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Ávarp framkvæmdastjóra

14.maí 2019

Ágæti lesandi,
Verkís er leiðandi og framsækið ráðgjafafyrirtæki sem hefur yfir að ráða
þekkingu á öllum sviðum verkfræðiráðgjafar og skyldum greinum. Félagið
starfar á alþjóðlegum vettvangi en höfuðstöðvarnar eru í Reykjavík.
Verkís rekur uppruna sinn til ársins 1932 og er elsta verkfræðistofa landsins.
Verkís hefur alla tíð verið öflugur samstarfsaðili á innanlandsmarkaði en
undanfarna áratugi hefur áherslan í ríkara mæli færst á verkefni í öðrum
löndum og í dag fer umtalsverður hluti starfseminnar fram þar.
Samfélagsábyrgð með sjálfbærni að leiðarljósi hefur birst í starfsemi Verkís frá
upphafi, svo sem í gæðaferlum og sérstökum áherslum á umhverfis- og
öryggismál.
Verkís tekur hlutverk sitt sem þátttakandi í samfélaginu alvarlega og skrifaði undir UN Global Compact
sáttmála Sameinuðu þjóðanna í maí 2018. Í kjölfarið hefur samfélagsleg ábyrgð og sjálfbær þróun verið
innleidd í stefnur félagsins. Samhliða því hefur Verkís valið að leggja áherslu á þrjú af þeim sautján
heimsmarkmiðum sem fulltrúar aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna komu sér saman um í
framkvæmdaráætlun sinni árið 2015.
Verkfræðingar og hönnuðir eru áhrifavaldar þegar kemur að sjálfbærni og tækniþróun enda oft á tíðum
lykilaðilar í rannsóknum og verkefnum sem tengjast nýsköpun. Í störfum okkar horfum við í átt að
sjálfbærni og leggjum áherslu á að lágmarka neikvæð áhrif af þeim verkefnum sem við höfum aðkomu
að.
Til að leggja áherslu á heilindi höfum við sett okkur skriflegar siðareglur sem standa jafnfætis stefnum
fyrirtækisins og eru rauði þráðurinn í allri okkar starfsemi.
Gildi Verkís falla vel að samfélagsábyrgð og sjálfbærni. Heilindin felast í því að stefna markvisst að því
að skila komandi kynslóðum jörðinni í betra ástandi en við tókum við henni. Metnaðurinn felst í að
gera ávallt okkar besta og hafa frumkvæði að því að leita stöðugt nýrra leiða í sjálfbærum rekstri og
lausnum til viðskiptavina.
Stjórnendur eru meðvitaðir um hversu mikilvægu hlutverki Verkís gegnir á alþjóðlega vísu sem og í
nærsamfélaginu og hefur að leiðarljósi að allir geti notið góðs af starfsemi fyrirtækisins.

Með kærri kveðju,

Framkvæmdastjóri
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Gildi Verkís

Stefnur og áherslur

Samfélagsstefna Siðareglur
Mannauðsstefna Loftslagsmarkmið
Gæðastefna Stefnumið

Hlutverk Verkís er að skapa verðmæti og styðja þróun samfélagsins og innviða þess með faglegri ráðgjöf
og hönnun.
Verkís leggur áherslu á fyrsta flokks þjónustu og hefur að markmiði að vera besti kostur fyrir:

· Viðskiptavini með traustri ráðgjöf sem uppfyllir þarfir þeirra á skilvirkan og hagkvæman hátt.
· Starfsfólk með góðu og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólki líður vel og þróar hæfileika

sína.
· Samfélagið með áherslu á ábyrga starfshætti, sjálfbærni og nýsköpun.

Verkís hefur sett sér stefnur til að vinna að markmiðum sínum í átt til sjálfbærni. Starfssemi Verkís er
vottuð samkvæmt alþjóðlega gæðastaðlinum ISO 9001, umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO 14001 og
öryggisstjórnunarstaðlinum OHSAS 18001.  Einnig er Verkís vottað samkvæmt ÍST 85 Jafnlaunastaðli.
Auk þess að styðja við Global Compact sáttmálann er Verkís aðili að Grænni byggð og Festu, félagi um
samfélagsábyrgð, auk þess að hafa skrifaði undir Nordic Built sáttmálann.
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UN Global Compact

Verkís hefur stigið það mikilvæga skref að gera ábyrgð sína í samfélaginu sýnilegri og skrifa undir
sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð - UN Global Compact.
UN Global Compact er samstarfsverkefni Sameinuðu þjóðanna og einkaaðila um að fylgja tíu  viðmiðum
Sameinuðu þjóðanna um samfélagslega ábyrgð. Viðmiðin stuðla að og hvetja fyrirtæki til að leggja sitt
að mörkum á sviði mannréttinda, vinnumarkaðsmála, umhverfismála og í baráttunni gegn spillingu.
Með þátttöku í Global Compact skuldbindur Verkís sig til að skila inn árlegri skýrslu og gera grein fyrir
því hvernig grundvallarviðmið Global Compact hafa verið þættuð í starfsemi Verkís.
Samfélagsábyrgð með sjálfbærni að leiðarljósi hefur birst í starfsemi Verkís frá upphafi, svo sem í
gæðaferlum og sérstökum áherslum á umhverfis- og öryggismál.
Verkís leggur mikinn metnað í að allir geti notið góðs af starfsemi fyrirtækisins. Við hvetjum til ábyrgðar
í störfum okkar, horfum til framtíðar með sjálfbærni að leiðarljósi, og höfum þannig jákvæð áhrif á
samfélagið og umhverfi okkar.

Hin tíu grundvallarviðmið

Mannréttindi
· Fyrirtæki styðja og virða vernd alþjóðlegra mannréttinda.
· Fyrirtæki fullvissa sig um að þau gerist ekki meðsek um mannréttindabrot.

Vinnumarkaður
· Fyrirtæki styðja við félagafrelsi og viðurkenna í raun rétt til kjarasamninga.
· Fyrirtæki tryggja afnám allrar nauðungar- og þrælkunarvinnu.
· Virkt afnám allrar barnavinnu er tryggt.
· Fyrirtæki styðja afnám misréttis til vinnu og starfsvals.

Umhverfi
· Fyrirtæki styðja beitingu varúðarreglu í umhverfismálum.
· Fyrirtæki hafi frumkvæði að því að hvetja til aukinnar ábyrgðar gagnvart umhverfinu.
· Fyrirtæki hvetji til þróunar og nýtingar á umhverfisvænni tækni.

Gegn spillingu
· Fyrirtæki vinni gegn hvers kyns spillingu, þar með talið kúgun og mútum.
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Heimsmarkmið SÞ

Verkís hefur valið að leggja áherslu á þrjú af þeim sautján heimsmarkmiðum
sem fulltrúar aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna (SÞ) komu sér saman um til
að vinna betur saman að sjálfbærri þróun til ársins 2030. Með markmiðunum
hafa aðildarríkin og atvinnulífið öðlast mikilvægan leiðarvísi í átt að úrlausn
margra af stærstu óvissuþátta um velsæld komandi kynslóða.
Verkís getur tengt starfsemi sína við fjölmörg markmiðanna, svo sem við
markmið 13 sem fjallar um aðgerðir í loftslagsmálum, markmið 3 sem fjallar
um heilsu og vellíðan og markmið 12 sem fjallar um ábyrga neyslu og
framleiðslu. Markmið 17 fjallar svo um samvinnu um heimsmarkmiðin og því

ættu flestir að geta tengt við það.

Til að draga fram það sem snertir kjarnastarfsemi Verkís og tengist stefnunni á beinan hátt, hefur verið
ákveðið að leggja áherslu á eftirfarandi þrjú meginmarkmið:

Markmið 5  - Jafnrétti kynjanna
Frá upphafi hefur verið lögð rík áhersla á að starfsfólki fyrirtækisins líði vel í
vinnunni, fái jöfn tækifæri og sé í aðstöðu til að samræma einkalíf og atvinnu.
Verkís var fyrsta verkfræðistofan hérlendis til að fá jafnlaunavottun
Jafnréttisstofu. Árið 2012 var Verkís fyrst íslenskra fyrirtækja til að hljóta gullmerki
PwC og hlaut það svo aftur árið 2018.

Markmið 7 – Sjálfbær orka
Hjá Verkís starfa helstu sérfræðingar landsins í sjálfbærri orkunýtingu. Í samvinnu
við atvinnulífið tekur Verkís þátt í að miðla þekkingu um jarðvarma, vatns- og
vindorku og hitaveitu jafnt innanlands sem á erlendri grund.
Fyrirtækið hefur einsett sér að leggja sitt af mörkum til þeirra breytinga sem
nauðsynlegar eru í því skyni að koma jörðinni á braut sjálfbærni og sporna við
losun gróðurhúsalofttegunda.

Markmið 11 – Sjálfbærar borgir og samfélag
Sem ráðgjafar um uppbyggingu og skipulag höfum við mikil áhrif á umhverfi okkar
og samfélag. Þau áhrif koma bæði fram í innri starfsemi fyrirtækisins sem og þeirri
ráðgjöf sem Verkís veitir út í samfélaginu.
Hjá Verkís er veitt ráðgjöf þar sem lögð er áhersla á vistvænt skipulag, náttúrulegar
loftræsilausnir, orkusparnað, val á byggingarefnum, vistvænar samgöngur,
varðveislu á vistfræðilegum fjölbreytileika, úrgangsmeðhöndlun og lágmörkun á
mengun vegna framkvæmda og rekstrar.

Ofangreind þrjú markmið haldast vel í hendur við þá ákvörðun Verkís að skrifa undir og tengja starfsemi
félagsins við sáttmála SÞ um samfélagsábyrgð (UN Global Compact). Þegar allir stefna að sama
markmiði og leggja sitt á vogarskálarnar aukast líkur á að árangur náist.
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Umhverfi (E)

Umhverfisstjórnun – Grænt bókhald
Verkís er með vottað umhverfisstjórnunarkerfi skv. ISO 14001:2015, en með því er haldið utan um
markmið fyrirtækisins í umhverfis- og samgöngumálum og þær kröfur sem gerðar eru til fyrirtækisins í
þeim málaflokkum. Hefur félagið sett sér markmið sem ná til umhverfisstjórnunar, hönnunar og
framkvæmda, nýtingu auðlinda og vistvænna samgangna. Út frá áhættumati hafa verið skilgreindir þeir
umhverfisþættir sem teljast þýðingarmestir til að draga úr umhverfisáhrifum af starfsemi fyrirtækisins,
svo sem orkunotkun, förgun og flokkun úrgangs og vistvænar samgöngur. Þessir umhverfisþættir eru
vaktaðir og allt frá árinu 2009 hefur verið tekið saman grænt bókhald sem sýnir árangurinn. Haldið er
utan um efnanotkun fyrirtækisins og öryggisblöð fyrir hættuleg efni eru aðgengileg starfsmönnum. Þá
vill fyrirtækið efla umhverfisvitund starfsmanna og hvetur þá til að huga að umhverfismálum í daglegu
lífi, sem og í verkefnum á vegum fyrirtækisins.

Loftslagsmarkmið – Kolefnisjöfnun
Verkís tók þátt í loftslagsverkefni Festu og Reykjavíkurborgar og hefur sett sér markmið í
loftslagsmálum. Fyrirtækið vinnur að því að verða kolefnishlutlaust árið 2030, m.a. með því að draga
úr losun frá samgöngum, minnka umfang úrgangs og auka endurvinnslu. Stærsti hluti kolefnisspors
fyrirtækisins kemur frá flugi vegna verkefna og er stefna að draga úr því eins og hægt er, m.a. með
notkun fjarfundabúnaðar.  Hefur fyrirtækið sett sér þá stefnu að kolefnisjafna fyrir allri þeirri losun sem
ekki er hægt að koma í veg fyrir.
Fyrirtækið hefur sett sér samgöngustefnu og hvetur starfsmenn til að koma til vinnu með vistvænum
hætti. Í boði eru samgöngustyrkir til starfsmanna ef þeir skuldbinda sig til að koma til vinnu með
vistvænum hætti 4 daga vikunnar. Til að auðvelda slíkt býður fyrirtækið upp á framúrskarandi aðstöðu
fyrir reiðhjól, búningsaðstöðu og afnot af fyrirtækjabílum í einkaerindum. Verkís hefur af því tilefni
hlotið Gullvottun Hjólavottunar og Samgönguverðlaun Reykjavíkurborgar. Þá vinnur fyrirtækið að því
að auka notkun vistvænna bíla og hefur markvisst verið að endurnýja bílaflota sinn með vistvænum
bílum. Einnig hafa verið settar upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla starfsfólksins við höfuðstöðvarnar í
Ofanleiti.

Vistvænar lausnir
Verkís hefur óbein áhrif á val á hönnunarviðmiðum hvað varðar vistvænar lausnir og hefur sett sér
stefnu um að vera leiðandi á sviði vistvænnar hönnunar. Fyrirtækið hefur m.a. skrifað undir Nordic Built
sáttmálann, sem hvetur til lausna í vistvænni mannvirkjagerð, og er virkur þátttakandi í Grænni byggð,
samráðsvettvangi um vistvænar byggingar og byggð. Hönnuðir Verkís hafa komið að hönnun vistvænna
mannvirkja og hefur á að skipa ráðgjöfum sem hafa réttindi til að vistvotta byggingar skv. Breeam
vistvottunarkerfinu. Í vistvænum byggingum er hugað að vellíðan þeirra sem eiga að nota byggingarnar
og sjá hönnuðir um að tryggja m.a. góða útfærslu lýsingar og rétta nýtingu dagsbirtu, hitastýringar,
góða loftræsingu og góða hljóðvist. Þá er einnig hugað að orkusparnaði, vali á byggingarefnum,

Viðmið 7, 8 og 9
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aðstöðu fyrir vistvænar samgöngur, aðstöðu til flokkunar á úrgangi og lágmörkun á mengun vegna
framkvæmda og rekstrar.

Verkís er leiðandi á sviði ráðgjafar og hönnunar fyrir umhverfisvæna orkuvinnslu og hefur tekið
veigamikinn þátt í uppbyggingu slíkrar orkuvinnslu á Íslandi. Fyrirtækið hefur tekið þátt í hönnun flestra
virkjana hérlendis frá miðbiki tuttugustu aldar og er aðalhönnuður fjölda virkjana á landinu, bæði
jarðvarmavirkjana og vatnsaflsvirkjana. Einnig hefur fyrirtækið séð um hönnun nokkurra virkjana á
erlendri grundu eins og á Grænlandi, í El Salvador, Georgíu, Noregi, Tyrklandi og í fleiri löndum.
Einnig vinnur Verkís að annarri umhverfisvænni orkuvinnslu eins og vindorku, sjávarfallaorku og
nýtingu afgangsvarma með tvívökvavirkjunum.

Mælikvarðar um umhverfi
2017 2018

Vísir Eining Gildi Gildi

E1  Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda tCO2e 287,5 211,1

E1b Heildarlosun með ferðum starfsfólks tCO2e - 322,8

E2  Losun á starfsmann, án ferða tCO2e/starfsmann 0,86 0,65

E2 Losun á starfsmann, með ferðum tCO2e/starfsmann - 0,99

E3  Heildarorkunotkun, án ferða MWh 1.736 1.645

E4 Orkunotkun á starfsmann, án ferða kWh/starfsmann 5,3 5,0

E5  Helsti orkugjafi Tegund Jarðvarmi Jarðvarmi

E6 Hlutfall endurnýjanl. orkugjafa, án ferða MWhendurn./MWhjarð. 7,7 13,3

E7  Vatnsnotkun, heitt/kalt m3 18.360/4.803 18.386/5.318

E8 Úrgangur Tonn 25,8 24,8

E9  Umhverfisstefna Já/nei Já Já
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Lykiltölur úr grænu bókhaldi
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Samfélag (S)

Jafnrétti
Verkís hefur alla tíð lagt áherslu á jafnrétti og jöfn tækifæri starfsmanna í mannauðsstefnu sinni.
Fyrirtækið hefur einnig útbúið jafnréttisáætlun sem byggir á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt karla
og kvenna. Í áætluninni eru markmið um að tryggja að starfsfólki séu greidd sömu laun fyrir
sambærilega vinnu, að gæta jafnræðis við allar ráðningar og auka hlut kvenna í tækni- og
stjórnunarstörfum. Áætlunin er uppfærð á þriggja ára fresti.
Árið 2012 var Verkís fyrst allra fyrirtækja á Íslandi til að hljóta gullmerki PWC en gullmerkið þýðir að
óútskýrður launamunur á grunn- og heildarlaunum karla og kvenna er minni en 3,5%. Þá greindist
óútskýrður launamunur hjá Verkís körlum í vil um 2% og var það langlægsti munur sem PwC hafði séð
á þeim tíma. Fyrirtækið fór aftur í gegnum jafnlaunagreiningu PwC árið 2018 og þá greindist
launamunur körlum í vil um 1%. Verkís hefur einnig hlotið jafnlaunavottun BSI sem staðfestir að
stjórnunarkerfi Verkís er í samræmi við jafnlaunastaðalinn ÍST 85.

Vellíðan í vinnunni
Verkís hefur lagt mikinn metnað í að búa starfsfólki sínu öruggt og heilbrigt starfsumhverfi. Fyrirtækið
leggur áherslu á jafnvægi milli einkalífs og vinnu m.a. með því að bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma.
Þá leggur fyrirtækið reglulega fyrir starfsfólk viðhorfskönnun til að mæla starfsánægju og líðan á
vinnustað með það að markmiði að auka vellíðan og fækka veikindadögum.
Verkís leggur áherslu á sí- og endurmenntun sem gefur starfsfólki tækifæri til að ná markmiðum á sínu
starfssviði.
Í mannauðsstefnu Verkís kemur fram að einelti, ofbeldi, kynferðisleg áreitni og önnur óviðeigandi
hegðun er ekki liðin hjá fyrirtækinu og eru slík mál brot á starfsskyldum. Til að styðja við þá stefnu hefur
Verkís útbúið áætlun þar sem fram koma markmið og aðgerðir til að koma i veg fyrir einelti og hvers
kyns ofbeldi. Ef slíkt kemur upp er starfandi áfalla- og eineltisnefnd sem bregst við í samræmi við
viðbragðsáætlun.

Viðmið 3, 4, 5 og 6
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Öryggi
Verkís stýrir öryggis-, heilbrigðis- og vinnuumhverfismálum með vottuðu öryggisstjórnunarkerfi,
OSHAS 18001 með því markmiði að tryggja öruggt og heilbrigt vinnuumhverfi starfsmanna. Verkís
leggur áherslu á að allir komi heilir heim og að efla öryggisvitund starfsfólks í daglegu lífi sem og í
verkefnum á vegum fyrirtækisins.
Öryggisnefnd fyrirtækisins starfar markvisst með stjórnendum við að byggja upp öryggismenningu í
fyrirtækinu. Árangurinn byggist á forystu stjórnenda í virkri umræðu um málaflokkinn og breiðri
þátttöku starfsfólks.
Til að fylgjast með frammistöðu í málaflokknum eru skilgreindir öryggis-, heilbrigðis- og
vinnuumhverfisþættir í starfseminni. Gert er áhættumat á störfum og fylgst með aðbúnaði á
vinnustöðvum. Atvik, þ.á.m. hættulegar aðstæður, eru skráð og rannsökuð til að draga lærdóm af þeim.

Heilsa
Verkís býður starfsfólki uppá heilsufarsmælingar og bólusetningu gegn inflúensu árlega, auk þess að
taka þátt í kostnaði við íþróttaiðkun og almenna heilsubót með heilsufarsstyrk. Þá býður fyrirtækið
starfsfólki á skyndihjálparnámskeið.
Reglulega er boðið upp á jóga/heilsurækt á vinnutíma og ýmsa fræðslu um heilsutengd málefni eins og
svefn, mataræði og streitustjórnun.
Löng hefð er fyrir því að taka þátt í Hjólað í vinnuna og Lífshlaupinu og hefur Verkís oft hafnað ofarlega
í keppninni enda mikill metnaður fyrir hendi.
Síðustu ár hefur Verkís sent lið í WOW Cyclothon. Árið 2018, sigraði liðið sem tók þátt í B flokki
blandaðra liða (10 liðsmenn, jafnt kynjahlutfall).
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Mælikvarðar um samfélag
2017 2018

Vísir Eining Gildi Gildi

S2 Launamunur kynja Hlutfall - 1%

S3 Starfsmannavelta Hlutfall 7,7% 9%

S4 Kynjahlutfall starfsfólks Hlutfall 31% / 69% 29% / 71%

S6 Jafnréttisstefna Já/nei Já Já

S7 Slysatíðni Hlutfall 1,5% 2%

S8 Heilsu- og öryggisstefna Já/nei Já Já

S9 Barna- og mannsalsstefna Já/nei Nei Já

S10 Mannréttindastefna Já/nei Nei Já

Stjórnarhættir (G)

Stjórnarhættir Verkís taka mið af lögum um hlutafélög nr. 2/1995, samþykktum félagsins og
starfsreglum stjórnar. Þá fylgir Verkís leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja gefnum út af
Viðskiptaráði Íslands, NASDAQ OMX Iceland hf. og Samtökum atvinnulífsins.
Um starfsemi hlutafélagsins gilda samþykktir sem það starfar eftir. Félagið er í eigu um 90 einstaklinga
sem starfa hjá fyrirtækinu.

Mannréttindi
Verkís leggur áherslu á að styðja og virða vernd alþjóðlegra mannréttinda í samræmi við innlend og
erlend lög sem og Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna.
Verkís hafnar með öllu mannréttindabrotum, s.s. nauðungar- og þrælkunarvinnu, þ.m.t. barnaþrælkun
og hefur skýra sýn og stefnu um að gerast ekki meðsek um slík brot.
Með markvissri stefnu og ferlum vill fyrirtækið hvetja til aukinnar samfélagslegrar vitundar og ábyrgðar.
Fyrirtækið leggur áherslu á að starfsfólki sé búinn farvegur til að koma slíkum málefnum á framfæri.
Hvatt er til að koma ábendingum á framfæri og möguleiki gefinn á að meðhöndla skráningar sem
trúnaðarmál.

Gegn spillingu
Verkís starfar í samræmi við siðareglur, og hvetur starfsfólk til að koma á framfæri ábendingum um
mögulega siðferðisbresti, jafnt innanhúss sem utan. Þá vinnur Verkís gegn spillingu og mansali,
hryðjuverkum og fjármögnun hryðjuverka, peningaþvætti, broti gegn umhverfi og náttúru ásamt
öðrum ólögmætum athöfnum eða athöfnum sem stangast á við góða og almennt viðurkennda
háttsemi. Við siðferðismat horfir fyrirtækið til viðurkenndra viðmiða, s.s. ISO26000 og siðareglum
Félags ráðgjafaverkfræðinga.

Viðmið 1, 2 og 10
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G1 Aðgreining valds stjórnar Já/nei Já Já

G2 Gagnsæi stjórnarstarfa Já/nei Nei Nei

G3 ESG kaupaukar Já/nei Nei Nei

G4 Sanngjarnt vinnuumhverfi Já/nei Já Já

G5 Kröfur á birgja Já/nei Nei Nei

G6 Siðareglur Já/nei Nei Já

G7 Mútu- og spillingarstefna Já/nei Nei Já

G9 Sjálfbærniskýrsla Já/nei Nei Já

G10 ESG skil Já/nei Nei Já UNGC

G11 Utanaðkomandi staðfesting og trygging á
samræmi ESG þátta

Já/nei Nei Nei

Umbótaverkefni á sviði ÖHU og samfélagsmála

Eftirfarandi umbótaverkefni hafa verið í brennidepli hjá Verkís á síðastliðnu ári:
· Ný samfélagsstefna og siðareglur
· Formleg þátttaka í Global Compact sáttmálanum
· Umhverfisvænni förgun raftækja
· Bætt hjólaaðstaða fyrir gesti
· Jafnlaunavottun í samræmi við ÍST 85
· Val á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna
· Gróðureldar
· Bætt fræðsla starfsfólks um streitustjórnun og núvitund
· Birting sjálfbærnimælikvarða á heimasíðu Verkís


