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Samfélagsábyrgð VÍS

VÍS er traust, leiðandi og framsækið þjónustufyrirtæki sem veitir viðskiptavinum 
viðeigandi vátryggingavernd og stuðlar að öryggi í samfélaginu með öflugum 
forvörnum. 

Hjá VÍS snúast tryggingar um fólk.

Með stefnu um samfélagsábyrgð leitast VÍS við að starfsemi þess og þjónusta 
stuðli að sameiginlegum ávinningi fyrir samfélagið, umhverfið og eigendur 
félagsins. 

Samfélagsábyrgð VÍS byggir á sex meginstoðum; forvörnum, samstarfsaðilum, 
stjórnháttum, mannauði, umhverfi og samfélagi.



• FORVARNIR
• Friðrik Bragason

framkvæmdastjóri vátryggingasviðs
• SAMSTARFSAÐILAR

• Agnar Óskarsson
framkvæmdastjóri tjónasviðs

• STJÓRNARHÆTTIR
• Guðmar Guðmundsson

framkvæmdastjóri fjármálasviðs
• MANNAUÐUR

• Anna Rós Ívarsdóttir
framkvæmdastjóri mannauðssviðs

• UMHVERFI
• Þorvaldur Jacobsen

framkvæmdastjóri þróunarsviðs
• SAMFÉLAG

• Auður Björk Guðmundsdóttir
framkvæmdastjóri sölu- og þjónustusviðs

Ábyrgð á meginstoðum Samfélagsábyrgðar



 Forvarnarráð
 Fræðsla til starfsmanna

 Fræðsla og kynning til viðskiptavina
 Húfur og endurskin
 Forvarnarheimilið
 Barnabílstólar

 Beinar forvarnir með samstarfsaðilum
 Eldvarnarbandalagið
 Íþróttafélög
 Forvarnaráðstefna VÍS og VER
 Öryggisdagar VÍS og Strætó

Forvarnir eru hluti af 

fyrirtækjamenningu VÍS og 

mikilvægur hlekkur í starfsemi 

félagsins. 

Forvarnir eru sýnilegur hluti af 

starfseminni og hafa þann 

tilgang að fækka slysum og 

tjónum meðal viðskiptavina og 

í samfélaginu í heild. 

Allir starfsmenn VÍS eru 

forvarnarfulltrúar

Forvarnir



Auglýsingaherferð - Forvarnir
 Léttur andi í takt við nýja ásýnd
 Nýtt merki - rauður litur



Barnabílstólar VÍS

 VÍS leigir barnabílstóla sem eru með 
þeim öruggustu á markaðinum. 
 Fluttir inn frá Noregi og eru 

margverðlaunaðir í 
árekstrarprófunum.  

 Um 6500 stólar í útleigu
 Mikil ánægja viðskiptavina
 Önnum vart eftirspurn

 Mælum með bakvísandi stólum því 
þeir eru 5 x öruggari 



 Forvarnarráð
 Fræðsla til starfsmanna

 Fræðsla og kynning til viðskiptavina
 Húfur og endurskin
 Forvarnarheimilið
 Barnabílstólar

 Beinar forvarnir með samstarfsaðilum
 Eldvarnarbandalagið
 Íþróttafélög
 Ráðstefna VÍS og VER
 Öryggisdagar VÍS og Strætó

Forvarnir eru hluti af 

fyrirtækjamenningu VÍS og 

mikilvægur hlekkur í starfsemi 

félagsins. 

Forvarnir eru sýnilegur hluti af 

starfseminni og hafa þann 

tilgang að fækka slysum og 

tjónum meðal viðskiptavina og 

í samfélaginu í heild. 

Allir starfsmenn VÍS eru 

forvarnarfulltrúar

Forvarnir



 Samningar taki á
 Öryggismálum
 Umhverfismálum

 Verktakar sem vinna fyrir VÍS
 Uppfylli allar vinnuverndar- og öryggiskröfur
 Fargi úrgangi samkvæmt reglum

 Haft að leiðarljósi
 Jafnræði og meðalhóf
 Sanngirni

VÍS gerir kröfur um að 

samstarfsaðilar félagsins hagi 

starfsemi sinni á 

samfélagslega ábyrgan hátt á 

sviði umhverfis- og 

öryggismála.

Samstarfsaðilar



 Siðasáttmáli
 Allir starfsmenn komu að gerð siðasáttmálans
 Allir starfsmenn hafa skrifað undir siðasáttmála
 Siðaráð ábyrgt fyrir Siðasáttmála: regluvörður, 

mannauðsstjóri, fulltrúi starfsmanna

 Undirnefndir stjórnar
 Endurskoðunarnefnd
 Starfskjaranefnd 

VÍS framfylgir góðum 

stjórnarháttum og fylgir 

leiðbeiningum um stjórnarhætti 

fyrirtækja sem Viðskiptaráð 

Íslands, Nasdaq OMX Iceland

og Samtök atvinnulífsins gáfu 

út í mars 2012. 

Þessi rammi tryggir 

upplýsingagjöf, gagnsæi og 

eykur ábyrgð félagsins og 

starfsmanna þess.

Stjórnarhættir



 Starfsmannastefna
 Jafnréttisstefna
 Samgöngusamningar

 Fræðsla til starfsmanna
 Siðasáttmáli
 Forvarnir
 Umhverfismál

 Græni herinn
 Sjálfboðaliðar úr hópi starfsmanna
 Innleiðing umhverfisstefnu

Það er markmið VÍS að tryggja 
jafnrétti þannig að hver og einn 
starfsmaður sé metinn að 
verðleikum óháð kyni. Með 
virkri jafnréttisáætlun er stuðlað 
að því að félagið nýti sér 
hæfileika og færni allra 
starfsmanna sinna á sem 
bestan hátt. 

VÍS er aðili að 
jafnréttissáttmála
UN Women og UN Global
Compact. Í því felst að VÍS 
skuldbindur sig siðferðislega til 
að vinna að jafnréttismálum, 
hafa frumkvæði í þeim
og sýna samfélagsábyrgð.

Mannauður



 Tjón
 Ábyrg og umhverfisvæn förgun
 Draga úr sóun
 Rúðuplástur

 Rafræn viðskipti
 Pappírssendingar
 Rafrænir reikningar frá samstarfsaðilum

 Flokkun sorps
 Allt flokkað í höfuðstöðvunum
 Engar ruslafötur við borð

VÍS leggur áherslu á að 

starfsemi félagsins stuðli að 

sem minnstri mengun, hreinni 

náttúru og förgun úrgangs í 

kjölfar tjóna á sem

umhverfisvænstan máta.

Umhverfið



 Styrktarnefnd
 Góðgerðarmál
 Menningarmál
 Íþróttamál
 Annað

 Dæmi um verkefni
 Slysavarnarskóli Sjómanna
 GSM miðunarbúnaður fyrir Landhelgisgæslu 

Íslands
 Göngum saman
 Handknattleikssambandið
 Vilborg Arna pólfari

Hlutverk VÍS er að stuðlar að 

öryggi í samfélaginu með 

öflugum forvörnum og eru 

megináherslur á verkefni sem 

hafa forvarnarlegt gildi. VÍS 

leggur mörgum líknarfélögum, 

íþróttafélögum og menningarlífi 

lið með fjölbreyttum hætti. 

Þannig ber félagið ábyrgðina 

með viðskiptavinum sínum.

Samfélag






