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FÉLAGIÐ Í HNOTSKURN

Almenn starfsemi og þjónusta 2017-2018
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FÉLAGIÐ Í HNOTSKURN
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ÁVARP FORMANNS

STJÓRN VR 
STARFSÁRIÐ 2018 - 2019

Ragnar Þór Ingólfsson formaður

Helga Ingólfsdóttir varaformaður  

Harpa Sævarsdóttir ritari

Arnþór Sigurðsson, Birgir Már 
Guðmundsson, Bjarni Þór Sigurðsson, 
Dóra Magnúsdóttir, Elizabeth Ann 
Courtney, Friðrik Boði Ólafsson, 
Guðrún Björg Gunnarsdóttir, Guðrún 
Björk Hallbjörnsdóttir, Ingibjörg Ósk 
Birgisdóttir, Ólafur Reimar Gunnarsson, 
Sigríður Lovísa Jónsdóttir og Unnur 
María Pálmadóttir. 

Varamenn: Sigurður Sigfússon, Agnes 
Erna Estherardóttir 
og Sigmundur Halldórsson.

Í efri röð frá vinstri eru Guðrún Björg Gunnarsdóttir, Arnþór Sigurðsson, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, Birgir Már Guðmundsson, Guðrún Björk 
Hallbjörnsdóttir, Sigmundur Halldórsson, Ólafur Reimar Gunnarsson, Sigríður Lovísa Jónsdóttir, Dóra Magnúsdóttir og Agnes Erna Estherardóttir. 
Sitjandi frá vinstri eru Sigurður Sigfússon, Harpa Sævarsdóttir, Ragnar Þór Ingólfsson, Helga Ingólfsdóttir og Friðrik Boði Ólafsson. Á myndina vantar 
Bjarna Þór Sigurðsson, Elizabeth Ann Courtney og Unni Maríu Pálmadóttur. 

Stjórn VR tókst á við ærin verkefni á starfsárinu 2018 - 2019. Undir 
lok árs 2018 runnu kjarasamningar félagsins og atvinnurekenda 
út og eftir stíf fundahöld við Samtök atvinnulífsins var ekki hjá 
því komist að slíta viðræðum og lýsa þeim árangurslausum. Það 
verður að segjast eins og er að stjórnvöld hafa ekki staðið undir 
þeim væntingum sem til þeirra voru gerðar varðandi aðkomu 
þeirra að samningum. Tillögur þeirra í skatta- og húsnæðismálum, 
sem lagðar voru fram í febrúar sl., ollu miklum vonbrigðum til að 
byrja með en síðan þá hafa stjórnvöld sýnt mikinn samstarfsvilja. 
Þegar þetta er ritað, 19. mars 2019, hafa samningar enn ekki tekist 
og undirbýr félagið verkfallsaðgerðir, þær fyrstu í yfir 30 ár. 

Stjórn VR hefur samþykkt tillögur að endurskoðun á stefnu félags- 
ins en markmið vinnunnar var að laga starfsemi VR að breyttum 
samfélagslegum aðstæðum. Skilgreint var hlutverk VR sem er að 
bæta kjör félagsmanna, standa vörð um áunnin réttindi, sækja 
fram fyrir hönd þeirra á sviðum kjara- og réttindamála og veita 
þjónustu á tengdum sviðum. Gildi félagsins voru endurskoðuð og 
eru nú framsækni, fagmennska og forysta. 

Kjaramálum fjölgar jafnt og þétt milli ára en árið 2018 voru þau 
2.196 samanborið við 2.015 árið á undan. Það er því aukning um 
9%. Um áramótin 2018 - 2019 voru alls 144 mál í vinnslu hjá sér-
fræðingum kjaramálasviðs, 67 þeirra á borði lögmanns VR.

Stjórnir starfsmenntasjóðanna samþykktu að hækka hámarksstyrk 
í allt að 130 þúsund krónur á ári eða 390 þúsund krónur í uppsafn-
aðan styrk eftir þrjú ár.  Það er mikið gleðiefni að félagsmenn okkar 
geti nýtt sér aukna styrkveitingu til þess að sækja sér menntun.

Styrkveitingar úr Sjúkrasjóði VR hafa aukist gríðarlega en heildar-
útgjöld vegna sjúkradagpeninga hækkuðu í 1.740 milljónir króna 
árið 2018 úr 1.254 milljónum króna árið á undan. Geðraskanir 
eru enn stærsti flokkurinn ásamt stoðkerfisvandamálum en það 
er mikið áhyggjuefni að félagsmenn VR séu að hverfa af vinnu-
markaði vegna þessa. Það var meðal annars af þeim sökum sem 
félagið réðst í mikla auglýsingaherferð á árinu 2018 um kulnun í 
starfi undir heitinu „Þekktu þín mörk“. Markmiðið með herferðinni 

var að vekja athygli á þeim gríðarlega neikvæðu áhrifum sem álag í 
starfi hefur á fólk. Auglýsingaherferðin var meðal annars tilnefnd til 
Lúðursins, íslensku auglýsingaverðlaunanna, og FÍT verðlaunanna 
en FÍT eru samtök grafískra hönnuða og myndhöfunda.

Í desember fór félagið af stað með aðra auglýsingaherferð sem 
nefnist „Georgskjör“ en þar lék Jón Gnarr hinn óborganlega Georg 
Bjarnfreðarson úr Vaktarseríunum. Þar er Georg orðinn verslunar- 
eigandi og talar nú máli atvinnurekanda en heldur lítið fer fyrir 
réttindum starfsmanna Georgs og þau brotin og óvirt í hvívetna. 
Með þessum auglýsingum vildi félagið vekja athygli á þeim rétt-
indum sem hafa áunnist í gegnum tíðina en auglýsingunum var 
einnig ætlað að vera ákveðið innlegg í kjaraviðræðurnar. Auk 
auglýsinganna voru gerð fræðslumyndbönd um helstu málefni 
sem félagið leggur áherslu á í kjaraviðræðunum. Myndböndin  
voru í dreifingu á samfélagsmiðlum félagsins en þau má einnig  
sjá á vef VR, vr.is. 

Stjórn VR samþykkti árið 2018 stofnun leigufélags með það að 
markmiði að bjóða eins lága leigu og mögulegt er og tryggja 
þannig húsnæðisöryggi á leigumarkaðnum. Borgarráð samþykkti 
svo í nóvember að veita VR vilyrði fyrir úthlutun lóðar og sölu  
byggingarréttar í Úlfarsárdal. Það eru því spennandi tímar fram-
undan hjá Leigufélagi VR og er það von okkar í stjórninni að leigu-
félagið gagnist félagsmönnum okkar sem hingað til hafa ekki  
búið við langvarandi húsnæðisöryggi. Einnig skiluðu viðræður VR 
við Almenna leigufélagið frystingu leiguverðs og boð um lang-
tímaleigusamninga. 

Félagsmenn í Verslunarmannafélagi Suðurnesja samþykktu í  
atkvæðagreiðslu sem lauk þann 13. mars 2019 að sameina félagið 
VR. Félögin munu því sameinast þann 1. apríl 2019, verði samein-
ingin samþykkt á aðalfundi VR þann 27. mars. Það er því ljóst að 
það stefnir í frekari fjölgun í félaginu, félagsmenn voru 36.029  
í árslok 2018 en 35.231 við lok árs 2017.

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR
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KJARASAMNINGAR

KJARASAMNINGAVIÐRÆÐUR

Kjarasamningar VR og atvinnurekenda runnu út í lok árs 2018. VR 
gerir heildarkjarasamning við Samtök atvinnulífsins (SA) annars 
vegar og Félag atvinnurekenda (FA) hins vegar en samningarnir 
eru nánast samhljóða. Umfjöllun um kröfugerðir og samninga 
í ársskýrslunni miðar við samning VR og SA en mikill meirihluti 
félagsmanna VR starfar samkvæmt þeim kjarasamningi.

Á árinu 2018, í aðdraganda kjarasamningaviðræðna, voru haldnir 
nokkrir óformlegir fundir með SA sem og reglulegir fundir full-
trúa verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda þar sem málin voru 
rædd. Formlegur undirbúningur VR fyrir viðræðurnar og mótun 
kröfugerðar félagsins hófst snemma vors 2018. Í byrjun apríl 2018 
var skipað í kjaramálanefnd VR en hlutverk hennar var að hafa um-
sjón með mótun kröfugerðar félagsins. Nefndin fundaði þann 17. 
apríl það ár í fyrsta skipti þar sem lögð voru drög að verkáætlun og 
næstu skref ákveðin. 

Um miðjan maí var haldinn vinnufundur trúnaðarráðs félagsins þar 
sem fjallað var um helstu áherslur í komandi samningaviðræðum, 
bæði gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum. Í maí hóf kjara-
málanefnd einnig undirbúning að könnun meðal félagsmanna um 
áherslur í viðræðunum, sem síðan var lögð fyrir um 20 þúsund félags- 
menn í ágúst. Alls tóku um 3.600 þátt í könnuninni sem lauk í byrjun 
september. Niðurstöðurnar voru kynntar á fjölmennum vinnufundi 
trúnaðarráðs og trúnaðarmanna um miðjan september og hafðar til 
hliðsjónar við mótun kröfugerða félagsins í kjarasamningaviðræð-
unum, bæði gagnvart atvinnurekendum og stjórnvöldum. 

Kröfugerð VR gagnvart atvinnurekendum var lögð fyrir stjórn VR 
þann 10. október 2018 þar sem hún var samþykkt með öllum  
greiddum atkvæðum. Trúnaðarráð fundaði 15. október  og sam-
þykkti kröfugerðina sem og kröfur VR á hendur stjórnvöldum með 
öllum greiddum atkvæðum eftir fjörugar umræður. 

Stjórn VR, sem jafnframt er samninganefnd félagsins, tók þá 
ákvörðun að VR og Landssamband ísl. verzlunarmanna færu fram  
saman í viðræðum við atvinnurekendur og legðu fram sameigin- 
lega kröfugerð, sem var gert á fundi með SA 19. október 2018 
þegar kjarasamningaviðræðurnar hófust formlega.  

Kröfugerð VR gagnvart samtökum atvinnurekenda 

Hér að neðan má sjá helstu atriði í kröfugerð VR og Landssam-
bands ísl. verzlunarmanna gagnvart Samtökum atvinnulífsins sem 
samþykkt var á fundi trúnaðarráðs VR um miðjan október og kynnt 
á fundi með viðsemjendum félagsins nokkrum dögum síðar. Kröfu- 
gerð gagnvart Félagi atvinnurekenda er nánast samhljóða. 

Launaliður kjarasamninga

VR gerir þá kröfu að lágmarkslaun fyrir dagvinnu dugi fyrir 
mannsæmandi lífi en lægstu laun eru ekki í neinum takti við það 
sem þarf til lágmarksframfærslu. Í kröfugerð VR segir að félagið telji 

mikilvægt að taka sérstakt tillit til stöðu þeirra sem hafa lægstu 
launin og er því lagt til að samið verði um krónutöluhækkun launa. 

VR gerir kröfu um  kr.  42.000 hækkun á launum frá og með  
1. janúar 2019, þannig að lágmarkslaun verði þá kr. 342.000.  
Öll laun hækki um kr. 42.000.

VR gerir kröfu um kr. 42.000 hækkun frá og með 1. janúar 2020 
þannig að lágmarkslaun verði þá kr. 384.000. Öll laun hækki 
um kr. 42.000 kr.

VR gerir kröfu um kr. 41.000 hækkun frá og með 1. janúar 2021 
þannig að lágmarkslaun verði kr. 425.000. Öll laun hækki um 
kr. 41.000 kr.

Taxtar og byrjunarlaun

Þá er gerð sú krafa að taxtakerfi kjarasamninga VR og atvinnu-
rekenda verði tekið til gagngerrar endurskoðunar, nánast allir 
grunntaxtar í samningum séu undir lágmarkstekjutryggingu. VR 
gerir þá kröfu að launataxtar endurspegli laun á vinnumarkaði og 
að enginn taxti verði undir lágmarkslaunum.

Þá krefst VR þess að breytingar á launatöxtum byrjunarlauna í kjara- 
samningum 2015 verði afturkallaðar og að launataxtar byrjunar-
launa verði færðir til sama horfs og áður, þ.e. að byrjunarlaun miði 
við 18 ára aldur en ekki 20 ára.

Stytting vinnuvikunnar

VR gerir þá kröfu að vinnuvika félagsmanna verði stytt, án launa-
skerðingar, í 35 stundir á viku, bæði hjá skrifstofu- og verslunarfólki.

Lífeyrisréttindi

Í kjarasamningi Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnu-
lífsins frá 21. janúar 2016 var samið um að hækka mótframlag 
atvinnurekenda í lífeyrissjóði úr 8% í 11,5%. VR gerir þá kröfu að 
launafólk hafi fullt val um ráðstöfun þessarar hækkunar í séreignar-
sparnað, samtryggingu eða til niðurgreiðslu húsnæðislána.

Veikindaréttur

VR gerir þá kröfu að launagreiðslur vegna veikinda og slysa verði 
samræmdar og launagreiðslur vegna vinnuslysa verði þær sömu 
og vegna veikinda.

Jafnframt gerir félagið þá kröfu að skerðingar vegna aldurs á  
bótum fyrir varanlega örorku verði felldar niður enda gangi þær 
gegn ákvæðum laga nr. 86 frá árinu 2018 um jafna meðferð á  
vinnumarkaði. 

Þá leggur VR áherslu á að veikindaréttur vegna barna nái til barna 
og ungmenna allt að 18 ára aldri og verði jafnframt útvíkkaður til 
að mæta veikindum maka og foreldra félagsmanna. 

Þá ítrekar VR þá kröfu félagsins að allur kostnaður vegna komu-
gjalda og læknisvottorða verði greiddur af atvinnurekanda, óski 
hann eftir vottorði vegna veikinda.
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Réttindi eldra starfsfólks á vinnumarkaði 

Fara þarf sérstaklega yfir stöðu starfsfólks 70 ára og eldri á vinnu-
markaði sem ekki greiðir lengur iðgjald í lífeyrissjóð og fær heldur 
ekki mótframlag atvinnurekenda. VR gerir þá kröfu að atvinnu-
rekendur tryggi að mótframlag atvinnurekenda í lífeyrissjóð skili 
sér í hækkun launa til eldra starfsfólks eða verði ráðstafað á annan 
hátt sem er í samræmi við vilja þess.

Húsnæðismál

VR leggur til að stofnað verði óhagnaðardrifið húsnæðisfélag og 
fjámögnun þess verði tryggð. Slíkt félag gæti verið fyrsta skrefið að 
þjóðarsátt á húsnæðismarkaði þar sem stjórnvöld og sveitarfélög 
sem og fyrirtæki og fólkið í landinu taka höndum saman. 

Starfsmenntamál

Haustið 2019 er fyrirhugað að bjóða fagnám í verslun á fram-
haldsskólastigi sem tilraunaverkefni í samstarfi við fyrirtæki í smá-
söluverslun sem verði síðan grundvöllur að innleiðingu námsins 
fyrir verslunarfólk sem uppfylli skilyrði þess. VR gerir þá kröfu að 
nám þetta verði metið til launa. 

Þá gerir VR jafnframt kröfu um að félagsmenn með erlent ríkisfang 
fái að sækja íslenskunám á vinnutíma og án launaskerðingar.

Aðrar kröfur

Farið verði sérstaklega yfir kjör starfsfólks í ferðaþjónustu. 

Áunnin réttindi félagsmanns færist óskert milli atvinnurekenda.

Sveigjanleiki í orlofstöku verði aukinn.

1. maí verði stórhátíðardagur.

Ágreiningur, sem uppi hefur verið varðandi ávinnslu orlofs eftir 
5 ára starf hjá fyrirtæki, verði leystur. 

Atvinnurekendur auki stuðning sinn við heilsueflingu starfs-
fólks í forvarnarskyni. 

Aukinn sveigjanleiki verði veittur starfsfólki sem er nærri starfs-
lokum. 

Lágmarksvinnutími á virkum dögum verði 4 klst. eins og um 
helgar og aldrei verði greitt fyrir skemmri tíma, þó unnið sé 
skemur. 

Uppgjörstímabil mánaðarlauna verði þannig að ekki standi 
eftir meira en ein vika ógreidd í hverjum almanaksmánuði. 

Launagreiðslur á rauðum dögum verði settar inn í kjarasamn-
ing með skýrari hætti en nú er. 

Farið verði sérstaklega yfir réttarstöðu starfsfólks sem er á 
bakvöktum. 

Vinnustaðalýðræði verði innleitt á vinnustaði þannig að starfs-
fólk fái fulltrúa í stjórnir fyrirtækja. 

Allt launafólk beri vinnustaðaskírteini, óháð atvinnugrein.

Kröfur VR á stjórnvöld

VR telur ljóst að stjórnvöld þurfi að koma að gerð kjarasamninga 
á almennum vinnumarkaði og var samþykkt sérstök kröfugerð á 
stjórnvöld. Helstu atriði hennar eru:

Persónuafsláttur verði hækkaður þannig að lágmarkslaun 
verði skattfrjáls. Tekinn verði upp breytilegur persónuafsláttur 
þannig að hann lækki við hækkandi tekjur. Lækkandi skattar á 
lág- og millitekjur verði fjármagnaðir m.a. með hækkun á skött- 
um þeirra tekjuhæstu. Tryggja þarf að persónuafsláttur fylgi 
launaþróun í landinu. Fjármagnstekjuskattur verði hækkaður 
þannig að ekki verði mismunur á skattlagningu eftir tekjum.

VR leggur áherslu á að stofnað verði húsnæðisfélag sem ekki 
er rekið í hagnaðarskyni. Krafa er um að ríki og sveitarfélög 
tryggi byggingaland inn í slíkt félag. Gerð er sú krafa til sveitar-
félaga að nægt lóðaframboð verði á hverjum tíma þannig að 
tryggt sé að lóðaverð haldist lágt. 

Áframhaldandi uppbygging íbúða hjá Bjargi íbúðafélagi verði 
tryggð. Reglur um byggingakostnað og hverjir hafi aðgang að 
íbúðum verði rýmkaðar hjá húsnæðissjálfseignarstofnunum 
eins og Bjargi.

Tryggja þarf betur réttarstöðu leigjenda gagnvart leigusölum 
með breytingum á húsaleigulögum. Tryggja þarf rekstrargrund- 
völl hagsmunasamtaka leigjenda með framlögum úr ríkissjóði.

Afnema þarf verðtryggingu á neytendalánum og samfara því 
verði stefnt að lægra vaxtastigi þannig að það jafnist á við það 
sem gerist í nágrannalöndum okkar. 

Húsnæðisliðurinn verði tekinn út úr lögum um vexti og verð-
tryggingu.

Lengja þarf fæðingarorlof í 24 mánuði þannig að bilið milli 
fæðingarorlofs og leikskóla verði brúað. 

Barnabætur verði hækkaðar verulega og dregið verði úr 
skerðingum og viðmiðunarmörk skerðinga verði ekki undir 
lágmarkslaunum. Draga skal verulega úr tekjuskerðingum í 
almannatryggingakerfinu.

Styrkja þarf lagaumhverfi til að taka á brotastarfsemi á vinnu-
markaði þannig að tryggt verði að fyrirtæki geti aldrei hagnast 
á brotastarfsemi heldur beri af henni fjárhagslegan skaða. 

Sameina þarf Vinnumálastofnun og Vinnueftirlit ríkisins og 
tryggja slíkri stofnun nægt fjármagn til að sinna eftirlitshlut-
verki. Setja þarf lög til að stöðva kennitöluflakk. Lögfesta þarf 
samstarf stéttarfélaga og eftirlitsstofnana til eftirlits á vinnu-
stöðum og stofnunum veittar valdheimildir til að miðla upp-
lýsingum til stéttarfélaga.

Heilbrigðisþjónusta skal ekki vera markaðsdrifin og jafnt að-
gengi tryggt öllum, óháð efnahag og búsetu. Draga þarf úr 
greiðsluþátttöku almennings í heilbrigðiskerfinu. Tryggja þarf 
gjaldfrjálsan aðgang allra að sálfræðiþjónustu og gera þarf 
þjóðarátak í geðheilbrigðismálum með því að veita meiri fjár- 
munum í málaflokkinn.
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VR gerir kröfu gagnvart atvinnurekendum um að fagnám ver-
slunarfólks á framhaldsskólastigi verði metið til launa. Tryggja 
þarf fjármagn frá ríkinu vegna þessa náms, m.a. vegna raun-
færnimats, vinnustaðanáms og kennslu í framhaldsskólum.

Kjaradeilu vísað til ríkissáttasemjara

Að mati fulltrúa VR í viðræðum við atvinnurekendur skiluðu þær litl- 
um ávinningi í október og nóvember 2018. Hugmyndum atvinnu- 
rekenda um breytingar á dagvinnutímabili var hafnað af stjórn VR 
(sem jafnframt er samninganefnd félagsins) í desember og um 
miðjan mánuðinn veitti samninganefndin formanni umboð til að 
vísa kjaradeilunni til ríkissáttasemjara, ef á þyrfti að halda. Þann 20. 
desember 2018 samþykkti samninganefndin að fara í viðræður við 
önnur stéttarfélög um samstarf í kjarasamningaviðræðunum. Dag-
inn eftir, eða þann 21. desember, ákváðu svo VR, Efling og Verkalýðs-
félag Akraness (VLFA) að vísa kjaradeilum sínum sameiginlega til 
ríkissáttasemjara. Með þessari ákvörðun klauf VR sig frá samstarfi  
innan Landssambands ísl. verzlunarmanna og Efling og VLFA klufu 
sig frá samstarfi innan Starfsgreinasambands Íslands. 

Í sameiginlegri yfirlýsingu í tilefni af vísun deilunnar til ríkissátta- 
semjara sögðu formenn félaganna að viðræður við Samtök atvinnu- 
lífsins undangengnar vikur hafi verið árangurslausar og að afstaða 
stjórnvalda væri skýr vísbending um að þau hyggðust ekkert 
gera til að liðka fyrir viðræðum. Félögin þrjú fóru fram saman í 
viðræðum hjá ríkissáttasemjara en fyrsti fundurinn var haldinn 
þann 28. desember 2018. Verkalýðsfélag Grindavíkur bættist við 
í upphafi árs 2019. 

Árangurslausar viðræður

Viðræður undir forystu ríkissáttasemjara stóðu frá lokum desem-
ber 2018 til seinni hluta febrúar 2019. Samtök atvinnulífsins lögðu 
fram tillögur um launalið samninga um miðjan febrúar sem stéttar- 
félögin fjögur höfnuðu en lögðu fram gagntilboð tveimur dögum 
síðar. Því var hins vegar hafnað af atvinnurekendum. 

Þann 19. febrúar lögðu stjórnvöld fram tillögur að breytingum í 
húsnæðis- og skattamálum. Tillögurnar gerðu m.a. ráð fyrir nýju 
skattþrepi fyrir lægstu launin sem kæmi að fullu til framkvæmda 
árið 2020. Félögin fjögur lýstu yfir miklum vonbrigðum með til- 
lögurnar sem engan veginn kæmu til móts við kröfur stéttarfélag-
anna eða sköpuðu grundvöll til að halda viðræðum um endur-
nýjun kjarasamninga áfram. 

Á fundum stjórnar og trúnaðarráðs VR þann 20. febrúar 2019 var 
farið yfir stöðuna og samninganefnd veitti formanni heimild til að 
lýsa yfir árangursleysi viðræðna sem öll félögin fjögur gerðu dag-
inn eftir á fundi með ríkissáttasemjara. Formaður VR, Ragnar Þór 
Ingólfsson, sagði félögin hafa lagt mikið á sig til þess að ná kjara-
samningum. Það hafi ekki tekist og myndu félögin nota þau tæki 
og tól sem þeim stæðu til boða til að þrýsta á kröfur sínar, þ.m.t. að 
boða til verkfallsaðgerða. 

Verkfallsaðgerðir samþykktar í atkvæðagreiðslu

Á fundi stjórnar VR 22. febrúar 2018 var skipuð verkfallsnefnd 
sem í sitja fjórir stjórnarmenn, Agnes Erna Estherardóttir, Arnþór  
Sigurðsson, Friðrik Boði Ólafsson og Elizabeth Ann Courtney. 

Á fundi samninganefndar félagsins 25. febrúar var farið yfir og 
samþykkt skipulag atkvæðagreiðslu um verkfallsaðgerðir og tíma- 
áætlun aðgerða, að því gefnu að samþykki fengist í atkvæða-
greiðslunni. Tillögur um verkfallsaðgerðir voru unnar í samstarfi 
félaganna fjögurra. Þær gera ráð fyrir staðbundnum verkföllum í 
ákveðnum fyrirtækjum innan Samtaka atvinnulífsins, stærri hótel- 
um á höfuðborgarsvæðinu og fyrirtækjum í hópbifreiðaakstri. Til- 
lögurnar kveða á um styttri verkföll, í einn til þrjá daga, frá  
22. mars til loka apríl en ótímabundið verkfall frá og með 1. maí, 
hafi ekki verið samið fyrir þann tíma. 

Trúnaðarráð VR fundaði undir lok febrúar þar sem farið var yfir 
stöðuna og haldinn var fundur með trúnaðarmönnum á þeim 
vinnustöðum sem verkfallsaðgerðum var beint að. Þá var fundað 
með starfsmönnum á vinnustöðunum, þar sem því var við komið, 
og haldinn var félagsfundur þann 5. mars, daginn sem atkvæða-
greiðslan hófst, þar sem farið var yfir stöðuna í kjarasamninga-
viðræðunum, tilhögun atkvæðagreiðslunnar og skipulag aðgerða.

Atkvæðagreiðslan var eingöngu meðal félagsmanna VR á þeim 
vinnustöðum sem verkfallsaðgerðir beindust að og stóð frá 5. mars 
til hádegis þann 12. mars 2019. Á kjörskrá voru 959 félagsmenn 
og greiddu 578 atkvæði sem er 60,3% þátttaka. Alls samþykktu 
302 verkfallsaðgerðir eða 52,25% en 262 sögðu nei eða 45,33%.  
Fjórtán, eða 2,42%, tóku ekki afstöðu. 

Verkfall hefst

Fyrsta verkfall VR var áætlað föstudaginn 22. mars, í sólarhring. 
Daginn áður var langur fundur aðila hjá ríkissáttasemjara og stóð 
hann fram eftir kvöldi. Á þeim fundi bættist Landssamband ísl. 
verzlunarmanna við VR og hin félögin en formaður VR hafði fyrr í 
vikunni tekið við formennsku í LÍV, sjá nánar á bls. 22. Verkfall hófst 
svo á miðnætti eins og áætlanir félaganna sögðu til um, fyrsta 
verkfall VR frá árinu 1988 eða í rúma þrjá áratugi. 
 
Þetta var staða mála þegar ársskýrslan fór í prentun.

FRÆÐSLA OG AUGLÝSINGAR Í TENGSLUM VIÐ 
KJARASAMNINGAVIÐRÆÐUR

Undir lok árs 2018 gaf VR út fimm fræðslumyndbönd á vefsíðu og 
samskiptasíðum félagsins þar sem fjallað var um það helsta sem 
brennur á félagsmönnum. Meðal efnis var stytting vinnutímans, 
húsnæðismál, tekjutenging bóta og vextir. Á svipuðum tíma var 
einnig hrint af stað auglýsingaherferð undir heitinu „Georgskjör“ 
þar sem fjallað var um réttindi launafólks með skýrskotun í helstu 
áherslur í kjarasamningaviðræðunum. Sjá nánar á bls. 21.
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Sérfræðingar á kjaramálasviði VR tóku á móti 2.196 nýjum málum 
árið 2018 samanborið við 2.015 árið áður. Aukning milli ára er því 
um 9%. Ef frá eru talin atvinnuleyfi fyrir erlenda starfsmenn á árinu 
2018 var málafjöldinn alls 1.947 á árinu samanborið við 1.859 árið 
áður sem er tæplega 5% aukning milli ára. Fjöldi umsagna VR um 
atvinnuleyfi hefur aldrei verið hærri síðan mælingar hófust, 249  
talsins, þar af voru 129 umsagnir um framlengingar og 120 um ný 
leyfi. Árið 2017 voru umsagnir um atvinnuleyfi 156. Þessa miklu 
aukningu milli ára má helst rekja til breytinga sem gerðar voru 
á árinu 2018 þess efnis að námsmenn þurfa nú að fá umsóknir 
sínar stimplaðar hjá stéttarfélagi en þurftu þess ekki áður. 

Félagsmenn með erlent ríkisfang voru um 9% af fjölda félags- 
manna að meðaltali á árinu 2018 en um þriðjungur eða 32,8% 
af þeim heildarfjölda sem óskaði aðstoðar kjaramálasviðs það ár  
samanborið við fjórðung árið áður.

Fjöldi mála í vinnslu

Um áramótin 2018 og 2019 var VR með 144 mál í vinnslu, þar af 
voru 67 hjá lögmanni félagsins. Alls voru 85 mál af þessum 144 
málum vegna ársins 2018, 44 vegna ársins 2017 en 15 mál voru 
þaðan af eldri. Á árinu 2018 komu inn á borð kjaramálasviðs 27 
gjaldþrotamál sem vörðuðu alls 144 félagsmenn. Lítil breyting 
var á fjölda gjaldþrotamála milli ára, árið 2017 voru málin 26 og 
vörðuðu 94 félagsmenn.

Fjöldi kjaramála
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í samræmi við gildandi lög, reglugerðir og kjarasamninga. Eftir-
litsfulltrúar VR eru tveir, annar er með starfsstöð á Selfossi en hinn 
í Reykjavík.

Framkvæmd eftirlits

Ef eftirlitsfulltrúum er neitað um aðgengi að vinnustöðum eða ef 
atvinnurekandi eða starfsmenn hans bera ekki vinnustaðaskírteini 
á sér geta eftirlitsfulltrúarnir tilkynnt það til Vinnumálastofnunar 
sem getur krafist þess að atvinnurekandi bæti úr annmörkunum 
innan hæfilegs frests, að viðlögðum dagsektum. Eftirlitsfulltrúum 
er heimilt að leita aðstoðar lögreglu við eftirlitið, þegar slíkt þykir 
nauðsynlegt. 

Skráningar 2018

Á árinu 2018 voru skráðir rétt tæplega 7.000 einstaklingar í 300 
fyrirtækjum í eftirlitskerfi vinnustaðaeftirlitsins, þar af um 3.400 í 
ferðum fulltrúa VR. Í eftirlitsheimsóknum eru starfandi einstakl-
ingar skráðir í eftirlitskerfið en einnig eru starfskjör á vinnustaðn-
um skoðuð sem og aðbúnaður starfsfólks, ef ástæða þykir til, og 
brot tilkynnt til viðkomandi stofnana, ef þurfa þykir. Ekki er haldin 
sérstök skráning á slíkum tilkynningum en farið er aftur í fyrirtækin 
að nokkrum tíma liðnum til að athuga hvort úrbætur hafi verið 
gerðar. Ef vinnustaðaskírteini eru ekki til staðar er skrifuð eftir- 
litsskýrsla og voru um 140 skýrslur gerðar á vegum VR á árinu 
2018. Gefinn er frestur til úrbóta og fyrirtækið heimsótt aftur að 
honum loknum. Um það bil 80% fyrirtækja hafa þá gert úrbætur, 
en hafi fyrirtæki ekki gert það er afrit af eftirlitsskýrslunni sent til 
Vinnumálastofnunar sem þá sendir aðvörunarbréf á viðkomandi 
fyrirtæki. Stofnunin hefur heimild til að beita dagsektum sem geta 
numið allt að einni milljón króna á dag. 

Alls voru skráðir 530 vinnustaðir í heimsóknum eftirlitsfulltrúa 
VR en heimsóknirnar eru mun fleiri þar sem ekki liggja fyrir tölur 
um hversu oft fyrirtæki er heimsótt á árinu né er tekið tillit til 
fjölda starfsstöðva. Má áætla að a.m.k. 800 heimsóknir séu að baki  
þessum 3.400 skráningum. 

VINNUSTAÐAEFTIRLIT

Í ágúst árið 2010 tók gildi samkomulag Alþýðusambands Íslands 
og Samtaka atvinnulífsins um vinnustaðaskírteini og eftirlit á  
vinnustöðum. Eftirlitið annast sérstakir fulltrúar sem heimilt er að 
fara í eftirlitsheimsóknir á vinnustaði sem undir lögin falla til að 
ganga úr skugga um að atvinnurekandi og starfsmenn hans starfi 

Atvinnuleysi meðal félagsmanna VR
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KJARAMÁL

DÓMSMÁL 

Á hverju ári fara nokkur mál sem berast kjaramálasviði fyrir dóm- 
stóla. Hér eru rakin tvö slík á starfsári stjórnar 2018 – 2019, bæði  
varða uppsögn vegna meintra trúnaðarbrota. Í fyrra málinu var 
félagsmanni VR fyrirvaralaust sagt upp eftir tæplega tveggja ára 
starf á hóteli og gert að hætta samstundis. Í uppsagnarbréfi var  
honum m.a. gefið að sök að hafa brugðist trúnaði og sinnt erindum 
fyrir samkeppnisaðila atvinnurekanda síns. VR benti á að ástæður 
atvinnurekandans réttlættu ekki fyrirvaralausa brottvikningu úr 
starfi. Félagsmaðurinn hafi ekki fengið áminningu vegna starfa 
sinna, sem væri grunnforsenda fyrir því að hægt væri að segja  
honum upp fyrirvaralaust vegna brota í starfi. 

Atvinnurekandinn vísaði í ráðningarsamning félagmannsins þar 
sem sagði að hann yrði að helga vinnuveitanda sínum allan sinn 
tíma og væri óheimilt að vinna beint eða óbeint fyrir aðra án skrif-
legs samþykkis atvinnurekandans. Þetta ákvæði í samningnum 
virðist hafa verið túlkað svo af atvinnurekandanum að félags-
maðurinn hafi ekki mátt gera neitt innan sem utan vinnutíma án 
skriflegs samþykkis vinnuveitanda. Að mati VR felur slík túlkun í sér 
takmörkun á stjórnarskrárvörðum réttindum. Ákvæðið hafi verið 
gert við aðstæður þar sem halli á félagsmanninn og sé því óskuld-
bindandi fyrir hann. 

Dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur dæmdi félagsmanninum í 
vil. Í niðurstöðunni er bent á að atvinnurekanda beri að áminna 
eða aðvara starfsmann áður en gripið er til fyrirvaralauss brott- 
reksturs, nema sakir séu því meiri. Atvinnurekandinn hafi heldur 
ekki sýnt fram á að starfsemi félagsmannsins hafi skaðað hags-
muni fyrirtækisins eða stutt samkeppnisaðila. 

Seinna málið snýr að því hvort félagsmaðurinn eigi rétt á greiðslu 
fyrir yfirvinnu og hvort fyrirvaralaus uppsögn hafi verið heimil. VR 
vann málið í héraði og áfrýjaði atvinnurekandinn því til Hæstaréttar. 
 
Málavextir voru þeir að félagsmaðurinn var ráðinn til starfa í verslun 
um mitt ár 2015. Í ráðningarsamningi, sem var ekki undirritaður, 
var ákvæði um trúnaðar- og þagnarskyldu. Atvinnurekandinn hélt 
því fram að honum hafi ítrekað borist upplýsingar um trúnaðar-
brot starfmannsins og var honum sagt upp störfum í upphafi árs 
2016, en óskað var eftir vinnuframlagi á uppsagnarfresti. Mánuði 
síðar var honum hins vegar sagt fyrirvaralaust upp störfum, bóta-
laust, og bar atvinnurekandi við frekari trúnaðarbrotum.

Félagsmaðurinn mótmælti þessu og krafðist m.a. greiðslu fyrir yfir-
vinnu sem hann sagði hafa verið samið sérstaklega um við gerð 
ráðningarsamningsins. Atvinnurekandinn hafnaði þeirri kröfu á 
þeim forsendum að ekki hafi verið samið um yfirvinnugreiðslur og 
hélt því fram að félagsmaðurinn hafi fyrirgert rétti sínum til frekari 
launa á uppsagnarfresti. 

Í héraðsdómi var fallist á kröfu félagsmannsins um greiðslu yfir-
vinnu, ekki hafi verið sannað að samið hafi verið um að hann skyldi 
ekki fá greitt sérstaklega fyrir yfirvinnu. Hæstiréttur hafnaði hins 
vegar kröfu félagsmannsins um greiðslu fyrir yfirvinnu vegna sönn-
unarskorts um að fyrir lægi samkomulag um slíkar greiðslur. Hvað 
varðar riftun ráðningarsamnings féll dómur á báðum dómstigum 
félagsmanninum í hag. Ekki þótti sannað að félagsmaðurinn hafi 
brotið gegn trúnaðar- og starfsskyldum sínum þannig að réttlætt 
hafi fyrirvaralausa riftun á ráðningarsamningi.
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SJÚKRASJÓÐUR

Styrkveitingar úr Sjúkrasjóði VR

Sjúkra- og dagpeningar

Dánarbætur 

Örorkubætur 

Aðrir styrkir til sjóðfélaga 

Bætur og styrkir 

til félagsmanna samtals*

Að auki styrkir til stofnana 

og félagasamtaka, 

fræðslu- og fagfélaga

1.739.607.271

41.853.244

33.186.100

18.290.864

1.832.937.479

15.317.765

1.253.923.146

42.936.736

20.524.879

22.417.700

1.339.802.461

15.865.612

1.265

96

13

106

1.471

1.081

104

17

117

1.302

2018 2017

Upphæð UpphæðFjöldi Fjöldi

* Fjöldi einstaklinga, ekki samtala bótaflokka

STYRKVEITINGAR ÚR SJÚKRASJÓÐI VR

Varðandi tekjur árið 2018 vísast til reikninga aftast í ársskýrslunni. 
Greiddar bætur sundurliðast þannig:

SJÚKRADAGPENINGAR 2017 OG 2018

Greiðslur úr Sjúkrasjóði VR vegna sjúkradagpeninga hafa hækkað 
mikið síðustu ár, einkum vegna geðraskana og stoðkerfisvanda- 
mála. Heildarútgjöld sjóðsins vegna sjúkradagpeninga hækkuðu 
úr 1.254 milljónum króna árið 2017 í 1.740 milljónir króna árið  
2018 eða um 38,7% en 30,3% að teknu tilliti til launaþróunar og 
fjölgunar félagsmanna á milli ára.

Hlutfall sjúkradagpeninga af iðgjöldum til sjóðsins hefur hækkað 
jafnt og þétt síðustu ár eins og sjá má á myndinni. Árið 2017 var 
þetta hlutfall 67,9% en 88,1% árið 2018. Alls fengu 1.256 félags-
menn greidda sjúkradagpeninga árið 2018 samanborið við 1.081 
árið 2017 og er fjölgun milli ára 16,2%. 

Stærsti einstaki sjúkdómaflokkurinn er geðraskanir en dagpeningar 
vegna geðraskana voru alls 36,7% af heildarupphæð sjúkradag-

Skipting sjúkradagpeninga 2018

Geðraskanir 37%

Stoðkerfisvandamál 22%

Krabbamein 8%

Meðganga, þvagfæra- og 
móðurlífssjúkdómar 2%

Kviðarhol 
og meltingarfæri 8%

Annað 20%37%
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20%
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FRAMKVÆMDASTJÓRN SJÚKRASJÓÐS VR 
STARFSÁRIÐ 2018 - 2019

Dóra Magnúsdóttir sem er formaður, Birgir Már Guðmundsson, 
Guðrún Björg Gunnarsdóttir, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir og 
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir. Varamaður: Ólafur Reimar Gunnarsson.

Á myndinni eru, efri röð frá vinstri, Guðrún Björg Gunnarsdóttir, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir og 
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir. Sitjandi frá vinstri eru Birgir Már Guðmundsson, Dóra Magnúsdóttir og 
Ólafur Reimar Gunnarsson. 

peninga árið 2018. Að teknu tilliti til fjölgunar félagsmanna og 
launaþróunar á milli áranna 2017 og 2018 jókst heildarupphæð 
sjúkradagpeninga vegna geðraskana um 46,4% og um 18,2% 
vegna stoðkerfisvandamála. 

Versnandi afkoma Sjúkrasjóðs VR

Vegna verri afkomu sjóðsins í ár en fyrri ár verður framlag Sjúkra-
sjóðs í VR varasjóð ekki jafnmikið og verið hefur. Rekstrarniðurstaða 
sjóðsins, án fjármagnsliða, var neikvæð um tæplega 12 milljónir 
króna árið 2018. Árið 2017 var 25 milljóna króna hagnaður af rekstri 
sjóðsins fyrir fjármagnsliði og tæplega 83 milljóna króna hagnaður 
árið 2016. 

Í ljósi þessarar þróunar liggja fyrir aðalfundi VR 2019 tillögur um 
breytingar á reglugerð sjóðsins sem miða að því að ákvörðun um 
lengd bótatímabils sé á forræði stjórnar sjóðsins.  
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ORLOFSMÁL

Á myndinni eru frá vinstri Sigmundur Halldórsson, Harpa Sævarsdóttir, Sigurður Sigfússon 
og Helga Ingólfsdóttir. 

Nýting orlofshúsa

Akureyri (12)

Einarsstaðir (8)

Flúðir (3)

Húsafell (6)

Miðhúsaskógur (26)

Reykjavík (3)

Vestmannaeyjar 

Ölfusborgir 

Önnur hús (23)

Samtals gistinætur

3.193

1.050

976

1.229

4.512

612

281

758

2.282

14.893

2.674

925

847

1.016

5.017

707

291

297

2.200

13.974

95%

98%

95%

94%

91%

97%

92%

97%

93%

96%

96%

92%

78%

97%

85%

100%

66%

47%

50%

47%

50%

76%

41%

69%

68%

34%

50%

49%

43%

88%

50%

75%

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Fjöldi gistinátta Nýting sumar Nýting vetur*

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

FRAMKVÆMDASTJÓRN ORLOFSSJÓÐS VR 
STARFSÁRIÐ 2018 - 2019

Sigurður Sigfússon sem er formaður, Helga Ingólfsdóttir, Harpa 
Sævarsdóttir, Sigmundur Halldórsson og Unnur María Pálmadóttir.

Varamenn: Benedikt Vilhjálmsson og Bjarni Þór Sigurðsson.

Á árinu 2018 voru 64 orlofshús og -íbúðir í eigu VR. Félagið tók 
á leigu 19 orlofshús og eitt hótelherbergi á árinu. Útleigur ársins 
2018 voru 4.621 samanborið við 4.170 árið 2017. Nýting orlofs- 
húsa yfir vetrarmánuðina hefur verið mjög góð í húsum með  
heitum pottum auk íbúðanna á Akureyri. 

NÝ ORLOFSHÚS

VR gekk frá kaupum á nokkrum nýjum húsum á starfsárinu, í sam-
ræmi við ákvörðun stjórnar VR frá því í október árið 2016 um átak í 
fjölgun orlofshúsa. Í ágúst 2018 voru tvö hús á Hellishólum í Fljóts-
hlíð tekin í notkun og í lok þess árs var gengið frá kaupum á húsi 
á Siglufirði sem fyrirhugað er að verði tilbúið til útleigu vorið 2019. 

Viðamiklar endurbætur á húsum félagsins í Miðhúsaskógi héldu 
áfram en auk þess var unnið að því að bæta veginn á orlofssvæðinu. 

AFSLÁTTARMIÐAR OG KORT

VR býður félagsmönnum sínum afslátt í flug með Icelandair og 
WOWair. Á árinu 2018 voru seldir 7.939 afsláttarmiðar sem er 7,3% 
aukning frá árinu áður. 

VR selur einnig flugmiða innanlands með Flugfélaginu Erni og  
afsláttarmiða í pakkaferðir með Úrval Útsýn. Á árinu 2018 var 
seldur 561 miði með innanlandsfluginu og 87 miðar í pakkaferðir. 
 
Þá selur VR félagsmönnum sínum veiði-, golf- og útilegukort 
og var alls 871 kort selt á árinu 2018. Þá voru seldir 1.116 miðar  
í Hvalfjarðargöng.    

NÝTING ORLOFSHÚSA 2017 - 2018

Innan sviga er tilgreindur fjöldi húsa / íbúða á hverjum stað. Auk 
húsa í eigu félagsins tók VR á leigu fjölmörg orlofshús sumarið 
2018 og endurleigði til félagsmanna. 

4.621
Útleigur orlofshúsa 
árið 2018.
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STARFSMENNTAMÁL

Á árinu 2018 voru greiddar rúmlega 618 milljónir króna í starfs-
menntastyrki til félagsmanna VR úr starfsmenntasjóðum sem 
félagið er aðili að samanborið við tæplega 390 milljónir króna árið 
áður. Aukning milli ára er um 59% sem rekja má til ákvörðunar 
stjórnar sjóðanna, Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks 
og Starfsmenntasjóðs verslunarinnar, að hækka hámarksstyrk 
í allt að 130 þúsund krónur á ári, eða 390 þúsund krónur í upp-
safnaðan styrk eftir þrjú ár, og greiðsluhlutfall í 90% vegna náms, 
starfstengdra námskeiða og ráðstefna. Þessi ákvörðun tók gildi  
1. janúar 2018. Áður var hámarksstyrkur 90 þúsund krónur á ári  
og uppsafnaður styrkur 270 þúsund krónur að hámarki. 

Umsóknir félagsmanna VR um styrk árið 2018 voru alls 9.340 en 
voru 7.867 árið áður. Alls fékk 7.381 félagsmaður styrk á árinu 2018 
en árið 2017 voru þeir 6.650. Frá árinu 2008 hefur fjöldi félags-
manna sem fær styrk rúmlega tvöfaldast. Á árinu 2018 fengu 584 
félagsmenn greiddan uppsafnaðan þriggja ára styrk en þeir voru 
445 árið 2017. 

Starfsmenntanefnd VR

Starfsmenntanefnd VR var stofnuð árið 2013 en meðal verkefna 
hennar frá þeim tíma hefur verið að móta heilsteypt nám í verslun 
sem tengist milli skólastiga og byggir á hæfnigreiningu starfa. Á 
starfsári stjórnar 2018 – 2019 var stefna nefndarinnar til tveggja 
ára samþykkt. Í henni er lögð áhersla á að styrkja félagsmenn sem 
eru ekki búnir að ljúka formlegu námi og veita félagsmönnum 
tækifæri til þess að styrkja stafræna hæfni sína.

Lykiltölur úr ársreikningum Starfsmenntasjóðs 
verslunar- og skrifstofufólks 
og Starfsmenntasjóðs verslunarinnar 

Tekjur Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks árið 2018 
voru 725 milljónir króna og gjöld 781 milljón króna. Eigið fé sjóðs-
ins var  949 milljónir króna í lok árs 2018.

Tekjur Starfsmenntasjóðs verslunarinnar árið 2018 voru um 45 
milljónir króna og gjöld um 39 milljónir króna. Eigið fé sjóðsins var 
tæplega 177 milljónir króna í lok árs 2018.

Fræðslustjóri að láni

Alls bættust 22 fyrirtæki í hóp þeirra fyrirtækja sem tekið hafa 
þátt í verkefninu Fræðslustjóri að láni á árinu 2018 samanborið 
við 21 fyrirtæki á árinu 2017. Fræðslustjóri að láni er samstarfs-
verkefni fræðslusjóða innan SA og ASÍ sem byggir á því að lána 
mannauðsráðgjafa, sérhæfðan 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. 

Menntagátt

Á tímabilinu var unnið þróunarverkefni um nýtt fagnám í verslun 
á framhaldsskólastigi. Verkefnið var unnið í samvinnu margra aðila 
og kostað að mestu af Starfsmenntasjóði verslunar- og skrifstofu-
fólks. Niðurstaðan varð 90 eininga fagnám í verslun, hluti er vinnu-
staðanám sem fer fram á vinnustað undir leiðsögn starfsþjálfa. 
Áhersla er lögð á að fagnámið verði annars vegar metið til launa og 
hins vegar til framhaldsskólaeininga sem nýtast til áframhaldandi 
náms með inngöngurétti í diplómanám í viðskiptafræði og versl- 
unarstjórnun fyrir þá sem það kjósa. Mikilvægur hluti þessarar 
vinnu er þróun raunfærnimats þannig að einstaklingar með langa 
reynslu af störfum í verslun fái þá reynslu metna til eininga. Þessi 
hugmynd var rýnd í rýnihópi trúnaðarmanna, rýnihópi stjórnenda 
í verslun og viðbrögð við henni fengin í viðhorfskönnun sem send 
var út á félagsmenn VR sem starfa í verslun. Gerður var samningur 
við Verzlunarskóla Íslands, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Mími  
símenntun og lykilfyrirtæki í greininni um að búa fagnámið til og 
er sú vinna hafin. Samhliða þessu verkefni er einnig unnið að nýrri 
námslínu hjá Verzlunarskóla Íslands með áherslu á stafræna hæfni. 
Sú braut verður kennd til stúdentsprófs og verður tekið við fyrstu 
nemendunum haustið 2019. 

Diplómanám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun

Diplómanám í viðskiptafræði og verslunarstjórnun er samstarfs-
verkefni VR, Samtaka verslunar og þjónustu, Starfsmenntasjóðs 
verslunar- og skrifstofufólks og háskólanna sem sjá um námið, 
Háskólans á Bifröst og Háskólans í Reykjavík. Námið er fyrsta fag-
háskólanám sem þróað er á Íslandi. Diplómanámið hóf göngu sína 
2018 og á vorönn 2019 var 21 nemandi skráður í námið.

STARFSGREINARÁÐ

Hlutverk starfsgreinaráða er m.a. að veita mennta- og menningar- 
málaráðherra ráðgjöf um málefni starfsmenntunar á framhalds-
skólastigi og gefa honum umsögn um námsbrautalýsingar sem 
skólar leita staðfestingar á. ASÍ tilnefnir fulltrúa í öll starfsgreinaráðin 
og á VR fulltrúa í tveimur þeirra sem báðir gegndu formennsku 
ráðanna á árinu og sátu því einnig fundi starfsmenntanefndar.

Starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina

Starfsgreinaráð skrifstofu-og verslunargreina fjallaði um þá vinnu 
sem menntamálaráðuneytið hefur átt frumkvæði að og snýr að 
stefnumótun um starfsmenntun. Þar ber helst að nefna að ráðið 

618 m. kr.
Á árinu 2018 voru greiddar 
rúmlega 618 milljónir króna 
í starfsmenntastyrki til félags-
manna VR úr starfsmennta- 
sjóðum sem félagið er aðili að.
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telur þörf á að hæfnigreiningar starfa fari eftir skýru og viður- 
kenndu vinnulagi. Helstu verkefni á árinu var vinnsla hæfnigrein-
ingar sérhæfðs þjónustufulltrúa og yfirlestur á nýrri námsbraut 
rekstrarfulltrúa hjá MK. Ráðið vann að verklagi við gerð umsagnar 
um námsbrautalýsingar og stofnaði fagráð til að sinna því. Einnig 
var unninn orðalisti fyrir skrifstofu- og verslunargreinar. 

Starfsgreinaráð matvæla-, veitinga- 
og ferðaþjónustugreina

Endurskoðaðar og samþykktar voru fimm starfalýsingar og hæfni-
kröfur innan starfsgreinaráðs matvæla-, veitinga- og ferðaþjónustu- 
greina og áhersla lögð á samspil í stíganda náms milli skóla og 
vinnustaða í iðngreinunum. Ráðið fékk til umsagnar tíu námskrár 
á árinu 2018 og voru endurskoðaðar og samþykktar starfalýsingar 
og hæfnikröfur í greinunum nýttar til grundvallar þeim umsögn-
um frá ráðinu. Einnig var fagorðalisti faggreinanna unninn sem 
m.a. er aðgengilegur rafrænt á vef hæfniseturs ferðaþjónustunnar. 

STJÓRNIR STARFSMENNTASJÓÐA 
STARFSÁRIÐ 2018 – 2019

Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunar- og skrifstofufólks

Teitur Lárusson (VR) sem er formaður, Arndís Arnardóttir (SA), Eiður 
Stefánsson (LÍV), Ingibjörg Ósk Birgisdóttir (VR), Guðbjörg S. Jóns-
dóttir (SA) sem hætti í apríl, Ólafur Finnbogason (SA) sem hætti  
í október og Sara Dögg Svanhildardóttir (SA) sem kom ný inn í  
stjórn í september 2018.

Varamenn: 
Gils Einarsson (LÍV), Björg Ársælsdóttir (SA), Guðrún Björk Hallbjörns- 
dóttir (VR) og Hannes Sigurðsson (SA).

Stjórn Starfsmenntasjóðs verslunarinnar

Ingibjörg Ósk Birgisdóttir (VR) sem er formaður, Bjarndís Lárusdóttir 
(FA), Selma Kristjánsdóttir (VR/LÍV) og Anna Kristín Kristjánsdóttir (FA).

Fjöldi félagsmanna VR sem fékk fræðslustyrk
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VIRK STARFSENDURHÆFINGARSJÓÐUR

394
einstaklingar voru 
nýskráðir hjá ráðgjöfum 
VIRK hjá VR 2018

VIRK starfsendurhæfingarsjóður er sjálfseignarstofnun sem var 
stofnuð árið 2008 og byggir á samkomulagi í kjarasamningum um 
nýtt fyrirkomulag í starfsendurhæfingu. Árið 2012 bættust lífeyris-
sjóðir í hópinn og 2015 var samið um aðkomu ríkisvaldsins. 

Um VIRK gilda lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starf-
semi starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012. Í dag starfa 10 starfs- 
endurhæfingarráðgjafar á vegum VIRK hjá VR og annast þeir þjón-
ustu við félagsmenn sem veikjast eða slasast þannig að vinnugeta 
þeirra skerðist. Markmiðið er að stuðla að því að hver einstaklingur 
verði svo virkur á vinnumarkaði sem vinnugeta hans leyfir. 

HVATNING OG STUÐNINGUR

Ráðgjafar VIRK styðja og hvetja einstaklinga til aukinnar þátttöku 
á vinnumarkaði í samráði við teymi sérfræðinga og bjóða fjölda 
úrræða á borð við sjúkraþjálfun, sjálfsstyrkjandi námskeið, heilsu- 
rækt með faglegum stuðningi og starfsendurhæfingarstöðvar. Þeir 
starfa í samstarfi við lækna, aðra fagaðila og stofnanir eftir þörfum. 
Á árinu 2018 voru 394 einstaklingar nýskráðir hjá ráðgjöfum VIRK 
hjá VR og 244 voru útskrifaðir. Frá árinu 2009 til loka árs 2018 
hafa rúmlega 2.500 einstaklingar sótt til ráðgjafa VIRK hjá VR og  
um 1.400 hafa útskrifast með starfsgetu að hluta eða öllu leyti  
í vinnu, atvinnuleit eða nám.

Framfærslustaða félagsmanna 
í lok þjónustu VIRK 2018 

Laun á vinnumarkaði 42%

Endurhæfingarlífeyrir 15%

Fjárhagsaðstoð 3%
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ÁLYKTUN STJÓRNAR VR 
UM BROTASTARFSEMI Á VINNUMARKAÐI

Stjórn VR sendi frá sér þann 20. nóvember 2018 ályktun þar sem 
fordæmd voru brot fyrirtækja og starfsmannaleiga á réttindum 
launafólks, einkum erlendra starfsmanna. Í ályktuninni segir að 
stjórnin geri þá kröfu til stjórnvalda að tryggð verði með lögum 
samvinna eftirlitsstofnana og lögreglu við vinnustaðaeftirlit stéttar- 
félaganna og leggur stjórnin áherslu á að vinna þurfi heildstætt 
að vinnustaðaeftirliti á landsvísu í góðri samvinnu og samstarfi við 
Alþýðusamband Íslands og stéttarfélögin í landinu.

YFIRLÝSING STJÓRNAR VR UM 
VANTRAUST Á FORSETA ASÍ Í KJARAVIÐRÆÐUM

Stjórn VR samþykkti þann 24. maí 2018 að lýsa því yfir að þáverandi 
forseti Alþýðusambands Íslands (ASÍ), Gylfi Arnbjörnsson, nyti ekki 
trausts stjórnarinnar til að leiða kjarasamningaviðræður við stjórn-
völd eða Samtök atvinnulífsins fyrir hönd VR og myndi í slíkum 
viðræðum ekki tala í umboði stjórnar félagsins. Stjórnin taldi að 
þrátt fyrir skýra kröfu grasrótarinnar innan aðildarfélaga ASÍ um 
breyttar áherslur og róttækari verkalýðsbaráttu hafi þáverandi  
forseti sambandsins kosið að sniðganga þær kröfur og þær breyt-
ingar sem orðið hafi í forystu verkalýðshreyfingarinnar og notað til 
þess rödd Alþýðusambandsins.

STJÓRN VR GERIR ATHUGASEMDIR VIÐ 
FJÁRMÁLAÁÆTLUN RÍKISSTJÓRNARINNAR

Þann 6. apríl 2018 sendi stjórn VR frá sér ályktun þar sem lýst var 
miklum vonbrigðum með fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Þar  
segir m.a. að í áætluninni sé ekki tekið á þeim alvarlega hnút sem 
kominn sé upp í kjaraviðræðum vegna ákvörðunar kjararáðs [um 
hækkun launa æðstu embættismanna] né neyðarástandi í hús- 
næðismálum. Stjórn VR hafni alfarið að með fjármálaáætluninni 
leggi stjórnvöld áherslu á „gott samstarf við aðila vinnumarkaðarins 
til að varðveita stöðugleika og efla velferð“. 

YFIRLÝSING FORMANNS VR VEGNA 
VINNUBRAGÐA SJÓMANNAFÉLAGS ÍSLANDS

Í byrjun nóvember 2018 sendu formenn VR, Eflingar, Verkalýðs-
félags Akraness og Framsýnar stéttarfélags frá sér yfirlýsingu þar 
sem þeir fordæmdu vinnubrögð trúnaðarmannaráðs Sjómanna-
félags Íslands og brottrekstur Heiðveigar Maríu Einarsdóttur úr 

félaginu. Skorað var á forystu félagsins að afturkalla þá ákvörðun. 
Í febrúar 2019 úrskurðaði félagsdómur að brottrekstur Heiðveigar 
úr félaginu hafi verið óheimill. 

YFIRLÝSING FORMANNS VR UM 
STUÐNING VIÐ KJARABARÁTTU LJÓSMÆÐRA

Formenn VR og Eflingar lýstu í byrjun júlí 2018 yfir stuðningi við 
ljósmæður sem þá stóðu í harðri kjarabaráttu. 

YFIRLÝSING FORMANNS VR 
VEGNA VALS Á FORMANNI HÆFNISNEFNDAR 

Formenn VR, Framsýnar á Húsavík og Verkalýðsfélags Akraness 
sendu frá sér yfirlýsingu þann 29. maí 2018 þar sem þeir gagn-
rýndu val forsætisráðherra á Friðriki Má Baldurssyni sem formanni 
hæfnisnefndar til mats á hæfni umsækjenda um embætti aðstoðar- 
seðlabankastjóra og sögðu hann ekki hæfan til starfans. 

YFIRLÝSING FORMANNS VR 
VEGNA AFSTÖÐU STJÓRNAR VR TIL FORSETA ASÍ

Formaður VR sendi frá sér yfirlýsingu þann 25. maí 2018 þar sem 
hann áréttaði að samþykkt stjórnar VR um vantraust á forseta 
Alþýðusambands Íslands, frá 24. maí sama ár, stæði óhögguð. Í 
yfirlýsingunni kemur fram að mikill meirihluti stjórnar hafi staðið 
á bak við samþykktina og því vísað á bug að ólga væri innan  
stjórnarinnar vegna málsins. Yfirlýsing formanns VR kom í kjölfar 
yfirlýsingar þáverandi forseta ASÍ, Gylfa Arnbjörnssonar, og viðtals 
við 2. varaforseta ASÍ, Ingibjörgu Ósk Birgisdóttur sem sæti á í 
stjórn VR, þar sem samþykkt stjórnar VR var gagnrýnd. 

VR SKORAR Á ATVINNUREKENDUR VEGNA 
FRÍDAGS VERSLUNARMANNA

Þann 1. ágúst 2018 skoraði VR á atvinnurekendur að gefa launa-
fólki frí á frídegi verslunarmanna, sem þá bar upp á 6. ágúst, og  
láta daginn þannig standa undir nafni. 

VR MÓTMÆLIR AFSKIPTUM HVALS HF. 
AF STÉTTARFÉLAGSAÐILD

Í júní 2018 tók VR undir gagnrýni Verkalýðsfélags Akraness (VLFA) 
á eiganda Hvals hf. sem að sögn VLFA krafðist þess að starfsmenn 
ættu ekki aðild að Verkalýðsfélagi Akraness. Í yfirlýsingu á vef VR 
krafðist félagið þess að Hvalur hætti afskiptum af stéttarfélagsaðild 
starfsmanna sinna.

LÍV MÓTMÆLIR SJÁLFTÖKU 
LAUNA STJÓRNENDA Í ÍSLENSKUM FYRIRTÆKJUM

Stjórn Landssambands íslenzkra verzlunarmanna (LÍV), sem í eiga 
sæti fjórir fulltrúar VR, gagnrýndi í mars 2018 sjálftöku launa sem 
hafi átt sér stað meðal stjórnenda í íslenskum fyrirtækjum allt 
frá því að kjararáð hækkaði laun þingmanna og forstöðumanna  
stofnana. Í ályktun LÍV er skorað á stjórnvöld og stjórnir lífeyrissjóða 
að „vinda ofan af þessari þróun aukinnar misskiptingar“.

Þann 1. ágúst 2018 skoraði VR á 
atvinnurekendur að gefa launafólki 
frí á frídegi verslunarmanna.

ÁLYKTANIR, YFIRLÝSINGAR OG FUNDIR, NEFNDIR 
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FUNDIR STARFSÁRIÐ 2018 – 2019

Stjórn VR fundaði alls 17 sinnum á starfsárinu. 

Trúnaðarráð VR fundaði níu sinnum á starfsárinu og kom staða 
kjarasamningaviðræðna til umræðu á nánast öllum fundum. 

Félagsfundur var haldinn þann 5. mars 2019 á Hilton Reykjavík 
Nordica hóteli, sama dag og atkvæðagreiðsla um boðun verkfalls-
aðgerða hófst, sjá nánar á bls. 9. 

Ársfundur deildar VR á Austurlandi fyrir árið 2018 var haldinn 
30. maí það ár. Kristín María Björnsdóttir er formaður deildarinnar, 
kosin til tveggja ára árið 2017. Aðrir í stjórn eru Eygló Friðriksdóttir 
og Gunnar Heiðberg Gestsson sem voru kosin aðalmenn til 
tveggja ára árið 2017. Varamenn eru Ellen Rós Baldvinsdóttir,  
Ingunn Kjartansdóttir og Jón Guðmundur Björgvinsson, einnig 
kosin árið 2017.

Ársfundur deildar VR á Suðurlandi fyrir árið 2018 var haldinn 
29. maí það ár. Gils Einarsson er formaður deildarinnar, kosinn til 
tveggja ára á stofnfundi hennar árið 2017. Aðrir í stjórn eru Ásta 
Björk Ólafsdóttir, kosin til tveggja ára árið 2017, og Arndís Anna 
Sveinsdóttir, kosin til tveggja ára árið 2018. Varamenn eru Jónas 
Yngvi Ásgrímsson, sem var kosinn til tveggja ára árið 2017, og  
Sigríður Erlingsdóttir og Haraldur Pálsson sem kosin voru til eins 
árs árið 2018. 

Ársfundur deildar VR í Vestmannaeyjum fyrir árið 2018 var 
haldinn 15. maí það ár. Þórhildur Ragna Karlsdóttir er formaður 
deildarinnar, kosin á aðalfundi 2018 til eins árs. Aðalmenn eru  
Sigurjón Lárusson og Katrín Sólveig Sigmarsdóttir, kosin til tveggja 
ára árið 2018. Varamenn eru Guðný Hrefna Einarsdóttir, kosin til 
tveggja ára árið 2017, og Guðni Friðrik Gunnarsson, kosinn til 
tveggja ára árið 2018.

43. þing Alþýðusamband Íslands var haldið á Hilton Reykjavík 
Nordica hótelinu dagana 24. – 26. október 2018. Þingið sátu 87 
fulltrúar frá VR. Yfirskrift fundarins var Sterkari saman og voru  
helstu umfjöllunarefni húsnæðismálin, tekjuskipting og jöfnuður 
og jafnvægi atvinnuþátttöku og einkalífs. Nýr forseti var kosinn á 
þinginu, Drífa Snædal sem jafnframt er fyrsta konan til að gegna 
starfi forseta ASÍ. 

Opinn fundur með frambjóðendum í Reykjavík í aðdraganda 
sveitastjórnarkosninga í maí 2018 var haldinn á Grand hótel þann 
24. maí 2018 en að fundinum stóðu VR, SFR stéttarfélag, Efling og 
Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. Áherslumál fundarins voru 
launa- og húsnæðismál.
 
NEFNDIR OG STJÓRNIR 

Í uppstillinganefnd 2018 - 2020 sitja Ragnar Þór Ingólfsson sem 
jafnframt er formaður nefndarinnar, Helga Bryndís Jónsdóttir, 
Magnús Þorsteinsson, Sigrún Guðmundsdóttir og Stefán Viðar 

Egilsson. Varamenn eru Ágústa Harðardóttir, Ingi Guðmundur  
Ingason, Linda Rós Reynisdóttir og Þórður Mar Sigurðsson. Hlut-
verk uppstillinganefndar er að velja frambjóðendur á framboðs-
lista til trúnaðarráðs úr hópi þeirra sem gefa kost á sér í samræmi 
við auglýsingu nefndarinnar. Auglýst var 10. janúar 2019 og  
var framboðsfrestur til 18. janúar. Uppstillinganefnd VR samþykkti 
svo lista stjórnar og trúnaðarráðs á fundi sínum þann 18. janúar 
2019 og var hann lagður fyrir fund trúnaðarráðs 21. janúar þar 
sem hann var samþykktur. Á listanum var 41 fulltrúi en helmingur 
trúnaðarráðs er í kjöri hvert ár.

Í launanefnd sitja Birgir Már Guðmundsson, Bjarni Þór Sigurðsson 
og Dóra Magnúsdóttir. Hlutverk nefndarinnar er að fjalla um kjör 
formanns og framkvæmdastjóra félagsins. 

Í húsnæðisnefnd sitja Bjarni Þór Sigurðsson sem er formaður 
nefndarinnar, Arnþór Sigurðsson, Elizabeth Ann Courtney, Helga 
Ingólfsdóttir og Ólafur Reimar Gunnarsson. Varamenn eru Guðrún 
Björg Gunnarsdóttir og Jóhann Már Sigurbjörnsson. Húsnæðis-
nefnd ber að móta skýra og heildræna stefnu í húsnæðismálum 
með það að markmiði að bæta kjör félagsmanna. 

Í laganefnd sitja Arnþór Sigurðsson, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir, 
Harpa Sævarsdóttir, Sigurður Sigfússon og Sigmundur Halldórsson. 
Hlutverk laganefndar er að yfirfara og koma með tillögur til breyt- 
inga á lögum VR. Auk þess skal nefndin stilla upp tillögum sem 
verða mega til þess að bæta og skýra betur starfsemi félagsins. 

Í starfsmenntanefnd sitja Birgir Már Guðmundsson sem er  
formaður nefndarinnar, Friðrik Boði Ólafsson, Ingibjörg Ósk Birgis-
dóttir, Ólafur Reimar Gunnarsson og Unnur María Pálmadóttir. 
Varamaður er Agnes Erna Estherardóttir. Hlutverk starfsmennta-
nefndar VR er að móta skýra stefnu og verkferla félagsins í starfs-
menntamálum með það að markmiði að efla framgang starfs-
menntunar félagsmanna. 

Í jafnréttisnefnd sitja Bjarni Þór Sigurðsson, Elizabeth Ann  
Courtney og Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir. Varamenn eru Friðrik 
Boði Ólafsson og Sigríður Lovísa Jónsdóttir. Hlutverk nefndarinnar 
er að móta og/eða endurskoða stefnu félagsins á sviði jafnréttis  
og mannréttinda á vinnumarkaði til að styrkja stöðu félagsmanna, 
án allrar aðgreiningar. 

Í kjaramálanefnd sitja Sigríður Lovísa Jónsdóttir sem er formaður 
nefndarinnar, Agnes Erna Estherardóttir, Arnþór Sigurðsson, Dóra 
Magnúsdóttir, Friðrik Boði Ólafsson, Guðrún Björg Gunnarsdóttir, 
Harpa Sævarsdóttir, Helga Ingólfsdóttir og Unnur María Pálma-
dóttir. Varamenn eru Bjarni Þór Sigurðsson og Ingibjörg Ósk  
Birgisdóttir. Hlutverk nefndarinnar er að móta kröfugerð félagsins í 
kjarasamningaviðræðum.

Í styrkjanefnd sitja Harpa Sævarsdóttir sem er formaður nefndar- 
innar, Arnþór Sigurðsson, Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir, Ingibjörg 
Ósk Birgisdóttir, Ólafur Reimar Gunnarsson og Sigurður Sigfússon. 
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Stofnun nefndarinnar var samþykkt á fundi stjórnar VR í sept- 
ember 2018. Nefndin tekur ákvarðanir um veitingu styrkja 
í samræmi við stefnu félagsins þar að lútandi. Styrkveitingar  
eru heimilar til félagasamtaka, skráðum hjá fyrirtækjaskrá RSK,  
sem vinna verkefni á sviði líknar-, menningar- og fræðslumála. 
Markmið með styrkveitingum VR er að styðja við þá starfsemi 
sem eflir félagsmenn, bætir stöðu þeirra og er lyftistöng menn-
ingarmála í landinu. 

Í framkvæmdstjórn Vinnudeilusjóðs sitja Bjarni Þór Sigurðsson, 
Harpa Sævarsdóttir og Sigríður Lovísa Jónsdóttir. Varamaður er 
Elizabeth Ann Courtney. Hlutverk sjóðsins er að veita félags- 
mönnum VR, sem missa atvinnutekjur vegna vinnustöðvunar eða 
verkbanna, fjárhagsaðstoð. 

Í öldungaráði sitja Benedikt Vilhjálmsson, Elín Elíasdóttir, Petrína 
Ragna Pétursdóttir, Rannveig Sigurðardóttir, Valur M. Valtýsson 
og Þorlákur Jóhannsson. Öldungaráð er umræðu- og samráðs- 
vettvangur félagsmanna VR 60 ára og eldri.

Í fulltrúaráði VR fyrir Lífeyrissjóð verzlunarmanna sitja allir fimm-
tán aðalmenn í stjórn félagsins auk tíu annarra en auglýst var 
eftir áhugasömum félagsmönnum til að skipa þau sæti í ráðinu. 
Þann 10. desember 2018 var kosið í ráðið á fundi trúnaðarráðs 
VR, á grundvelli samkomulags milli VR og Samtaka atvinnulífsins 
og Félags atvinnurekenda um breytingar á stjórnkerfi sjóðsins, 
sjá nánar á bls. 20. Fulltrúaráðsmenn VR eru: Anna Þórðardóttir 
Bachmann, Arnþór Sigurðsson, Birgir Már Guðmundsson, Bjarni 
Þór Sigurðsson, Björgvin Ingason, Dóra Magnúsdóttir, Elizabeth 
Ann Courtney, Friðrik Boði Ólafsson, Guðrún Björg Gunnarsdóttir, 
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir, Harpa Sævarsdóttir, Helga Bryndís 
Jónsdóttir, Helga Ingólfsdóttir, Ingibjörg Ósk Birgisdóttir, Jóhann 
Bjarni Knútsson, Jónas Yngvi Ásgrímsson, Magnús Þorsteinsson, 
Ólafur Reimar Gunnarsson, Pálína Vagnsdóttir, Ragnar Þór Ingólfs- 
son, Selma Björk Grétarsdóttir, Sigríður Lovísa Jónsdóttir, Sigrún 
Guðmundsdóttir, Steinar Viktorsson og Unnur María Pálmadóttir. 
Hlutverk fulltrúaráðsins er m.a. að staðfesta tilnefningar til stjórnar 
lífeyrissjóðsins og hafa eftirlit og aðhald með störfum stjórnarinnar. 

Á fundi stjórnar VR þann 12. desember 2018 var samþykkt skipan 
uppstillinganefndar vegna stjórnarkjörs hjá Lífeyrissjóði verzlunar-
manna en í nefndinni sitja sem aðalmenn Ragnar Þór Ingólfsson, 
Arnþór Sigurðsson, Friðrik Boði Ólafsson, Harpa Sævarsdóttir og 
Helga Ingólfsdóttir. Varamenn eru Jónas Yngvi Ásgrímsson og 
Selma Björk Grétarsdóttir. Hlutverk nefndarinnar er að auglýsa  
eftir hæfum einstaklingum til stjórnarstarfa í lífeyrissjóðnum og 
velja þá sem hæfastir eru til staðfestingar hjá fulltrúum félagsins 
í fulltrúaráðinu. 

Í kjörstjórn VR sitja Magnús Norðdahl frá ASÍ sem er formaður 
kjörstjórnar, Þorsteinn Þórólfsson og Þóra Skúladóttir Öfjörð. Vara-
menn eru Jón Hrafn Guðjónsson og Pálína Vagnsdóttir. Hlutverk 
kjörstjórnar er að sjá um framkvæmd kosninga í félaginu sam-
kvæmt reglugerð ASÍ.

ERLEND SAMSKIPTI  

Höfuðborgarráðstefnan 2018 var haldin í Helsinki í Finnlandi  
dagana 12. – 15. júní og sóttu hana þrír fulltrúar VR. Helsta um- 
fjöllunarefni ráðstefnunnar var hvernig verkalýðshreyfingin geti 
tekist á við þá rafrænu og tæknilegu þróun sem nú eigi sér stað. 
Höfuðborgarráðstefnan er árlegur samstarfsvettvangur stéttar-
félaga í verslun og þjónustu í höfuðborgum Norðurlandanna. 

Þá sóttu tveir fulltrúar VR ráðstefnu í ágúst 2018 á vegum Nor-
disk Handel, samtaka verslunarmannafélaga á Norðurlöndum, um  
stafræna þróun og verndun persónuupplýsinga. 



20   Ársskýrsla VR 2018–2019

ÖNNUR STARFSEMI 

LAGABREYTINGAR 

Á aðalfundi þann 19. mars 2018 lagði stjórn VR fram tillögur til 
breytinga á lögum félagsins sem miðuðu að því að lengja kjör-
tímabil formanns og stjórnarmanna. Í atkvæðagreiðslu náði fyrsta 
tillagan ekki tilskyldum auknum fjölda atkvæða og í kjölfarið dró 
laganefnd félagsins þær til baka.

Tvær tillögur að breytingum á lögum VR sem snúa að öðrum þátt-
um kosninga til trúnaðarstarfa voru hins vegar samþykktar á fund-
inum. Önnur fjallaði um að halda kynjafléttu við röðun varamanna 
í kjölfar kosninga til stjórnar og varastjórnar. Þá var samþykkt tillaga 
um að halda skuli kynningarfundi meðal félagsmanna í aðdrag-
anda kosninga til fomanns, stjórnar og varastjórnar, krefjist einn 
eða fleiri frambjóðendur þess. 

LEIGUFÉLAGI VR VEITT VILYRÐI FYRIR BYGGINGALÓÐ

Í nóvember 2018 samþykkti borgarráð Reykjavíkur að veita VR vil-
yrði fyrir úthlutun lóðar og sölu byggingaréttar í Úlfarsárdal. Fyrr  
á árinu samþykkti stjórn VR stofnun leigufélags fyrir félagsmenn 
VR með það markmið að tryggja hagkvæmt leiguhúsnæði og  
húsnæðisöryggi. Félagið á ekki að reka í hagnaðarskyni. 

MÁLI VR VEGNA 
ÁKVÖRÐUNAR KJARARÁÐS VÍSAÐ FRÁ

Þann 29. júní 2018 vísaði Héraðsdómur Reykjavíkur frá máli sem  
VR og Jón Þór Ólafsson alþingismaður höfðuðu vegna ákvörðunar 
kjararáðs í október 2016 um hækkun á þingfararkaupi alþingis-
manna og launum ráðherra. Í stefnunni var þess krafist að ákvörðun 
kjararáðs yrði ógilt með dómi. Í úrskurði dómsins er því hins vegar 
haldið fram að stefnendur málsins hafi ekki lögvarða hagsmuni af 
úrlausn málsins. VR lýsti yfir vonbrigðum með úrskurðinn og telur 
hann vekja upp spurningar um hver hafi ákvörðunarvald gagnvart 
kjararáði. Ákveðið var að vísa úrskurðinum til Landsréttar sem undir 
lok september 2018 staðfesti frávísun. 

NÝTT SAMKOMULAG 
UM STJÓRNKERFI LÍFEYRISSJÓÐA

Í apríl 2018 voru undirritaðir samningar sem gera ráð fyrir opnara 
vali fulltrúa í stjórnir lífeyrissjóða á hinum almenna vinnumarkaði 
sem og breytingum á fyrirkomulagi kosninga. Annars vegar var 
um að ræða samning milli VR og Samtaka atvinnulífsins (SA) og 
Félags atvinnurekenda (FA) og hins vegar milli Alþýðusambands 
Íslands og SA. 

Meðal annars er nú gert ráð fyrir skipan fulltrúaráðs hvers lífeyris-
sjóðs þar sem eiga sæti til jafns fulltrúar stéttarfélaga og atvinnu-
rekenda. Fulltrúaráð skal m.a. staðfesta tilnefningar til stjórnar sjóð- 
anna. Kosið var í fulltrúaráð VR fyrir Lífeyrissjóð verzlunarmanna 
þann 10. desember 2018 en alls sitja 25 fulltrúar félagsins í ráðinu. 
Þá gerir samkomulagið ráð fyrir því við val í stjórn að báðir aðilar 
starfræki uppstillinganefndir sem auglýsi eftir hæfum einstakling-
um til stjórnarstarfa og velji þá sem taldir eru hæfastir til staðfest-

ingar hjá sínum fulltrúum í fulltrúaráðum lífeyrissjóða. Sjá nánar á 
bls. 19. Þá er gert ráð fyrir því að ársfundir lífeyrissjóða, þar sem allir 
sjóðfélagar hafa rétt til setu, hafi nú æðsta vald í málefnum sjóð-
anna. Samkomulagið gerir ráð fyrir stofnun sérstaks samráðshóps 
samningsaðila til að ræða stöðu og þróun lífeyriskerfisins a.m.k. 
tvisvar á ári. Samningur VR og atvinnurekenda var samþykktur í 
stjórn félagsins á fundi hennar þann 9. maí 2018. 

VR VARASJÓÐUR

Á aðalfundi þann 19. mars 2018 var samþykkt tillaga um framlag  
í VR varasjóð, samtals 751 milljón króna fyrir árið 2017 auk við- 
bótarframlags að upphæð rúmlega 14 milljónir króna vegna árs- 
ins 2016. Heildargreiðslur úr sjóðnum árið 2018 námu alls kr. 
658.253.722 og fengu 16.449 einstaklingar greitt úr sjóðnum. 
Langstærstur hluti fór til forvarna eða rúmlega 295 milljónir króna 
eða sem nemur um 45% af heildargreiðslum úr sjóðnum á árinu. 
Árið 2017 námu greiðslur úr sjóðnum tæplega 613 milljónum  
króna til 15.849 einstaklinga.

VR varasjóður ert myndaður með fjármunum úr Sjúkrasjóði VR 
og Orlofssjóði. Vegna versnandi afkomu Sjúkrasjóðs VR síðustu ár 
verður framlag sjóðsins til varasjóðs lækkað en sótt verður framlag 
í félagssjóð á móti. 

STARFSEMI ÞJÓNUSTUDEILDAR 2018

Fulltrúar þjónustudeildar VR svara fyrirpurnum um alla helstu  
þjónustu félagsins, svo sem varasjóð, starfsmenntasjóðina, Sjúkra-
sjóð, orlofshús og kjaramál. Heildarfjöldi afgreiðslna í þjónustuveri 
VR í Reykjavík á árinu 2018 var 18.230 sem er tæplega 5% aukn-
ing frá fyrra ári. Heildarfjöldi símtala til félagsins á árinu var 52.286 
sem er rúmlega 3% fækkun frá fyrra ári. Þá barst 11.841 fyrirspurn 
á netfangið vr@vr.is á árinu 2018 sem er um 2% aukning frá  
fyrra ári en þá voru þær 11.598 talsins. Þjónustuver VR er starfrækt 
á skrifstofum félagsins í Reykjavík, Vestmannaeyjum, á Akranesi, 
Egilsstöðum og Selfossi. 

RANNSÓKNIR OG KANNANIR

Fyrirtæki ársins 2018

Fyrirtæki ársins 2018, samkvæmt niðurstöðum árlegrar könn-
unar VR, voru alls fimmtán. Sigurvegararnir í hópi stórra fyrirtækja 
voru dk hugbúnaður, Johan Rönning, Nordic Visitor, Pipar/TBWA 
og Sjóvá. Í hópi millistórra fyrirtækja voru Áltak, Cyren, Expectus, 
Fulltingi og Margt smátt sigurvegarar og í hópi lítilla fyrirtækja 
voru það Attentus – mannauður og ráðgjöf, Beiersdorf, Eirvík,  
Microsoft Ísland og Rafport. Tíu fyrirtæki að auki í hverjum stærðar-
flokki fengu titilinn Fyrirmyndarfyrirtæki 2018. Könnunin var gerð í 
upphafi árs 2018 og voru niðurstöður birtar í maí. Í endanlegu úr-
taki voru tæplega 34 þúsund einstaklingar og var svörun um 37%. 

Launakönnun 2018

Heildarlaun félagsmanna í VR hækkuðu um 6,1% frá janúar 2017 
til janúar 2018, samkvæmt niðurstöðum launakönnunar félagsins 
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sem birtar voru í byrjun maí. Grunnlaun hækkuðu um 5,9%.  
Kjarasamningsbundnar hækkanir á tímabilinu voru 4,5%. Launa-
munur kynjanna breyttist ekki marktækt á milli ára, kynbundinn 
munur mældist 10% en munur á heildarlaunum 13,4%. Í fyrsta sinn 
frá upphafi launakönnunar var vinnuvikan undir 43 stundum en 
meðalvinnuvika félagsmanna í janúar 2018 var 42,9 stundir. 

Launasamanburður á Mínum síðum

Á Mínum síðum á vef VR geta félagsmenn nú skoðað samanburð 
grunn- og heildarlauna sinna við aðra í svipuðu starf. Saman-
burðurinn byggir á greiddum félagsgjöldum og skráningum 
félagsmanna um vinnutíma sinn og starfsheiti og miðar við fullt 
starf. Þessi samanburður kemur í stað launakönnunar sem VR  
hefur gert árlega meðal félagsmanna sinna en launakönnun 
verður héðan í frá gerð á þriggja ára fresti. Haustið 2018 var farið í 
átak til að safna skráningum félagsmanna á Mínum síðum. Í byrjun 
mars 2019 höfðu ríflega 12 þúsund félagsmenn skráð upplýsingar 
um vinnutíma sinn og starfsheiti frá því átakið hófst.

ÚTGÁFU- OG KYNNINGARMÁL

VR blaðið kom út fjórum sinnum á starfsárinu, þar af voru tvö tölu- 
blöð í aldreifingu á landinu öllu, annars vegar með Fréttablaðinu 
og hins vegar með Morgunblaðinu. Upplag í aldreifingu var um 
95 þúsund að meðaltali en annars var upplag rúmlega 27 þúsund. 

Notendur vefsíðu félagsins voru að meðaltali um 28 þúsund á 
mánuði á á starfsárinu, m.v. talningu Google analytics vefmæl-
ingarkerfisins, sem er ríflega þriðjungs fjölgun frá árinu áður.  
Alls skráðu um sjö þúsund félagsmenn sig inn á Mínar síður að 
meðaltali á sama tímabili.

VR hleypti af stokkunum tveimur stórum auglýsingaherferðum á 
nýliðnu starfsári stjórnar. Sú fyrri, „Þekktu þín mörk“ fór af stað 
um mitt ár 2018 og var markmið hennar að koma af stað um-
ræðu um áhrif álags í starfi, kulnun og vaxandi streitu. Herferðin 
vakti mikla athygli og er athyglisvert að orð ársins 2018, að mati 
hlustenda Rásar 2, var orðið „kulnun“. Um miðjan desember sendi 
VR fyrirtækjum og starfsmönnum þeirra streitukort til að minna  

starfsfólk á að huga að andlegri heilsu sinni yfir hátíðarnar og var 
það hluti átaksins. 

Seinni herferðin, „Georgskjör“ sem var frumsýnd í lok árs 2018, 
vakti ekki síður athygli en hún var innlegg í kjaraviðræður sem 
voru að hefjast um það leyti. Í henni kom Georg Bjarnfreðarson 
úr Vaktaseríunum, í túlkun Jóns Gnarrs, aftur fram á sjónarsviðið 
eftir langt hlé. Athyglinni var beint að réttindum launafólks á  
vinnumarkaði og ítrekað mikilvægi þess að allir haldi þau í heiðri. 
Ein auglýsing herferðarinnar var jafnframt jólaauglýsing félagsins 
en VR hefur undanfarin ár birt leikna auglýsingu þar sem minnt er 
á réttindi launafólks yfir hátíðarnar. 

VR var getið í fréttum á árinu 2018 alls 1.851 sinni eða rúmlega  
þrisvar sinnum oftar en árið 2017. Oftast var fjallað um félagið á  
netmiðlum. Sú frétt sem mesta athygli vakti var ákvörðun félagsins  
í maí 2018 að hætta viðskiptum við Hörpu tónlistar- og ráðstefnu-
hús í kjölfar þess að launalægstu starfsmönnum fyrirtækisins var 
gert að taka á sig launalækkun á meðan forstjórinn fékk launa- 
hækkun. Fjöldi starfsmanna Hörpu sagði upp störfum í kjölfarið. 

FYRIRLESTRAR, NÁMSKEIÐ OG FRÆÐSLA 

VR bauð upp á  8 hádegisfyrirlestra  á starfsárinu sem rúmlega 
tvö hundruð félagsmenn sóttu. Þá voru haldin 10 almenn nám-
skeið og sóttu þau alls 184 félagsmenn. Einnig var boðið upp á 
aðstoð við skil skattframtalsins í mars 2019 sem 22 félagsmenn 
nýttu sér.

Haldin voru 9 námskeið sérstaklega fyrir trúnaðarmenn og 
sóttu þau 179 trúnaðarmenn. Auk þess var haldinn vinnufundur 
fyrir trúnaðarráð og trúnaðarmenn í september 2018 undir  
heitinu Komdu á trúnó þar sem áhersla var lögð á undirbúning 
kröfugerðar félagsins fyrir kjarasamningaviðræðurnar. Sjá nánar í 
umfjöllun um endurnýjun kjarasamninga. 

VR-Skóli lífsins

Í byrjun mars 2019 höfðu alls 4.805 einstaklingar lokið við VR- 
Skóla lífsins frá því að honum var komið á fót í september 2014  
samanborið við 4.084 á sama tíma í fyrra (ekki 4.708 eins og mis-
sagt var í ársskýrslu árið 2018). Markmið VR-Skóla lífsins er að  
undirbúa ungt fólk á aldrinum 16 til 24 ára fyrir þátttöku á vinnu-
markaði og kynna því réttindi og skyldur í starfi. Menntastofnanir 
hafa tekið VR-Skóla lífsins opnum höndum og hafa 17 framhalds-
skólar kennt námskeiðið. 

Fræðsla fyrir nemendur

VR hefur síðastliðna tvo áratugi staðið fyrir kynningu á réttindum 
og skyldum á vinnumarkaði í efsta bekk grunnskóla og í flestum 
framhaldsskólum á félagssvæði sínu. Alls voru haldnar 55 kynn-
ingar fyrir tæplega 3.500 nemendur á starfsárinu 2018 – 2019. 
Á skólaárinu 2018 – 2019 halda fulltrúar VR kynningar í yfir 90% 
grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu og öllum grunnskólum á 
félagssvæði VR á Austurlandi og Suðurlandi.
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ALLSHERJARATKVÆÐAGREIÐSLA UM KJÖR VEGNA 
FRAMBOÐA TIL TRÚNAÐARSTARFA

Þann 1. febrúar 2019 auglýsti kjörstjórn VR eftir áhugasömum til 
að starfa fyrir félagið kjörtímabilið 2019 – 2021. Auglýst var eftir 
einstaklingsframboðum til formanns, sjö sæta í stjórn og þriggja 
til vara og listaframboðum til trúnaðarráðs. Framboðsfrestur var til 
hádegis 12. febrúar. 

Til formanns barst eitt framboð, frá núverandi formanni, Ragnari Þór 
Ingólfssyni. Kjörstjórn úrskurðaði framboðið löglega fram borið og 
var Ragnar Þór sjálfkjörinn til tveggja ára, kjörtímabilið 2019 – 2021. 

Alls bárust 16 einstaklingframboð til stjórnar og úrskurðaði kjör-
stjórn 14 þeirra löglega fram borin. Einn framboðslisti barst til 
trúnaðarráðs, listi stjórnar félagsins og trúnaðarráðs, og var hann 
réttkjörinn til setu í trúnaðarráði kjörtímabilið 2019 – 2021. Listi yfir 
kjörna fulltrúa í trúnaðarráði er birtur á vef félagsins, www.vr.is. 

Atkvæðagreiðsla meðal kosningabærra félagsmanna hófst kl. 9:00 
að morgni 11. mars 2019 og lauk kl. 12:00 á hádegi 15. mars.  
Atkvæði greiddu 2.806 en á kjörskrá voru 35.614. Kosningaþátt-
taka var því 7,9%. 

Kosið var til sjö sæta í stjórn og féllu atkvæði þannig að Svanhildur 
Ólöf Þorsteinsdóttir fékk 1.106 atkvæði, Selma Árnadóttir fékk 
1.098 atkvæði, Ólafur Reimar Gunnarsson fékk 944 atkvæði,  
Sigurður Sigfússon fékk 893 atkvæði, Harpa Sævarsdóttir fékk 786 
atkvæði, Helga Ingólfsdóttir fékk 782 atkvæði, Anna Þóra Ísfold fékk 
745 atkvæði, Björn Kristjánsson fékk 738 atkvæði, Þorvarður Berg-
mann Kjartansson fékk 729 atkvæði, Agnes Erna Estherardóttir fékk 
698 atkvæði, Jóna Fanney Friðriksdóttir fékk 686 atkvæði, Kristjana 
Þorbjörg Jónsdóttir fékk 625 atkvæði og Sigmundur Halldórsson 
fékk 605 atkvæði. Alls tóku 290 ekki afstöðu í kosningunum.  

Til stjórnar hlutu eftirtaldir kosningu til tveggja ára skv. fléttulista 
eins og kveðið er á um í 20. gr. laga VR:

Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir 
Ólafur Reimar Gunnarsson
Selma Árnadóttir
Sigurður Sigfússon
Harpa Sævarsdóttir
Björn Kristjánsson
Helga Ingólfsdóttir

Þrír varamenn í stjórn VR – til eins árs
Þorvarður Bergmann Kjartansson
Anna Þóra Ísfold
Sigmundur Halldórsson

FÉLAGSMÁL

Formaður VR tekur við formennsku í LÍV

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, tók við formennsku í 
Landssambandi ísl. verzlunarmanna í mars 2019 í kjölfar afsagnar 
Guðbrands Einarssonar. Ragnar Þór var kosinn á fundi stjórnar LÍV 
þann 20. mars.

Endurskoðun stefnu VR

Á árinu 2018 samþykkti stjórn tillögur um endurskoðun á stefnu 
félagsins sem mótuð var á árunum 2009 – 2010, einkum hvað 
snertir hlutverk, framtíðarsýn og gildi VR. Endurskoðunin var  
unnin á greiningarfundum með trúnaðarráðs- og trúnaðarmönn-
um, starfsmönnum VR og stjórnendum sviða félagsins, fulltrúum 
deilda og félagmönnum. Markmiðið var að laga starfsemi VR að 
breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu. Settir voru á laggirnar sjö  
vinnuhópar og var niðurstaða vinnunnar lögð fyrir fund stjórnar  
í febrúar 2018 þar sem hún var samþykkt samhljóða.

Hlutverk VR er að bæta kjör félagsmanna, standa vörð um áunnin 
réttindi, sækja fram fyrir hönd þeirra á sviðum kjara- og réttinda-
mála og veita þjónustu á tengdum sviðum. 

Gildi VR eru framsækni, fagmennska, forysta. 

Framtíðarsýn VR

VR er traust, framsýnt og fjárhagslega sterkt stéttarfélag versl-
unar-, þjónustu- og skrifstofufólks á Íslandi.

VR vinnur markvisst að kjara-, réttinda- og atvinnumálum 
félagsmanna sinna og leggur sérstaka áherslu á baráttuna fyrir 
jöfnum rétti þeirra.

VR rekur öfluga sjóði til að geta staðið með myndarlegum 
hætti við bakið á félagsmönnum.

VR einkennist af lýðræði, heiðarleika og gagnsæi, þar sem 
gætt er jafnræðis meðal félagsmanna. 

VR sinnir samfélagslegri ábyrgð.
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Félagatal 

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

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
15.981
16.075

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
35.231
36.029

Ár Samtals

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

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
19.250
19.952

KarlarKonur

24.319
25.185
25.760
26.045
26.628
27.893
29.977
30.867

Fullgildir 
félagsmenn 
við áramót

Persónuverndaryfirlýsing VR

Um mitt ár 2018 birti VR opinberlega persónuverndaryfirlýsingu 
félagsins í ljósi nýrra laga um persónuvernd sem tóku gildi þann 
15. júlí það ár. Yfirlýsingin greinir frá því hvernig VR stendur að  
söfnun, skráningu, vinnslu, vistun og miðlun persónugreinanlegra 
upplýsinga um félagsmenn sem og einstaklinga sem heimsækja 
vef félagsins. Yfirlýsingin er birt á vefsíðu VR, vr.is.

Jólaaðstoð 2018

Stjórn VR samþykkti að styrkja hjálparsamtök sem úthluta styrkjum 
til einstaklinga og fjölskyldna um fimm milljónir króna jólin 2018. 

Mannfagnaðir

Um 600 eldri félagsmenn sátu árlegt kaffisamsæti á uppstign- 
ingardegi 2018 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 1.500 manns  
veitingar í Laugardalshöll að þessu sinni. Fjórða árið í röð skipulagði 
VR fjölskylduhlaup á Klambratúni í Reykjavík í tilefni af 1. maí og 
var það vel sótt að venju. Formaður VR, Ragnar Þór Ingólfsson, hélt 
ræðu á útifundinum á Ingólfstorgi þar sem hann fjallaði um stöðu 
launafólks nú, áratug frá hruni, og sagði markmið verkalýðshreyf-
ingarinnar í kjarasamningaviðræðum vera mannsæmandi líf fyrir 
dagvinnulaunin. 

Um 250 félagsmenn og börn þeirra sóttu jólaball VR í byrjun  
desember 2018.

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. 

VR styrkir Gráa herinn

Stjórn VR samþykkti einróma á fundi sínum í janúar 2019 styrk 
að upphæð ein milljón króna til Gráa hersins, baráttuhóps eftir-
launafólks á vegum Félags eldri borgara, vegna undirbúnings 
málssóknar á hendur ríkinu vegna skerðingar á ellilífeyrisgreiðslum 
frá Tryggingastofnun ríkisins.

Félagsgjald

Á aðalfundi VR þann 19. mars 2018 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.

Þá var einnig samþykkt að 0,65% renni í félagssjóð en 0,05%  
í Vinnudeilusjóð. 

Sameiningarviðræður VR 
og Verslunarmannafélags Suðurnesja 

Á aðalfundi Verslunarmannafélags Suðurnesja (VS) þann 26. apríl 
2018  var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum að ganga til 
viðræðna við VR um sameiningu félaganna. Samningur um sam-
runa félaganna var undirritaður þann 19. febrúar 2019, með fyrir-
vara um félagslega afgreiðslu samkvæmt lögum beggja félaga. 
Félagsmenn í VS samþykktu sameiningu í atkvæðagreiðslu dagana 
6. til 13. mars 2019 með 83% greiddra atkvæða. Verði sameiningin 
samþykkt á aðalfundi VR 27. mars 2019 munu félögin sameinast 
frá og með 1. apríl. 

Laun stjórnarmanna

Á aðalfundi árið 2018 var samþykkt tillaga um að hækka stjórnar-
laun úr kr. 47.118 á mánuði í kr. 49.694, til samræmis við hækkun 
launavísitölu VR á viðmiðunartímabilinu. Hækkunin var í samræmi 
við samþykkt aðalfundar 2016 um að laun stjórnarmanna hækki / 
lækki í takt við launavísitölu félagsins.

30.867
Fullgildir félagsmenn við 
síðastliðin áramót.
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SKIPULAG SKRIFSTOFU VR

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

Starfsmenn skrifstofu
Í byrjun mars 2019 voru 62 starfandi hjá VR í rúmlega 56 stöðugild-
um. Frá 1. mars 2018 til 28. febrúar 2019 hættu eftirtaldir störfum hjá 
félaginu: Einar M. Nikulásson, Sólrún Ástvaldsdóttir og Kjartan Valur 
Konráðsson á fjármála- og rekstrarsviði og Eva Demireva og Unnur 
Guðríður Indriðadóttir á þróunarsviði. 

Á sama tímabili hófu eftirtaldir störf: Katrín Sólveig Sigmarsdóttir á 
þjónustu- og mannauðssviði, Sonja Steinarsdóttir og Oddur Gunnar 
Jónsson sem tók við starfi forstöðumanns fjármála- og rekstrarsviðs, 
Viktoría Jensdóttir og Berglind Laufey Ingadóttir á kjaramálasviði og 
Sigurveig Þórhallsdóttir og Sandra Ósk Jóhannsdóttir á þróunarsviði.

FASTRÁÐNIR STARFSMENN 
Á SKRIFSTOFU 1. MARS 2019

Formaður 
Ragnar Þór Ingólfsson

Framkvæmdastjóri
Stefán Sveinbjörnsson  

Fjármála- og rekstrarsvið
Oddur Gunnar Jónsson Forstöðumaður
Auður Búadóttir  Bókhald
Birgir Georgsson  Eignaumsýsla
Björn H. Björnsson  Upplýsingatækni
Emil Gústafsson  Umsjón orlofseigna
Guðleifur Guðmundsson Miðhúsaskógur
Ingibjörg Hrund Þráinsdóttir Gæða- og skjalamál
Sonja Steinarsdóttir  Rekstur tölvukerfa
Viktor E. Viktorsson  Upplýsingatækni

Kjaramálasvið 

Bryndís Guðnadóttir  Forstöðumaður
Berglind Laufey Ingadóttir Kjaramál
Gils Einarsson  Kjaramál
Hildur Margrét Hjaltested Kjaramál
Jakob Einarsson  Kjaramál
Júnía Þorkelsdóttir  Kjaramál
Kristín María Björnsdóttir Kjaramál
Málfríður Þorkelsdóttir Kjaramál 
Teitur Lárusson  Kjaramál
Viktoría Jensdóttir  Kjaramál
Þorsteinn Skúli Sveinsson Kjaramál
Þorsteinn S. Sveinsson Kjaramál

Þjónustu- og mannauðssvið
Herdís Rán Magnúsdóttir Forstöðumaður
Ásta Björk Ólafsdóttir  Þjónustuver
Ástríður Valbjörnsdóttir Sjúkrasjóður og LÍV
Elín Matthildur Andrésdóttir Starfsendurhæfing - VIRK
Erla Bryndís Ingadóttir Þjónustuver
Erna Eyjólfsdóttir  Þjónustuver
Eymundur G. Hannesson Starfsendurhæfing - VIRK
Hansína Gísladóttir  Þjónustuver
Heiða Björg Tómasdóttir Starfsendurhæfing - VIRK
Heiða Kristín Líndal  Starfsendurhæfing - VIRK
Hildur Guðjónsdóttir  Starfsendurhæfing - VIRK
Hulda Gunnarsdóttir  Starfsendurhæfing - VIRK
Inga Hanna Ingólfsdóttir Þjónustuver
Katrín Magnúsdóttir  Starfsendurhæfing - VIRK
Katrín Sólveig Sigmarsdóttir Þjónustuver
Malgorzata Maria Madej Mötuneyti
Ragna Steina Þorsteinsdóttir Þjónustuver
Rannveig Rögnvaldsdóttir Sjúkrasjóður 
Rósmarý Úlfarsdóttir  Deildarstjóri þjónustu
Sigrún Lína Sigurðardóttir Starfsendurhæfing - VIRK
Sigrún Svava Gísladóttir Þjónustuver
Soffía Einarsdóttir  Starfsendurhæfing - VIRK
Sóley Garðarsdóttir  Þjónustuver
Þorgrímur Guðmundsson Þjónustuver
Þórarinn Þórsson  Starfsendurhæfing - VIRK
Þórunn Jónsdóttir  Orlofssjóður 

Þróunarsvið 

Árni Leósson  Forstöðumaður 
Anna Lilja Björnsdóttir Trúnaðarmenn og viðburðir
Árdís Birgisdóttir  Markaðsmál og viðburðir
Fjóla Helgadóttir  Vefur og markaðsmál
Kristjana Katrín Þorgrímsdóttir Starfsmenntamál 
Sandra Ósk Jóhannsdóttir Starfsmenntamál og viðburðir
Selma Kristjánsdóttir  Starfsmenntamál
Sigurveig Þórhallsdóttir Trúnaðarmenn og viðburðir
Sólveig Lilja Snæbjörnsdóttir Starfsmenntamál

Greiningar
Steinunn Böðvarsdóttir  Tölfræði og greiningar
Viðar Ingason  Hagfræðingur

Vinnustaðaeftirlit
Hermann Guðmundsson Kjarasamningar
Kolbrún Júlía Erlendsdóttir Kjaramál
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KJÖRIN STJÓRN OG TRÚNAÐARRÁÐ ÁRIÐ 2018

Stjórnarmenn eru alls 15 auk þriggja í varastjórn, sjö meðstjórnendur 
sátu áfram kjörnir árið 2017, sjá bls. 5. Á aðalfundi þann 19. mars 2018 
tóku neðangreindir sæti í forystu félagsins.

Formaður til tveggja ára:

Ragnar Þór Ingólfsson

Sjö stjórnarmenn til tveggja ára skv. fléttulista eins 
og kveðið er á um í 20. gr. laga VR: 

Sigríður Lovísa Jónsdóttir
Bjarni Þór Sigurðsson
Dóra Magnúsdóttir
Arnþór Sigurðsson
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir
Friðrik Boði Ólafsson
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir 

Þrír varamenn til eins árs: 

Sigurður Sigfússon
Agnes Erna Estherardóttir
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.

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 
2018 – 2020 rann út á hádegi þann 9. febrúar 2018. 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 2017. 

Aðalheiður Signý Óladóttir Olíuverslun Íslands hf.
Alexander Þórsson Þ. Þorgrímsson & Co ehf.
Alma Ingólfsdóttir Eimskip Ísland ehf.
Ágústa Harðardóttir Johan Rönning hf.
Beata Jónsdóttir Samkaup hf.
Benedikt Ragnarsson Hreinlætislausnir ehf.
Benedikt Sævar Vilhjálmsson Víkurvagnar ehf.
Bergþóra Eiðsdóttir Íslenska gámafélagið ehf.
Björgvin Björgvinsson Ísleifur Jónsson ehf.
Edda Svandís Einarsdóttir Flugfélagið Atlanta ehf.
Guðjón Steinarsson Gámaþjónustan hf.
Guðmundur Bergmann Pálsson Húsasmiðjan ehf.

Guðrún Indriðadóttir Cabin ehf.
Guðrún Þórsdóttir Guðmundur Jónasson ehf.
Hafdís Erla Kristinsdóttir Icelandair ehf.
Halldóra Magnúsdóttir Fönn - Þvottaþjónustan ehf.
Helga Bryndís Jónsdóttir Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf.
Hildisif Björgvinsdóttir Verkís hf.
Hjörleifur Kristinsson Verkís hf.
Ingi Haraldsson Brimborg ehf.
Ingibjörg Baldursdóttir ÍSAM ehf.
Ingibjörg H. Hjartardóttir Sjóvá-Almennar tryggingar hf.
Ingibjörg Kristín Barðadóttir Guðmundur Jónasson ehf.
Jóhann Bjarni Knútsson Guðmundur Arason ehf.
Jóhanna Sigurbjörg Rúnarsdóttir Ölgerðin Egill Skallagríms hf.
Jón Ingi Kristjánsson BL ehf.
Linda Rós Reynisdóttir Vátryggingafélag Íslands hf.
Magnús Þorsteinsson Íslandsspil sf.
Natan Kolbeinsson Kringlunaut ehf.
Ósk Aradóttir Vátryggingafélag Íslands hf.
Pálína Vagnsdóttir Húsgagnahöllin ehf.
Pálmi Viðar Harðarson Húsasmiðjan ehf.
Selma Björk Grétarsdóttir Flugfélagið Atlanta ehf.
Sigríður Ásta Hallgrímsdóttir Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf.
Sæmundur Karl Jóhannesson N1 hf.
Unnur Elva Arnardóttir Síminn hf.
Viðar Kristinsson Ormsson ehf.
Þorkatla Sigurgeirsdóttir Verkís hf.
Þóra Skúladóttir Öfjörð Vörubílastöðin Þróttur hf.
Þórður Mar Sigurðsson Samskipti ehf.
Þórunn Davíðsdóttir MS

TRÚNAÐARMENN Á VINNUSTÖÐUM

Trúnaðarmenn VR á vinnustöðum voru alls 218 í byrjun mars árið 2019 
en voru 221 í sama mánuði árið áður. Listi yfir trúnaðarmenn er birtur 
á vefsíðu VR. www.vr.is.
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SKÝRSLA STJÓRNAR

Ársreikningur VR fyrir árið 2018 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. 
   
Hreinar tekjur til ráðstöfunar hjá VR á árinu 2018 námu 375 m. kr. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir félagsins 12,8 ma. kr. og er 
bókfært eigið fé í árslok 12,3 ma. kr.
  
Í árslok 2018 starfaði 61 starfsmaður hjá félaginu en meðalfjöldi ársverka var 57. 
 
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 samtrygginga- 
sjóða 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. 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 jöfnum launum kynjanna. 

Á árinu 2018 hækkuðu greiðslur sjúkradagpeninga um 38,7% samanborið við árið 2017 á meðan iðgjaldatekjur Sjúkrasjóðs VR hækkuðu 
um 6,9% fyrir sama tímabil. Vegna hækkunar á greiðslu sjúkradagpeninga er lagt til að framlag Sjúkrasjóðs VR í VR Varasjóð  
lækki um 340 m. kr. á milli ára.  Einnig verður lögð fram tillaga stjórnar fyrir aðalfund félagsins um breytingu á reglugerð Sjúkrasjóðs VR  
til að bregðast við frekari aukningu útgjalda hjá sjóðnum ef til þess kemur.

Almennt býr félagið við óvissu vegna breytinga í ytra umhverfi s.s. vegna 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 hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2018 með undirritun sinni.

Reykjavík 13. mars 2019

Stjórn
Helga Ingólfsdóttir varaformaður 
Harpa Sævarsdóttir ritari
Arnþór Sigurðsson
Birgir Már Guðmundsson

Bjarni Þór Sigurðsson
Dóra Magnúsdóttir
Elizabeth Ann Courtney
Friðrik Boði Ólafsson

Guðrún Björg Gunnarsdóttir
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir
Ólafur Reimar Gunnarsson

Sigríður Lovísa Jónsdóttir
Unnur María Pálmadóttir

Framkvæmdastjóri 
Stefán Sveinbjörnsson

Formaður 
Ragnar Þór Ingólfsson
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ÁRITUN ÓHÁÐS ENDURSKOÐANDA 

Til stjórnar og félagsmanna VR 

Álit 
Við höfum endurskoðað ársreikning VR („félagið“) fyrir árið 2018. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, 
yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. 

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins 31. desember 2018 og afkomu þess og breytingu á 
handbæru fé á árinu 2018, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits 
Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst frekar í kaflanum 
Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins í árituninni. Við erum óháð félaginu í samræmi við alþjóðlegar siðareglur fyrir 
endurskoðendur, International Ethics Standards Board for Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) og 
siðareglur fyrir endurskoðendur á Íslandi og höfum uppfyllt aðrar siðferðisskyldur okkar í samræmi við þær reglur og IESBA Code. Við 
teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á. 

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum 

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga  og fyrir 
því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er  
vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstrarhæfi félagsins og upplýsa, eftir því sem við á, um þætti  
er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema þau ætli annað hvort að leysa félagið 
upp eða hætta starfsemi þess, eða hafi engan annan raunhæfan kost en að gera það. 

Stjórn og framkvæmdastjóri skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins. 

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins 
Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi 
eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því  
að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. 
Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á 
efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins taka á grundvelli hans.  

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum faglega  
gagnrýni.  Að auki: 

Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka, skipuleggjum og 
framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu 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, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða 
að farið sé framhjá innra eftirliti. 

Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til  
að veita álit á virkni innra eftirlits félagsins. 

Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu viðeigandi. 
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ÁRSREIKNINGUR 2018

Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé viðeigandi og metum, 
á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu verulegum vafa um rekstrarhæfi félagsins. Ef við 
teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins  
eða, ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem 
aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert félagið órekstrarhæft. 

Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort ársreikningurinn  
gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem upp kunna að koma 
í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti.  

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga 
Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar 
sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram  
í skýringum. 

Reykjavík 13. mars 2019 

KPMG ehf. 
Sigríður Helga Sveinsdóttir, endurskoðandi

ÁRITUN FÉLAGSKJÖRINNA SKOÐUNARMANNA 

Til stjórnar og félagmanna VR 
Við undirritaðir félagskjörnir skoðunarmenn höfum af fremsta megni fylgst með starfi við undirbúning uppgjörs VR og endurskoðunar-
ferli 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 vera vel upplýsta um helstu meginþætti sem snúa  
að uppgjöri og leggjum til að ársreikningur VR verði samþykktur. 

Reykjavík 13. mars 2019

Félagskjörnir skoðunarmenn
Jóhanna S. Rúnarsdóttir
Benedikt Vilhjálmsson 
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1.376.581.197 

1.944.630.756 

476.012.966 

281.351.036 

172.233.531 

4.250.809.486 

(311.129.573)

(2.491.191.201)

(330.418.391)

(271.749.278)

(778.100.182)

(51.484.686)

(78.298.927)

(4.312.372.238)

(61.562.752)

528.141.983 

(226.678)

(91.754.701)

436.160.604 

374.597.852 

1.281.955.303 

1.818.843.568 

445.063.714 

258.823.443 

145.385.722 

3.950.071.750 

(282.802.602)

(1.952.697.205)

(303.563.411)

(243.375.267)

(707.354.872)

(48.877.915)

(65.149.899)

(3.603.821.171)

346.250.579 

771.647.825 

(290.957)

(161.337.868)

610.019.000 

956.269.579 

Rekstrartekjur
Félagsgjöld

Sjúkrasjóðsiðgjöld

Orlofssjóðsiðgjöld

Leiga orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta

Aðrar tekjur

Rekstrargjöld
Iðgjöld og skattar

Bætur og styrkir

Rekstur orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta

Útbreiðslu- og félagsmál

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Rekstur húsnæðis

Afskriftir

Rekstrarniðurstaða án fjármagnsliða

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) 

Fjármunatekjur

Fjármagnsgjöld

Fjármagnstekjuskattur

Hreinar tekjur til ráðstöfunar

2018 2017

7

5

6

12

Skýr.

Allar deildir
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1.631.697.564 

19.471.763 

10.759.863.850 

226.401.602 

52.687.870 

92.903.779 

12.783.026.428 

1.465.774.033 

18.353.534 

10.512.809.770 

246.951.436 

41.725.482 

91.644.709 

12.377.258.964 

Eignir
Varanlegir rekstrarfjármunir  

Langtímaköfur  

Verðbréf og verðbréfasjóðir  

Óinnheimt iðgjöld  

Aðrar skammtímakröfur 

Handbært fé  

Eignir

31.12.2018 31.12.2017

Allar deildir

7

8

9

10

Skýr.

Eignir

12.278.165.185 

260.098.361 

244.762.882 

504.861.243 

12.783.026.428 

11.903.567.332 

260.726.104 

212.965.528 

473.691.632 

12.377.258.964 

Eigið fé
Óráðstafað eigið fé

Skuldir
Reiknaður fjármagnstekjuskattur

Skammtímaskuldir

Eigið fé og skuldir

11

12

13

Eigið fé og skuldir
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374.597.852 

78.298.927 

(2.027.598)

(436.160.604)

14.708.577 

9.587.446 

31.797.354 

41.384.800 

106.649.217 

(226.678)

(92.382.444)

70.133.472 

(261.548.619)

19.353.759 

173.320.457 

0 

(68.874.403)

1.259.069 

91.644.709 

0 

92.903.779 

956.269.579 

65.149.899 

0 

(610.019.000)

411.400.478 

(24.891.730)

64.173.081 

39.281.351 

104.149.186 

(290.957)

(87.330.308)

467.209.750 

(484.821.485)

0 

(79.766.608)

(9.360.000)

(573.948.093)

(106.738.343)

62.669.294 

135.713.757 

91.644.709 

Rekstrarhreyfingar 

Hagnaður af reglulegri starfsemi  

Afskriftir  

(Söluhagnaður)/tap varanlegra rekstrarfjármuna  

Hreinar fjármunatekjur  

Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)   

Skammtímaskuldir, hækkun   

Breyting á rekstrartengdum eigum og skuldum  

Innborgaðar fjármunatekjur  

Greidd fjármagnsgjöld  

Greiddur fjármagnstekjuskattur 

Handbært fé frá rekstri  

Fjárfestingahreyfingar 

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir  

Seldir rekstrarfjármunir  

Útborgað ( innborgað ) á verðbréfasöfn  

Veitt langtímalán  

Hækkun (lækkun) handbærs fjár á árinu  

Handbært fé í upphafi árs  

Handbært fé vegna samruna við VMS

Handbært fé í lok árs

31.12.2018 31.12.2017

7

7

7

8

Skýr.

Allar deildir
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SKÝRINGAR 

1. STARFSEMI

VR er hagsmunafélag sem vinnur að bættum hag verslunar- og skrif-
stofufólks  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 til að auðvelda félagsmönnum að njóta orlofs, rekur VR 
varasjóð sem félagsmenn geta nýtt til styrkja af ýmsu tagi og Vinnu- 
deilusjóð sem veitir félagsmönnum sem misst hafa atvinnutekjur sínar 
vegna vinnustöðvunar eða verkbanna fjárhagsaðstoð.  

VR rekur Landsamband Íslenzkra verzlunarmanna (LÍV). Allar tekjur og 
gjöld LÍV eru hluti af rekstri VR.

Félagið var stofnað 1891 og nær félagssvæðið yfir höfuðborgarsvæðið, 
Suðurland, Akranes, Húnaþing vestra og Austurland.

2. REIKNINGASSKILAAÐFERÐIR

Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningur VR fyrir árið 2018 er gerður í samræmi við lög um árs-
reikninga og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á  
kostnaðarverðsreikningsskilum og er í meginatriðum gerður eftir sömu 
reikningsskilaaðferðum og árið áður, en flokkun í efnahagsreikningi 
hefur þó verið breytt og er samanburðarfjárhæðum fyrra árs breytt til 
samræmis við það. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

Mat og ákvarðanir

Við gerð ársreiknings þurfa stjórnendur, í samræmi við lög um árs-
reikninga, 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

Almenn stefna félagsins er að takmarka gjaldeyris- og vaxtaáhættu.

Skráning tekna

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

Fjármunatekjur samanstanda af vaxtatekjum af bankareikningum, 
iðgjöldum og verðbréfaeign, auk arðstekna og gengishagnaðar af  
verðbréfaeign. Vaxtatekjur eru færðar eftir því sem þær falla til miðað 
við virka vexti.

Félagsgjöld og iðgjöld eru tekjufærð við greiðslu, en auk þess eru  
áætlaðar óinnheimtar kröfur á launagreiðendur í árslok. Mat krafna 
byggist á reynslu liðinna ára og stuðst er við gögn sem fyrir liggja um 
skil eftir lok reikningstímabils.

Gjaldmiðlar og vísitölur

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

Fjármagnsgjöld

Allur fjármagnskostnaður er færður í rekstrarreikning á því tímabili sem 
hann fellur til.

Rekstrargjöld

Beinn kostnaður hvers sjóðs er færður beint á viðeigandi sjóð. Sam-
eiginlegum kostnaði er hins vegar skipt á milli sjóða eftir fyrirfram 
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 kaup- 
verði og öllum beinum kostnaði við að koma eigninni á viðeigandi 
stað og í tekjuhæft ástand.

Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af kostn-
aðarverði miðað við eignarhaldstíma á árinu að teknu tilliti til væntan-
legs hrakvirðis.  

Hagnaður eða tap vegna sölu eignar er mismunur á milli söluverðs og 
bókfærðs verðs eignarinnar á söludegi.

Verðbréf

Hlutabréf og verðbréf í eigu félagsins eru verðbréf sem skráð eru á 
virkum markaði og eru eignfærð á markaðsverði í árslok. Gangvirðis-
breytingar vegna þeirra eru færðar í gegnum rekstrarreikning.

Handbært fé

Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum banka-
innstæðum.

Óinnheimt iðgjöld

Óinnheimt iðgjöld eru færð á nafnverði.

Skammtímaskuldir

Skammtímaskuldir eru færðar á nafnverði að teknu tilliti til gengismunar.



 
        

Ársskýrsla VR 2018-2019   35

(40.000.000)
(4.544.987)
37.093.827 
(7.451.160)

(410.000.000)
(11.014.032)

73.187.606 
(347.826.426)

(188.000.000)
(2.065.904)
11.713.842 

(178.352.062)

(186.000.000)
(3.478.114)
23.111.875 

(166.366.239)

Árið 2018
Framlag ársins     ...................................................................... 
Aukakaup á árinu     ..............................................................
Fyrning ársins     .......................................................................

Árið 2017
Framlag ársins     ...................................................................... 
Aukakaup á árinu     ..............................................................
Fyrning ársins     .......................................................................

Sjúkrasjóður VR Orlofssjóður VR

785.000.000 
8.263.614 

(48.807.669)
744.455.945 

751.000.000 
14.492.146 

(96.299.481)
669.192.665

VR varasjóður

Framlag í varasjóð
Fjárhæðirnar eru færðar í ársreikning sem tekjur hjá VR varasjóði og til lækkunar á iðgjöldum í Sjúkra-, Orlofs- og Félagssjóði.

Tillaga um framlag ársins 2018 í VR varasjóð verður lögð  fyrir aðalfund VR árið 2019. Þrisvar á ári eru gerð aukakaup vegna iðgjalda félagsmanna 
sem voru í vanskilum þegar aðalkaup fóru fram. Fyrning réttinda á sér stað eftir reglum VR varasjóðs þegar félagsmenn hætta að greiða til VR.

3. LAUNAMÁL

541.410.692 
68.430.384 
56.936.212 
26.654.826 

693.432.114 

57

Laun     ....................................................................................................................................................
Iðgjöld í lífeyrissjóði     ................................................................................................................... 
Önnur launatengd gjöld     ........................................................................................................
Annar starfsmannakostnaður     .............................................................................................

Meðalfjöldi starfa     ........................................................................................................................

2018

498.363.140 
56.028.707 
48.799.779 
20.950.586 

624.142.212 

55

2017

Laun yfirstjórnar námu á árinu 2018 samtals 42,4 m. kr.  (2017: 54,2 m. kr.) og skiptast þannig:
Laun og bifreiðastyrkir formanns (formanna) 14,4 m. kr. (2017: 26,3 m. kr.)
Laun og bifreiðastyrkur framkvæmdastjóra 18,1 m. kr. (2017: 17,5 m. kr.)
Laun stjórnar 9,9 m. kr. (2017: 9,6 m. kr.)

5. FJÁRMUNATEKJUR

7.411.083 
8.485.598 

505.318.023 
5.808.615 
1.118.664 

528.141.983 

9.550.507 
9.131.772 

746.732.036 
5.196.466 
1.037.044 

771.647.825 

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

2018 2017

SKÝRINGAR 

(557.000.000)
(1.652.723)

0 
(558.652.723)

(155.000.000)
0 
0 

(155.000.000)

Félagssjóður VR

4. ÞÓKNUN TIL ENDURSKOÐENDA

Þóknun til endurskoðenda félagsins á árinu 2018 nam 4,4 m. kr. (2017: 5,8 m. kr.),  þar af 3,5 m. kr. (2017: 5,8 m. kr.) vegna endurskoðunar  
á ársreikningi VR.
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6. FJÁRMAGNSGJÖLD

444.469.695 

2.416.746 

0 

446.886.441 

118.380.990 

8.536.283 

0 

126.917.273 

326.088.705 

319.969.168 

2-4%

1.466.342.639 

212.170.562 

(14.054.625)

1.664.458.576 

456.960.555 

43.040.627 

(773.004)

499.228.178 

1.009.382.084 

1.165.230.398 

0-10%

Kostnaðarverð
Staða í ársbyrjun     ........................................................................

Eignfært á árinu     .........................................................................

Selt á árinu     ....................................................................................

Staða í árslok     ................................................................................

Afskriftir
Staða í ársbyrjun     ........................................................................

Afskrift ársins     ................................................................................

Selt á árinu     ....................................................................................      

Staða í árslok     ................................................................................

Bókfært verð
Bókfært verð í ársbyrjun     ........................................................

Bókfært verð í árslok     ................................................................

Afskriftarhlutföll

Fasteignir
Orlofshús.

land og tjaldsv.

326.798.994 

46.961.311 

(9.210.000)

364.550.305 

196.495.750 

26.722.017 

(5.165.460)

218.052.307 

130.303.244 

146.497.998 

12-30%

2.237.611.328 

261.548.619 

(23.264.625)

2.475.895.322 

771.837.295 

78.298.927 

(5.938.464)

844.197.758 

1.465.774.033 

1.631.697.564 

Samtals

24.837 
(251.515)

(226.678)

(34.584)
(256.477)

(290.957)

Gengismunur lánadrottna     ...............................................................................
Dráttarvaxtagjöld     ..................................................................................................

7. VARANLEGIR REKSTRARFJÁRMUNIR OG AFSKRIFTIR

Aðrir rekstrar-
fjármunir

1.936.892.000 

0 

2.802.232.000 

1.931.174.866 

Fasteignir og lóðir     ................................................................................................. 

Aðrar lausafjártryggingar     ..................................................................................

Fasteignamat Vátryggingamat

Fasteignamat og vátryggingamat eigna félagsins í árslok greinist þannig:

2018 2017
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8. VERÐBRÉF OG VERÐBRÉFASJÓÐIR

649.264.376
6.852.544.123

3.867.693.242
1.300.789.734
1.684.061.147
357.005.921

21.460.860
662.097.841
185.387.755

185.387.755
0

2.032.102.974
388.374.037

1.643.728.937

10.759.863.850

2018

10.512.809.770 
(173.320.457)

(90.752.064)
511.126.601 

10.759.863.850 

4,98%
1,62%

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     ........
Sértryggð skuldabréf     ...........................................................................................
Önnur verðbréf     .......................................................................................................
     - Skuldabréf fyrirtækja     ..................................................................................
     - Erlend skuldabréf     .........................................................................................
Hlutabréf     .....................................................................................................................
     - Innlend hlutabréf     .........................................................................................
     - Erlend hlutabréf     ............................................................................................

Þróun verðbréfaeignar á árinu:

Staða í ársbyrjun     .....................................................................................................
( Útborgað ) innborgað á verðbréfasöfn     .................................................
Greiddur fjármagnstekjuskattur     .................................................................... 
Verðbreytingar ársins     ..........................................................................................
Staða í árslok     .............................................................................................................

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

   31.12.2018 31.12.2017

9. AÐRAR LANGTÍMAKRÖFUR

SKÝRINGAR 

651.917.831
6.886.247.862

3.523.139.157
959.010.757

2.404.097.948
225.614.003

48.165.583
441.955.696
195.987.292

186.407.069
9.580.223

2.062.921.503
527.941.070

1.534.980.434

10.512.809.770

2017

9.766.580.040 
79.766.608 

(85.423.871)
751.886.993 

10.512.809.770 

7,70%
5,87%

VR (lánveitandi) og Bjarg íbúðafélag hses. (lántaki), áður Almenna íbúðafélagið hses., hafa gert með sér lánasamning um víkjandi lán til 5 ára að fjárhæð 

36 m. kr. 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 öllu leiti. Lánið ber vexti sem miðast 

við óverðtryggða kjörvexti Íslandsbanka eins og þeir eru á hverjum tíma. Þann 31.12.2018 hafa verið dregnar 17,3 m. kr. af láninu og greinast breytingar 

lánsins eftirfarandi:

18.353.534
0

1.118.229
19.471.763

7.958.016 
9.360.000 
1.035.518 

18.353.534

Staða í ársbyrjun     .....................................................................................................
Ný lán á árinu     ...........................................................................................................
Áfallnir vextir samkvæmt samningi     ............................................................
Staða í árslok     .............................................................................................................

   31.12.2018 31.12.2017
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12.867.054 
10.714.602 
12.873.250 

7.163.586 
4.335.645 
4.733.733 

52.687.870

14.572.193 
9.420.580 
4.441.272 
5.686.634 
3.516.742 
4.088.061 

41.725.482 

Visa / Euro kröfur     ....................................................................................................
Útistandandi greitt með VR varasjóði    ........................................................
Inneignarmiðar Orlofssjóðs     ............................................................................. 
Starfsmenntasjóður skrifstofu- og verslunarfólks    ................................
Fyrirframgreiddir þjónustusamningar    .......................................................
Aðrar skammtímakröfur     ....................................................................................

  31.12.2018 31.12.2017

10. AÐRAR SKAMMTÍMAKRÖFUR

11. EIGIÐ FÉ
Til ráðstöfunar

11.903.567.333 

0

374.597.852 

12.278.165.185

10.761.573.644 

185.724.110

956.269.579 

11.903.567.333

Yfirfært frá fyrra ári     ................................................................................................

Verslunarmannafélag Suðurlands sameinast VR     ................................

Hreinar tekjur fluttar á eigið fé     ......................................................................

2018 2017

12. REIKNAÐUR FJÁRMAGNSTEKJUSKATTUR

260.726.104 
(90.452.064)

89.824.321
260.098.361 

260.098.361 
260.098.361

186.718.544 
(87.330.308)
137.635.495 
237.023.731

237.023.731 
260.726.104

Staða í ársbyrjun     .....................................................................................................
Greiddur fjármagnstekjuskattur á árinu     ..................................................
Breytingar á skuldbindingu vegna reiknaðs fjármagnstekjusk.   ...    

Áhrif breytingar á skattprósentu fjármagntekjuskatts úr 20% í 22%
Staða í árslok     ............................................................................................................. 

  2018 2017

13. SKAMMTÍMASKULDIR

102.998.703 
47.281.261 
25.932.604 

8.419.355 
14.995.284 
41.532.690 

3.543.985 
59.000 

244.762.882

96.917.076 
41.548.245 
22.691.764 

6.696.409 
13.840.115 
30.572.152 

370.177 
329.590 

212.965.529

Viðskiptaskuldir     .......................................................................................................
Ógreitt áunnið orlof     .............................................................................................
Ógreidd launatengd gjöld starfsmanna     .................................................
Ógreidd staðgreiðsla VR varasjóðs     ..............................................................
Fyrirframinnheimtar tekjur     ............................................................................... 
Ógreidd launatengd gjöld Sjúkrasjóðs     ....................................................
Ógreiddir ýmsir reikningar     ...............................................................................
Ógreitt til starfsmannafélags      .........................................................................

  31.12.2018 31.12.2017
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SKÝRINGAR 

15. SAMÞYKKI ÁRSREIKNINGS

14. ATBURÐIR EFTIR LOK REIKNINGSSKILADAGS

Ársreikningurinn var samþykktur á stjórnarfundi þann 13. mars 2019.

Það eru engir atburðir sem hafa komið upp eftir reikningsskiladag þessa ársreiknings sem gefa tilefni til leiðréttinga eða frekari upplýsingagjafar 
í ársreikningi ársins 2018.

16. SJÓÐSTREYMISYFIRLIT

374.597.852 

78.298.927 

(422.120.509)

(2.027.598)

28.748.672 

9.587.446 

31.797.354 

70.133.472

956.269.579 

65.149.899 

(593.491.079)

0 

427.928.399 

(24.891.730)

64.173.081 

467.209.750  

Hagnaður ársins     ........................................................................

Afskriftir     ...........................................................................................

Fjármagnsliðir     .............................................................................

Aðrar breytingar     ........................................................................

Hreint veltufé frá rekstri     ..................................................

Breyting á:
Rekstrartengdum eignum     ..................................................

Rekstrartengdum skuldum     ................................................

Handbært fé frá rekstri     ....................................................

2018 2017

774.792.923 

50.531.775 

(233.300.062)

(38.617.762)

553.406.874 

(45.314.374)

8.827.422 

516.919.922 

840.739.225 

49.065.429 

(593.096.830)

652.500 

297.360.324 

(5.330.887)

16.787.038 

308.816.475 

20152016

SUNDURLIÐANIR

Leiga orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta

Leigutekjur orlofshúsa     ........................................................................................   
Sala inneignarbréfa flugfélaga og ferðaskrifstofa     .............................
Önnur orlofsþjónusta     .........................................................................................

83.696.046 
188.647.050 

9.007.940 

281.351.036

74.455.633 
174.450.000 

9.917.810 

258.823.443

  2018 2017

Aðrar tekjur

Þóknun fyrir umsýslu Starfsm.sj. versl.- og skrifstofufólks     .............
Umsjónalaun VIRK     .................................................................................................
Skatttekjur LÍV     ..........................................................................................................
Aðrar tekjur     ................................................................................................................

28.988.367 
117.155.552 

22.920.014 
3.169.598 

172.233.531 

24.312.719 
98.901.469 
21.243.310 

928.224 

145.385.722

Iðgjöld og skattar

Skattur til ASÍ     ............................................................................................................
Framlag í starfsmenntasjóði     ...........................................................................
Annað     ...........................................................................................................................

156.586.723 
138.885.994 

15.656.856 

311.129.573

138.523.673 
129.471.846 

14.807.083 

282.802.602
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SUNDURLIÐANIR. FRAMHALD

  2018 2017

Bætur og styrkir

Sjúkradagpeningar     ...............................................................................................
Útgreiðsla úr varasjóði     ........................................................................................
Dánarbætur     ..............................................................................................................
Örorkubætur     ............................................................................................................
Styrkir vegna glasafrjóvgunar     ........................................................................
Aðrir styrkir     ...............................................................................................................

1.739.607.271 
658.253.722 

41.853.244 
33.186.100 
17.960.789 

330.075 

2.491.191.201

1.253.923.146 
612.890.744 

42.936.736 
20.524.879 
20.162.605 

2.259.095 

1.952.697.205

Rekstur orlofshúsa og önnur orlofsþjónusta

Rekstur orlofshúsa     .................................................................................................
Leiga á sumarhúsum     ..........................................................................................
Inneignarbréf flugfélaga og ferðaskrifstofa     ...........................................
Önnur orlofsþjónusta     .........................................................................................

84.290.145 
16.788.050 

218.021.047 
11.319.149 

330.418.391

78.278.943 
14.542.000 

198.976.070 
11.766.398 

303.563.411

Útbreiðslu- og félagsmál

Kosningar, auglýsingar, kannanir o.fl     .........................................................
Kostnaður vegna kjaramála     .............................................................................
Útgáfukostnaður     ....................................................................................................
Styrkir og framlög til samstarfsverkefna     ..................................................
Fundir og ráðstefnur     ............................................................................................
Annar kostnaður     ....................................................................................................

147.070.931 
34.411.116 
26.669.226 
15.317.765 
21.782.949 
26.497.291 

271.749.278

98.167.016 
40.530.120 
37.194.035 
15.865.612 
25.768.795 
25.849.689 

243.375.267

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Laun     ...............................................................................................................................
Launatengd gjöld     .................................................................................................
Annar starfsmannakostnaður     ........................................................................
Aðkeypt þjónusta     ..................................................................................................
Póstur, sími og tengingar     .................................................................................
Viðhald og kaup á tækjum     ..............................................................................
Skrifstofuvörur og tryggingar     ........................................................................
Annar kostnaður     ....................................................................................................

541.410.692 
125.366.596 

26.654.826 
43.158.212 

8.201.795 
7.689.004 
6.294.025 

19.325.032 

778.100.182

498.363.140 
104.828.486 

20.950.586 
43.673.445 

8.737.439 
8.541.998 
5.884.715 

16.375.063 

707.354.872

Rekstur húsnæðis

Rafmagn og hiti     ......................................................................................................
Húsaleiga     ....................................................................................................................
Ræsting, þvottur og hreinlætisvörur     .........................................................
Tryggingar húsnæðis     ..........................................................................................
Viðhald húsnæðis     ..................................................................................................
Fasteignagjöld     .........................................................................................................
Öryggisþjónusta     ....................................................................................................
Húsgögn og húsbúnaður     ................................................................................
Annar húsnæðiskostnaður     ..............................................................................

5.778.205 
6.436.623 
6.092.099 
1.018.924 
2.240.351 

11.358.730 
1.762.957 
3.478.058 

13.318.739 

51.484.686

5.518.412 
6.200.390 
5.484.415 
1.117.203 
2.913.508 

10.341.438 
2.002.428 
2.750.329 

12.549.792 

48.877.915 
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