
AÐILD AÐ VIÐSKIPTARÁÐI ÍSLANDS



Hvers vegna aðild að Viðskiptaráði?
Kæri fyrirtækjastjórnandi.

Hlutverk Viðskiptaráðs Íslands er skýrt: Að efla íslenskt rekstrarumhverfi og bæta skilyrði til verðmæta-
sköpunar.  Þessu markmiði hefur ráðið sinnt í rúma öld og óhætt er að segja að mikið hafi áunnist 
á þeim tíma.

Frá stofnun hefur Viðskiptaráð unnið eftir því leiðarljósi að frelsi í viðskiptum, einkaframtak og takmörkuð
inngrip hins opinbera leiði til samkeppnishæfs atvinnulífs og bættra lífsgæða. Í starfseminni er ekki gengið
erinda tiltekinna fyrirtækja, heldur eru hagsmunir heildarinnar hafðir að leiðarljósi og því, með óbeinum
hætti, hagsmunir allra íslenskra fyrirtækja.

Starfsemi Viðskiptaráðs byggir að öllu leyti á stuðningi aðildarfélaga. Ráðið er rekið á grundvelli félagsgjalda
og þiggur ekki fjárframlög frá hinu opinbera. Viðskiptaráð gengur því óskipt til baráttu fyrir hagsmunum 
aðildarfélaga og slíkt sjálfstæði er eitt mikilvægasta veganestið í þeirri vegferð.

Með því að gerast aðili að Viðskiptaráði Íslands getur þú og/eða fyrirtæki þitt tekið þátt í að móta íslenskt viðskiptalíf, notfært sér 
margvíslega þjónustu ráðsins, komið hugmyndum og málefnum á framfæri, varið mikilvæga viðskiptahagsmuni í gegnum þriðja 
aðila og eflt innlent og alþjóðlegt tengslanet.

Ég hlakka til að vinna að frekari framfaramálum íslensks viðskiptalífs í samstarfi við þig og/eða þitt fyrirtæki.

Ásta Sigríður Fjeldsted, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands



Félagatal Viðskiptaráðs telur rúmlega 200 fyrirtæki af öllum 
stærðum og gerðum
Dæmi um félaga í Viðskiptaráði Íslands



Viðskiptaráð vinnur að efnahagslegum framförum á grundvelli 
viðskiptafrelsis og jafnréttis milli atvinnugreina

Vera vettvangur fyrir nýjar hugmyndir, opnar umræður og skoðanaskipti um framfaramál íslensks atvinnulífs og beita sér fyrir 
breytingum á lagaumhverfi sem stuðla að efnahagslegum framförum1

Stuðla að málefnalegum umræðum og samvinnu milli stjórnvalda, atvinnulífs og annarra hagsmunaaðila um mótun framtíðarstefnu í 
efnahagsmálum

2

Vinna að auknum utanríkisviðskiptum með því að efla viðskiptatengsl, veita upplýsingar og vera fulltrúi íslensks viðskiptalífs gagnvart 
erlendum aðilum

3

Stuðla að aukinni þekkingu, menntun, rannsóknum og nýsköpun innan atvinnulífsins og reka starfsemi tengda því markmiði4

Vinna að aukinni framleiðni, virkri samkeppni og hagfelldum fjárfestingarskilyrðum á öllum sviðum efnahagslífsins5

Vinna gegn útþenslu hins opinbera og aukinni skattheimtu á kostnað atvinnulífs og verðmætasköpunar6

Markmið Viðskiptaráðs samkvæmt lögum ráðsins



Ráðið vinnur að hagsmunum aðildarfélaga sinna og eflingu 
íslensks atvinnulífs á fimm vegu

Upplýsinga- og þjónustuveita

1. Stefnumörkun Bakhjarl menntunar

Tengslavettvangur

▪ Ráðið viðheldur upplýsingamiðlun af 
ýmsu tagi, s.s. Leiðbeiningum um 
stjórnarhætti fyrirtækja

▪ Aðild veitir aðgengi að ýmiss konar 
beinni þjónustu, s.s. lögfræðiráðgjöf og 
upprunavottorðum

▪ Útgáfustarfsemi, samstarfsverkefni og 
viðburðir miða að því að virkja umræðu 
og auka skilning á þeim sjónarmiðum 
sem ráðið byggir á

▪ Ráðið stendur vörð um hagsmuni 
aðildarfélaga sinna og er málsvari þeirra 
gagnvart stjórnvöldum, opinberum 
stofnunum og erlendum aðilum

▪ Til að fjölga vel menntuðu, hæfu 
starfsfólki og styðja við nýsköpun hefur 
uppbygging menntakerfisins verið í 
forgrunni í starfsemi ráðsins frá upphafi

▪ Ráðið er öflugur vettvangur til að efla 
viðskiptatengsl, hvort sem horft er til 
aðila innanlands eða á erlendri grundu

Stefnumörkun Málsvari félaga1 2

4 5

3



Umhverfi og sjálfbærni

 Tryggja að Ísland verði 
áfram fyrirmynd á heimsvísu í 
sjálfbærri orkunýtingu

 Laða hingað til lands fyrirtæki 
og fjárfesta sem hyggja á 
græna sjálfbæra orkunýtingu 
og framleiðslu

 Auka útflutning á íslenskri 
sérþekkingu og stuðla að 
rannsóknum, nýsköpun og 
atvinnuþróun

Framtíðarlinsur Viðskiptaráðs 2018-2021

Stafræna linsan Mannauðslinsan Tengslalinsan Umhverfislinsan

2018 2019 2020 2021

Tækniþróun á oddinn

 Tryggja samkeppnishæfni í 
breyttum heimi og auka 
verðmætasköpun með 
notkun stafrænnar tækni

 Huga að breytingum á 
samsetningu 
vinnumarkaðar sem og 
hefðbundum störfum með 
tilkomu gervigreindar og 
annarra tæknibreytinga

Öflugur mannauður

 Þróa menntakerfi sem 
tryggir að hæfni 
einstaklinga sé í takt við 
þarfir samfélagsins

 Stuðla að fjölbreytileika á 
vinnumarkaði til að allir fái 
tækifæri til að leggja sitt af 
mörkum

 Tryggja alþjóðlegt og 
samkeppnishæft vinnuafl 
og umhverfi

Alþjóðleg tengsl og samskipti

 Auka þátttöku í erlendu 
samstarfi til að lagða að 
þekkingu og fjármagn

 Efla útrás fyrirtækja í landinu
 Bæta tengsl við erlenda 

markaði 
 Stuðla að sanngjarnri löggjöf 

og hagfelldu skattaumhverfi 
til að laða að alþjóðleg 
hugvitsdrifin 
þekkingarfyrirtæki



Viðskiptaráð kemur sínum sjónarmiðum á framfæri með 
fjölbreyttri útgáfustarfsemi



Þá stendur ráðið reglulega fyrir viðburðum fyrir aðildarfélaga



Aðildarfélagar geta komið að mótum málefnastarfsins með 
margvíslegum hætti

 Stjórn Viðskiptaráðs er kosin á 
aðalfundi ráðsins sem haldinn er 
annað hvert ár

 Stjórnin markar stefnu ráðsins og 
leggur línurnar í málefnastarfinu 
hverju sinni

 Aðildarfélögum gefst því gott 
tækifæri til að hafa áhrif á 
starfsemina í gegnum stjórnarsetu 
og samskipti við stjórn

 Til að endurspegla sem breiðust 
sjónarmið og nýta þekkingu 
aðildarfélaga starfrækir Viðskiptaráð 
málefnahópa

 Þeir málefnahópar sem starfræktir eru 
þetta stjórnartímabil eru:
 Efnahagshópur
 Fjölbreytnihópur
 Alþjóðahópur
 Nýsköpunarhópur
 Umhverfishópur

 Starfsfólk Viðskiptaráðs leitar til 
aðildarfélaga í öllu málefnastarfi 
ráðsins 

 Í ýmsum tilfellum er staðið að útgáfu 
eða viðburðum í opinberu samstarfi 
við aðildarfélög

 Aðildarfélagar eru hvattir til að koma 
með ábendingar og tillögur til 
starfsmanna ráðsins í tengslum við 
málefnastarf ráðsins

Stjórn Viðskiptaráðs Málefnahópar Bein samskipti



Ráðið stendur vörð um hagsmuni aðildarfélaga sinna og getur 
nýst vel sem málsvari þeirra

Málsvari
aðildarfélaga

Umsagnir til Alþingis

Seta í nefndum og
stýrihópum

Samskipti við
opinbera aðila

Samskipti við erlenda
aðila

Forsvar í viðkvæmum
málum

▪ Á hverju ári veitir ráðið umsagnir um tugi lagafrumvarpa. Í 
mörgum tilfellum eru umsagnirnar að frumkvæði ráðsins í 
kjölfar ábendinga frá aðildarfyrirtækjum.

Lýsing

▪ Viðskiptaráð situr í ýmsum nefndum og stýrihópum 
fyrir hönd atvinnulífsins. Í slíkri vinnu leitar ráðið til þeirra 
aðildarfyrirtækja sem eiga hagsmuna að gæta.

▪ Bein samskipti ráðsins við stjórnvöld og opinberar stofnanir eru 
mikilvæg leið til að tryggja að gætt sé að hagsmunum 
atvinnulífsins við mótun rekstrarumhverfis. 

▪ Aðildarfyrirtæki geta leitað til Viðskiptaráðs vegna samskipta 
við erlenda hagsmunaaðila og annarrar upplýsingamiðlunar. 

▪ Óþægilegt getur reynst fyrir fyrirtæki að tjá sig um áskoranir í 
rekstrarumhverfi á opinberum vettvangi. Þá getur ráðið tekið að 
sér forsvar fyrir hagsmuni félagsins.



Menntamál eru brýnt efnahagsmál og ráðið hefur því stutt við 
uppbyggingu menntakerfisins í gegnum tíðina

▪ Menntasjóður VÍ stóð að stofnun HR árið 
1998 og er í dag meirihlutaeigandi í 
skólanum

▪ Sjóðurinn er á meðal 
bakhjarla Háskólans í 
Reykjavík og 
Verzlunarskóla Íslands

▪ Ýmis sérverkefni sem 
miða að eflingu 
íslensks menntakerfis

▪ Þegar Viðskiptaráð Íslands var stofnað tók 
það yfir rekstur Verzló hefur staðið að 
uppbyggingu skólans í yfir 90 ár

Námsstyrkir Rannsóknarstyrkir Önnur verkefni

▪ Árlegar styrkveitingar til framhaldsnáms á 
erlendri grundu og rannsókna tengdum 
menntun og íslensku atvinnulífi

▪ Stjórn Viðskiptaráðs skipar valnefnd fyrir 
sjóðina til tveggja ára í senn

Viðskiptaráð rekur menntastarf sitt undir hatti Menntasjóðs VÍ Ráðið er bakhjarl HR og Verzló

MENNTASJÓÐUR
VIÐSKIPTARÁÐS ÍSLANDS



Aðildarfyrirtæki Viðskiptaráðs Íslands

Framkvæmdastjórn Stjórn
Menntasjóðs VÍ

Alþjóðasvið

1

2

3

4

5

Öll fyrirtæki, samtök fyrirtækja, félög og 
einstaklingar sem reka viðskipti á 
samkeppnisgrundvelli geta átt aðild að 
Viðskiptaráði

Stjórn Viðskiptaráðs fer með æðsta vald í 
málefnum ráðsins. Í stjórninni sitja 38 manns. Kosið 
er til stjórnar á tveggja ára fresti

Framkvæmdastjórn stýrir daglegum rekstri 
ráðsins. Í henni sitja 7 manns. Stjórn ráðsins velur í 
framkvæmdastjórn á tveggja ára fresti

Sömu aðilar skipa stjórn Menntasjóðs Viðskiptaráðs 
og framkvæmdastjórn. Stjórn MVÍ stýrir 
menntastarfsemi ráðsins

13 millilandaráð starfa undir vernd Viðskiptaráðs 
en hvert þeirra hefur sjálfstæða stjórn og mótar 
eigin stefnu

Stjórnskipulag Viðskiptaráðs

Starfsemi Viðskiptaráðs er stýrt af aðildarfyrirtækjum í gegnum 
38 manna stjórn

1

5

3 4

Stjórn Viðskiptaráðs
2



13 millilandaráð á Alþjóðasviði Viðskiptaráðs

Viðskiptatengsl

 Ráðin standa vörð um viðskiptatengda hagsmuni 
félaga sinna gagnvart yfirvöldum í tilgreindum 
löndum

 Markmið millilandaráðanna er að efla og viðhalda 
viðskiptatengslum milli landanna, en það er gert 
meðal annars með því að efla tengsl á sviðum 
menntunar, menningar, viðskipta og stjórnmála

 Helstu verkefni millilandaráðanna er að standa fyrir 
fundum, ráðstefnum og/eða viðburðum um 
málefni er eflt geta samvinnu og tengsl –
hérlendis sem erlendis.

 Ráðin veita ráðgjöf og beina þjónustu skv. 
ákvörðun stjórnar hverju sinni fyrir félagsmenn. 

1

Fundir og 
viðburðir

2

Hagsmunavarsla

Ráðgjöf og 
þjónusta

3

4

Hlutverk millilandaráðannaMillilandaráðin 13



Árgjöld taka mið af fjárhagslegum styrk einstaklinga og 
fyrirtækja og fer hver flokkur eftir veltu síðasta árs

Flokkur
Velta 2017
Milljónir króna

Árgjald 2018
Þúsundir króna

Heiðursflokkur

Einstaklingar

1. flokkur

2. flokkur

3. flokkur

4. flokkur

5. flokkur

6. flokkur

7. flokkur

8. flokkur

9. flokkur

10. flokkur

-

-

< 100 m.kr.

100 - 250 m.kr.

250 - 500 m.kr.

500 – 1.000 m.kr.

1 – 2,5 ma.kr.

2,5 – 5 ma. kr.

5 - 10 ma.kr.

10 - 25 ma. kr.

25 - 50 ma. kr.

> 50 ma. kr.

10

53

103

154

232

336

463

618

772

1.002

1.237

1.643

 Félögum er raðað í 
gjaldaflokka miðað við veltu 
ársins á undan

 Árgjöldin eru innheimt 
ársfjórðungslega

 Nýir aðilar greiða árgjald 
hlutfallslega frá þeim tíma 
sem þeir hljóta samþykki



Aðildarfélagar geta tekið virkan þátt í menntastarfi ráðsins 
með ýmsum hætti

 Menntasjóður VÍ skipar tvo aðila í 
stjórn Háskólans í Reykjavík og fjóra 
aðila í háskólaráð. Leitað er eftir 
tilnefningum frá aðildar-
fyrirtækjum Viðskiptaráðs

 Í stjórn HR sitja Ásta S. Fjeldsted og 
Frosti Ólafsson fyrir hönd MVÍ

 Í háskólaráði sitja Georg Lúðvíksson, 
Hreggviður Jónsson, Hörður 
Arnarson, Katrín Olga 
Jóhannesdóttir, Kristín 
Friðgeirsdóttir og Hjörleifur Pálsson.

▪ Viðskiptaráð skipar þrjá af níu 
meðlimum fulltrúaráðs 
Verzlunarskólans. Fulltrúaráð skipar 
skólanefnd skólans. Leitað er eftir 
tilnefningum frá aðildar-
fyrirtækjum Viðskiptaráðs.

▪ Í fulltrúaráðinu sitja Ásta S. 
Fjeldsted, Ingibjörg Gréta Gísladóttir 
og Jón Diðrik Jónsson fyrir hönd 
Viðskiptaráðs.

▪ Valnefndir fyrir úthlutanir úr 
námsstyrkja- og rannsóknasjóði 
eru skipaðar annað hvert ár. 
Tilnefningar í valnefndir koma frá 
aðildarfélögum Viðskiptaráðs.

▪ Í valnefnd námsstyrkjasjóðs sitja; Ari 
Kristinn Jónsson, Daði Már 
Kristófersson og Guðbjörg Edda 
Eggertsdóttir.

▪ Í valnefnd framtíðarsjóðs sitja: 
Eggert Benedikt Guðmundsson, 
Salóme Guðmundsdóttir og Linda 
Jónsdóttir.

MENNTASJÓÐUR
VIÐSKIPTARÁÐS ÍSLANDS

Menntasjóður Viðskiptaráðs Háskólinn í Reykjavík Verzlunarskóli Íslands



Viðskiptaráð Íslands er heildarsamtök fyrirtækja, félaga og einstaklinga í íslensku atvinnulífi. Ráðið og þeir sem að því 
standa telja að heilbrigt og kraftmikið atvinnulíf skapi forsendur til framfara og bættra lífskjara hér á landi.

Viðskiptaráð var stofnað árið 1917 og hefur því verið sameiginlegur vettvangur íslensks viðskiptalífs í yfir 100 ár. Alla þá 
tíð hefur tilgangur þess verið að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum atvinnulífs og að efla frjálsa verslun og 
framtak.

Um Viðskiptaráð

Ásta S. Fjeldsted
Framkvæmdastjóri

Hulda 
Sigurjónsdóttir
Skrifstofustjóri / ATA 
Carnet

Konráð Guðjónsson
Hagfræðingur

Ísak Einar Rúnarsson
Sérfræðingur 
á Hagfræðisviði

Margrét Berg 
Sverrisdóttir
Sérfræðingur 
á lögfræðisviði

Gunnar Dofri Ólafsson
Lögfræðingur

Sigrún Lilja 
Guðbjartsdóttir
Forstöðumaður alþjóða-
sviðs

Védís Hervör 
Árnadóttir
Samskipta- og miðlunarstjóri

 Skrifstofur Viðskiptaráðs eru í 
Húsi atvinnulífsins, Borgartúni 
35,
5. 105 Reykjavík

 Skrifstofutími er frá kl. 8:00-16:00 
alla virka daga

 Sími: 
510 7100

 Netfang:
mottaka@vi.is

Hlutverk

Starfsfólk Skrifstofa

Agla Eir 
Vilhjálmsdóttir
Sérfræðingur í tímab. 
starfi

mailto:mottaka@vi.is
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