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EFNISYFIRLIT 

• Birgjamat 

• Græna skorkortið 

    - Umhverfisvænar vörur 

 

• Sjálfbær þróun 



VÍNBÚÐIRNAR 

• Um 350 starfsmenn í 48 Vínbúðum um allt land 

• Í kringum 200 fastráðnir og 150 í tímavinnu 

• Miklir matgæðingar og vínáhugamenn upp til hópa 
 

 



VISTVÆN INNKAUP 

• Tókum þátt í: 

 

• Sendum 15 lykilbirgum bréf og báðum um 
upplýsingar um vistvænar vörur 

• 5 svöruðu okkur 

• 2 svöruðu strax en 3 eftir að ítrekun var send í 
tölvupósti 

•            



UMHVERFISMERKTUR PAPPÍR 

 



AÐFANGAKEÐJA  HAGSMUNAAÐILAR 

 



GLOBAL COMPACT & GRI 

• Aðili að UN Global Compact  júní 2012 

• Ársskýrsla 2012 skv. GRI og COP 
(framvinduskýrsla) 

 

 

 

 



BIRGJAR 

• Áfengisbirgjar Reglugerð um vöruval og sölu áfengis og skilmálar í viðskiptum við birgja (Nr. 755/2011)  

• Tóbaksbirgjar   Reglugerð um vöruval og sölu áfengis og skilmálar í viðskiptum við birgja (Nr. 755/2011)  

• Reglur um innkaup og sölu tóbaks og skilmálar í viðskiptum við birgja (Nr. 496/2012) 

 

• Lánadrottnar 

 

• Birgjamælingar framkvæmdar tvisvar á ári 

• Birgjafundir áfengisbirgja tvisvar á ári 

 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/f888542328c6f5f3002578ee0033c535?OpenDocument
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/f888542328c6f5f3002578ee0033c535?OpenDocument
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/f888542328c6f5f3002578ee0033c535?OpenDocument
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/f888542328c6f5f3002578ee0033c535?OpenDocument
http://www.vinbudin.is/Portaldata/1/Resources/um_atvr/log_og_reglur/B_nr_496_2012.pdf


STOFNSAMNINGUR - CODE OF CONDUCT 



VAL Á VÖRU 

 Vandamálið er að velja birgja sem selur 
salernisrúllu. 

 

- Svarti herinn býður rúlluna á 49 krónur 

- Græni herinn býður rúlluna á 51 krónu 

 

Hvaða birgja á ég að versla við? 



BIRGJAMAT 

• Framkvæma birgjamat 190 birgjar með veltu 
yfir milljón. 

 

• Í kjölfarið hægt að útbúa vistvænan 
innkaupalista byggðan á niðurstöðu birgjamats 

 

• Tekur einnig á gæða- og samfélagsmálum 



NIÐURSTAÐA BIRGJAMATS 

Gerð samnings um þjónustustig (e. Service Level Agreement, SLA)  
– Prófanir á vöru birgjans  
– Að fylgjast með framistöðu birgja  
– Áhættumat 
– Endurgjöf til birgja og úrbætur 
– Birgir ársins 
 



LEIÐARLJÓS OG STEFNA ÁTVR 
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SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ ÁTVR 

• Við störfum með samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi og 
vinnum gegn skaðlegri notkun áfengis og tóbaks 

 

• Við viljum tryggja að aldursmörk til áfengiskaupa séu virt 

 

• Við viljum vernda ungt fólk gegn neyslu áfengis og tóbaks með 
því að hindra framboð á óæskilegum vörum 

 

• Við berum virðingu fyrir umhverfinu og leitum leiða til að 
lágmarka umhverfisáhrif af starfsemi okkar 

 

 

 



UMHVERFISSTEFNA 



GRÆNT BÓKHALD (GRÆNT SKORKORT) 

 



UMHVERFISVÆN PRENTÞJÓNUSTA 



SJÁLFBÆR ÞRÓUN 

• „Mannleg starfsemi sem fullnægir þörfum 
samtímans án þess að draga úr möguleikum 
framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum 
þörfum.“  

 

• Sjálfbær þróun er hugtak sem vísar til þróunar 
þar sem litið er til lengri tíma og reynt að ná 
jafnvægi milli efnahagslegra, félagslegra og 
umhverfislegra þátta. 



SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ OG SJÁLFBÆRNI 

 



MINNKUN CO2 – STARFSFÓK Í OG ÚR VINNU 

• Úr 140 tonnum í 106 tonn milli ára 

 

Aukning á samgöngusamningum 
Minni mengun  úr einkabílum 205 í 193 gr/km 
Færra starfsfólk,  úr 281 í 272    
Meðalvegalengd frá vinnustað úr 7.2 km í 6.7 km 



HEILSUFARSMÆLINGAR Í HEILSUMÁNUÐI 

• Framkvæmdar árlega frá 2011 

• Blóðþrýstingur, blóðfita, blóðsykur, BMI, 
fituprósenta, beinþéttnimæling fyrir 45+.. 

• Ráðgjöf og fræðsla eftir þörfum, spurt um 
hreyfingu og reykingar 

• 150 tóku þátt árið 2013 á höfuðborgarsvæðinu 
og nágrenni, auk Akureyrar.  



FÁ STARFSFÓLK TIL AÐ HREYFA SIG 

• Samningar 

 

-    Samgöngusamningar 

- Heilsueflingarsamningar 

 



HEILSUFARSMÆLINGAR - NIÐURSTÖÐUR 
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HEILSUFARSMÆLINGAR – HIN HLIÐIN 
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BLÓÐÞRÝSTINGUR OG KÓLESTRÓL 

• 26% í 10% - Starfsmannafjöldi með of háan 
blóðþrýsting úr 90 í  35  

• Forvarnir  55 starfsmenn komust af 
„hættusvæði“ hás blóðþrýstings    

• Afpöntuð 55 pláss í heilbrigðiskerfinu 

•  Mjög miklir peningar sparast 

 



FJARVISTIR VEGNA VEIKINDA 
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LÍFSSTÍLSSJÚKDÓMAR FYRIRFERÐAMESTIR 



STARFSÁNÆGJA 

Markmið 4,35   af 5,00 mögulegur eða 8,7 



STÓRA MYNDIN – SJÁLFBÆR ÞRÓNUN 

 



NIÐURSTÖÐUR 

• Fylgja stefnu um samfélagslega ábyrgð   (Festa) 

• Horfa á Svansmerkið og umhverfisvottuð fyrirtæki 

• Forvarnir - Koma starfsfólki á hreyfingu,   aðeins 15% stofnana 
taka þátt... 

• Þjóðarsátt um hreyfingu  Stjórnvöld, verkalýðsfélög, SA/SI 

• Mæla -  Þú átt erfitt með að stjórna því sem þú ekki mælir   

• Nota GRI sem umbótaverkfæri 

• 10 jarðir þarf ef allir jarðarbúa lifa eins og Íslendingar,  eigum 
bara eina jörð 

• Ef þú vilt bæta heiminn skaltu byrja á sjálfum þér! 

 

 

 

 

 



TAKK TAKK 

 

Takk fyrir 

sigurpall@vinbudin.is 


