Samtals eigið fé

3.042.316.394

6.944.464.327

9.986.780.721

774.792.923

774.792.923

3.042.316.394

7.719.257.250

10.761.573.644

..........................................

...................................................................
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774.792.923
7.719.257.250

......................................................................
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12. FJÁRMAGNSTEKJUSKATTUR
Staða í ársbyrjun .....................................................................................................
Greiddur fjármagnstekjuskattur á árinu ..................................................
Breytingar á skuldbindingu vegna áfallins fjármagnstekjusk. ....

31.12.2016

31.12.2015

183.738.973
(70.960.737)
73.940.308
186.718.544

390.140.377
(267.183.637)
60.782.233
183.738.973

31.12.2016

31.12.2015

42.837.939
39.500.597
20.840.830
6.451.850
8.053.935
20.558.930
744.520
56.000
4.778.940
143.823.541

43.972.698
35.738.964
19.011.582
7.690.243
7.808.640
19.702.193
869.797
202.000
0
134.996.118

13. AÐRAR PENINGALEGAR SKULDIR
Aðrar skammtímaskuldir
Viðskiptaskuldir .......................................................................................................
Ógreitt áunnið orlof .............................................................................................
Ógreidd launatengd gjöld starfsmanna .................................................
Ógreidd staðgreiðsla VR varasjóðs ..............................................................
Fyrirframinnheimtar tekjur ...............................................................................
Ógreidd launatengd gjöld VR sjúkrasjóðs ..............................................
Ógreiddir ýmsir reikningar ...............................................................................
Ógreitt til starfsmannafélags .........................................................................
Starfsmenntasjóður SA .....................................................................................

		

14. ATBURÐIR EFTIR LOK REIKNINGSSKILADAGS
Ekkert hefur komið fram eftir reikningsskiladag sem hefur áhrif á fjárhagsstöðu um áramót.

15. SAMÞYKKI ÁRSREIKNINGS
Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi þann 8. mars 2017.
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16. SJÓÐSTREYMISYFIRLIT
2016

2015

2014

2013

........................................................................

774.792.923

840.739.225

622.338.410

486.370.964

...........................................................................................

50.531.775

49.065.429

56.481.214

55.525.109

........................................................

(233.300.062)

(593.096.830)

(290.967.364)

(368.124.639)

........................................................................

(38.617.762)

652.500

292.277

0

........................................................

553.406.874

297.360.324

388.144.537

173.771.434

Rekstrartengdum eignum

..................................................

(45.314.374)

(5.330.887)

(32.626.842)

(2.017.432)

Rekstrartengdum skuldum

................................................

8.827.422

16.787.038

5.098.179

11.756.967

..........................................................

516.919.922

308.816.475

360.615.874

183.510.969

Hagnaður ársins
Afskriftir

Reiknaðir fjármagnsliðir
Aðrar breytingar

Hreint veltufé frá rekstri

Breyting á:

Handbært fé frá rekstri

SUNDURLIÐANIR
2016

2015

62.361.887
140.824.000
16.047.845
219.233.732

59.369.656
110.218.000
13.609.150
183.196.806

21.245.105
83.907.049
0
20.065.597
40.778.833
165.996.584

19.828.831
86.604.313
20.489.115
18.649.245
3.428.289
148.999.793

115.027.634
114.637.911
15.249.133
244.914.678

105.482.885
97.213.358
13.245.618
215.941.861

946.086.172
492.976.529
39.221.983
23.888.563
12.330.583
1.273.360
1.515.777.190

894.568.820
526.807.849
39.896.330
23.047.413
12.709.827
2.018.833
1.499.049.072

Leiga orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta
Leigutekjur orlofshúsa ........................................................................................
Inneignabréf flugfélaga keypt af félagsmönnum .............................
Önnur orlofsþjónusta .........................................................................................
		

Aðrar tekjur
Þóknun fyrir umsýslu Starfsmsj. versl. og skrifstofufólks ................
Umsjónalaun VIRK .................................................................................................
Umsjónalaun STARF .............................................................................................
Skatttekjur LÍV ..........................................................................................................
Aðrar tekjur ................................................................................................................

Iðgjöld og skattar
Skattur til ASÍ ............................................................................................................
Framlag í starfsmenntasjóði ...........................................................................
Annað ...........................................................................................................................

Bætur og styrkir
Sjúkradagpeningar ...............................................................................................
Útgreiðsla úr varasjóði ........................................................................................
Dánarbætur ..............................................................................................................
Örorkubætur ............................................................................................................
Styrkir vegna glasafrjóvgunar ........................................................................
Aðrir styrkir ................................................................................................................
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SUNDURLIÐANIR, FRAMHALD
2016

2015

45.498.140
168.881.840
23.822.199
20.833.500
259.035.679

63.150.071
125.617.080
23.970.132
16.386.780
229.124.063

132.568.978
26.580.646
27.929.076
11.627.399
17.760.227
30.949.463
247.415.789

92.780.560
24.238.659
25.252.418
13.278.611
23.085.283
17.194.447
195.829.978

441.950.852
86.702.190
20.880.201
38.705.732
8.366.339
10.425.104
4.790.091
13.248.639
625.069.148

408.894.734
80.061.327
23.470.665
42.389.753
8.855.287
8.276.375
6.235.096
15.573.293
593.756.530

5.423.209
6.074.152
6.257.981
982.058
3.866.057
9.892.659
1.237.000
3.636.626
8.266.131
45.635.873

5.307.474
5.884.760
6.721.314
1.106.889
4.516.619
9.453.631
1.641.919
2.523.456
8.790.450
45.946.512
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