Ársskýrsla Festu 2018

Frá framkvæmdastjóra Festu
Við lifum á spennandi tímum — víðtækar breytingar í
samfélaginu eru að eiga sér stað. Nú sem aldrei fyrr
blandast þekkingarheimar, tækni og vísindi og
möguleikarnir verða endalausir.
Í heimi þar sem bæði stærstu áskoranirnar og tækifærin
eru hnattræn og víxlverkandi erum við öll á sömu
vegferð. Þá skiptir fátt meira máli en að hafa skýran
undirliggjandi ásetning að baki nýsköpun, stjórnsýslu,
viðskiptum, menntun og þróun. Markmiðið er ávallt að
áhrif okkar á samfélög og jörðina séu sjálfbær og
uppbyggileg.
Festa nýtur þeirra forréttinda að starfa með leiðandi
aðilum í samfélagsábyrgð og sjálfbærni í íslensku
samfélagi. Margt hefur áunnist frá stofnun Festu árið
2011.
Ársskýrslan endurspeglar frjósaman jarðveg og vaxandi
ásetning í átt að samfélagsábyrgð og sjálfbærni í rekstri
fyrirtækja, stofnana og í lífi einstaklinga.

Eitt af verkefnum samtímans er að endurhugsa
virðiskeðju fyrirtækja og stofnana til þess að draga úr
sóun og mengun. Samfélag Festu fagnar því verkefni að
þurfa hugsa hvað hægt sé að gera betur — og hugsa í
lausnum. Að starfa saman að lausnum og deila reynslu
okkar í vegferð að aukinni samfélagsábyrgð og sjálfbærni
er verkefni samtímans. Framundan eru spennandi tímar
— því tækifærin leynast víða.
Festa þakkar samstarfaðilum og aðildarfélögum vítt og
breytt um íslenskt samfélag kærlega fyrir gjöfult og gott
samstarf. Við hlökkum til áframhaldandi samstarfs og
samtals.
Virðingarfyllst,
Hrund Gunnsteinsdóttir
Framkvæmdastjóri Festu

Markmið og störf

Stefnumótun
Stjórn Festu vinnur árlega stefnumótun þar sem
framtíðarsýn, hlutverk og gildi félagsins eru rýnd og
línur lagðar fyrir starfsárið framundan. Áherslur eru
ræddar og þeim verkefnum er forgangsraðað sem
stjórn telur mikilvægast að vinna að. Úr verður
framkvæmdaáætlun sem framkvæmdastjóri vinnur
eftir. Sá skýri fókus sem fæst með slíkri stefnumótun
er afar dýrmætur þegar unnið er með jafn viðamikið
viðfangsefni og samfélagsábyrgð fyrirtækja.
Framtíðarsýn Festu er að íslensk fyrirtæki verði þekkt
fyrir samfélagsábyrgð sína, ábyrga umgengni um
náttúruna og þann ávinning sem þau skapa fyrir
samfélagið.
Hlutverk Festu er að efla samfélagsábyrgð íslenskra
fyrirtækja, auka vitund í samfélaginu og hvetja til
samstarfs og aðgerða á þessu sviði.

Þessu hlutverki sinnir Festa með þrennum hætti:
●

Miðlun upplýsinga, fróðleiks og frétta um
samfélagsábyrgð.

●

Fræðslu- og umræðufundum þar sem félögum gefst
kostur á að fræðast, eiga samtal og efla færni sína í
samfélagsábyrgð.

●

Hreyfiafl sem stuðlar að framþróun og ýtir við félögum,
yfirvöldum og almenningi.

Áherslur 2018-2019
Meðfylgjandi áhersluverkefni voru ákveðin fyrir starfsárið
2018-2019:
●

Loftslagsmæling fyrirtækja

●

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

●

Árangursmæling fyrirtækja í samfélagsábyrgð

●

Ábyrg ferðaþjónusta

●

Ábyrgar fjárfestingar

●

Íslenskan í atvinnulífinu

Fjölgun félaga í Festu
Festa var stofnuð árið 2011 af sex fyrirtækjum — og
opnað var fyrir félagsaðild fyrirtækja og stofnana
árið 2013. Aðildarfélögum hefur svo fjölgað jafnt og
þétt.
Í lok árs 2018 voru aðildarfélög Festu orðin 106
talsins en voru 93 í upphafi árs. Aðildarfélögum
fjölgaði því um 13 á árinu.
Auk aðildarfélaganna hafa mun fleiri félög tekið þátt
í starfsemi Festu með formlegum hætti án þess að
gerast aðilar að Festu, m.a. með því að skrifa undir
loftslagsyfirlýsinguna og yfirlýsingu um ábyrga
ferðaþjónustu.
Festa hefur því bein áhrif á samfélagsábyrgð mörg
hundruð íslenskra fyrirtækja

Starfsemi Festu

Samvinnan
Festa stendur fyrir yfir 40 viðburðum á
ári um samfélagsábyrgð og sjálfbærni í
samstarfi við aðildarfélög, háskóla og
ýmis samtök.

Fræðsluviðburðir og fundir um samfélagsábyrgð
●

Janúarráðstefna Festu

●

Samstarf um kynningu á heimsmarkmiðunum

●

Tengslafundir

●

Ábyrg ferðaþjónusta

●

Snjallræði

●

Loftslagsfundir

●

Samfélagsskýrsla ársins

●

Loftslagsverkefni Festu og Samtaka iðnaðarins

●

Hvatningarverðlaun jafnréttismála

●

Íslenska er góður bísness

●

Framúrskarandi fyrirtæki í samfélagsábyrgð

Janúarráðstefna Festu 2018
Janúarráðstefna Festu um samfélagsábyrgð var haldin í
fimmta sinn 25. janúar 2018 kl. 08.30-12.00 í Silfurbergi,
Hörpu. Yfirskriftin var „Ábyrgð er arðsöm“ og áherslan var
á hvernig fyrirtæki og stofnanir geta nýtt hugmyndafræði
um sjálfbærni og samfélagsábyrgð til að skapa meira virði
við stefnumótun, mannauðsmál, fjárfestingar og nýsköpun.
Janúarráðstefna Festu er stærsti viðburður ársins á sviði
sjálfbærni og samfélagsábyrgðar fyrirtækja. Þangað koma
stjórnendur fyrirtækja, sérfræðingar í umhverfis-, auðlinda-,
mannauðs-, gæða-, framleiðslu-, þjónustu-, markaðs- og
fjármálum til að fylgjast með nýjungum í rekstri.

Janúarráðstefna Festu 2018
Þrjár áhugaverðar málstofur voru á ráðstefnunni — um stefnumótun, mannauðinn og fjárfestingar og nýsköpun.
A – Stefnumótun
Sjálfbærni sem hluti af viðskiptastefnu fyrirtækja. Þáttakendur: Björn
Óli Hauksson, forstjóri Isavia, Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri
Landsbankans og Magnús Þór Ásmundsson, forstjóri Alcoa Fjarðaál.
Fundarstjóri var Margrét Kristmannsdóttir, forstjóri Pfaff.
B – Mannauður
Hvernig hjálpar samfélagsábyrgð fyrirtækjum að sækja og halda í hæft
starfsfólk? Þátttakendur: Heiðrún Lind Marteinsdóttir,
framkvæmdastjóri SFS, Stefán Sigurðsson, forstjóri Vodafone, og
Valgerður Skúladóttir, framkvæmdastjóri Sensa. Fundarstjóri var Björn
Berg Gunnarsson, fræðslustjóri Íslandsbanka.

C – Fjárfestingar og nýsköpun
Hvernig geta ábyrgar fjárfestingar og nýsköpun fyrirtækja skilað
ávinningi? Þátttakendur: Helga Valfells, meðeigandi Crowberry
Capital, Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, og Höskuldur
Ólafsson, bankastjóri Arion banka. Fundarstjóri var Ásta Kristín
Sigurjónsdóttir, framkvæmdastjóri Íslenska ferðaklasans.

Tengslafundir
Félagar í Festu, einn frá hverju fyrirtæki, hittast reglulega yfir
veturinn til að deila þekkingu um hvernig vinna má með
samfélagsábyrgð í fyrirtækjum.
Í janúar var tengslafundur hjá Verkís, í maí var tengslafundur
hjá Össuri, í september var fundur hjá Landsbankanum og í
nóvember var fundurinn haldinn hjá EFLU.

Snjallræði
Snallræði er fyrsti viðskiptahraðallinn fyrir samfélagslega nýsköpun á Íslandi. Festa, HÖFÐI — friðarsetur Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands,
Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Háskóli Íslands, Reykjavíkurborg, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Listaháskóli Íslands standa að
Snjallræði, en framkvæmd hraðalsins er í höndum HÖFÐA friðarseturs og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.

Samfélagsskýrsla ársins
Í júní var veitt viðurkenning fyrir samfélagsskýrslu ársins í fyrsta
sinn, en með viðurkenningunni vilja Festa, Stjórnvísi og
Viðskiptaráð Íslands hvetja fyrirtæki til að setja sér mælanleg
markmið um samfélagsábyrgð og birta þau reglulega
opinberlega, með vönduðum hætti. Upplýsingar um hvernig
samfélagsábyrgð og sjálfbærni í rekstrinum skilar þeim og
samfélaginu auknum ávinningi. Athöfnin fór fram í Háskólanum
í Reykjavík.
Alls barst 41 tilnefning en dómnefnd tilnefndi 16 fyrirtæki.
Landsbankinn hlaut þessa fyrstu viðurkenningu fyrir sína
skýrslu. Tilnefndar skýrslur voru svo allar birtar á síðu Festu. Í
dómnefnd sátu: Jóhanna Harpa Árnadóttir frá Festu en hún var
einnig formaður dómnefndar, Þorsteinn Kári Jónsson frá Festu,
Fanney Karlsdóttir frá Stjórnvísi og Katrín Olga Jóhannesdóttir
frá Viðskiptaráði Íslands.
Landsbankinn hlaut verðlaun fyrir samfélagsskýrslu ársins.

Samstarf um heimsmarkmiðin
Festa og verkefnastjórn stjórnvalda um heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna undirrituðu samstarfssamning um
kynningu á heimsmarkmiðunum fyrir atvinnulífinu árið 2018.
Samningurinn felst í því að verkefnastjórn stjórnvalda og Festa
standi saman að fræðsludagskrá um markmiðin fyrir íslensk
fyrirtæki.
Stjórnvöld hafa samþætt heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun í
stefnumótun sína og markmiðasetningu. Skorað er á
stjórnendur íslenskra fyrirtæki að gera slíkt hið sama og leggjast
á eitt með stjórnvöldum um að ná sjálfbærnimarkmiðum
Sameinuðu þjóðanna. Um leið er þetta tækifæri til þess að auka
samkeppnishæfni fyrirtækjanna, afurða þeirra og þjónustu.

Heimsmarkmiðin og atvinnulífið
Vel var mætt á morgunfund um heimsmarkmiðin og atvinnulífið á degi Sameinuðu þjóðanna, miðvikudaginn 24. október, á Grand hótel, kl.
8.30 – 10.00. Á fundinum voru dæmi um hvernig fyrirtæki hafa innleitt heimsmarkmiðin í stefnu sína.
Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, var með ávarp og yfirskriftin var ,,Heimsmarkmiðin sem leiðarljós – áskorun til atvinnulífsins”. Fanney
Karlsdóttir, formaður verkefnastjórnar stjórnvalda um heimsmarkmiðin hélt erindi um forgangsröðun stjórnvalda við innleiðingu
heimsmarkmiðanna. Hrönn Ingólfsdóttir, stjórnarformaður Festu hélt erindi um heimsmarkmiðin og atvinnulífið. Þorsteinn Kári Jónsson frá
Marel hélt erindi um hagnýtingu heimsmarkmiðanna sem stjórntækis innan fyrirtækja. Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar,
hélt erindi um heimsmarkmiðin og Landsvirkjun. Andri Þór Guðmundsson, forstjóri Ölgerðarinnar, hélt svo erindi um heimsmarkmiðin og
Ölgerðina. Fundarstjóri var Þröstur Freyr Gylfason, formaður Félags Sameinuðu þjóðanna.

Samstarf við Creditinfo
Í byrjun árs 2018, veitti Festa í samstarfi við Creditinfo
hvatningarverðlaun fyrir framúrskarandi samfélagslega
ábyrgð fyrirtækis. Viðurkenningin er veitt fyrirtæki sem þykir
vera framúrskarandi í samfélagsábyrgð og hefur markað sér
skýra stefnu og markmið í þessum málaflokki. N1 hlaut
verðlaunin. Þorsteinn Kári Jónsson og Sæmundur
Sæmundsson úr stjórn Festu áttu sæti í dómnefndinni.
EFLA hlaut einnig hvatningarverðlaun Creditinfo og Festu
fyrir framúrskarandi samfélagsábyrgð fyrirtækja í lok árs
2018. Dómnefndina að þessu sinni skipuðu Þorsteinn Kári
Jónsson varaformaður Festu, Sæmundur Sæmundsson úr
stjórn Festu og Fanney Karlsdóttir, verkefnastjóri stjórnvalda
um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, sem jafnframt var
formaður dómnefndar.

Fyrirtækið EFLA var verðlaunað fyrir framúrskarandi samfélagslega ábyrgð.

Loftslagsverkefni Festu og Samtaka iðnðarins
Tilgangur verkefnisins er að hvetja framleiðslufyrirtæki hjá Samtökum
iðnaðarins til þess að setja sér mælanleg markmið um að draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) og úrgangi og birta reglulega
upplýsingar um árangur sinn.
Í ágúst 2018, var fyrsti fundurinn haldinn og annar fundur var haldinn í
nóvember í húsakynnum Samtaka iðnaðarins í Borgartúni.

Samstarf Festu og Reykjavíkurborgar
Festa og Reykjavíkurborg hafa hvatt fyrirtæki og stofnanir til
þess að skrifa undir yfirlýsingu um að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda (GHL). Í nóvember 2015 skrifuðu yfir
eitt hundrað forstjórar fyrirtækja og stofnana undir
loftslagsyfirlýsinguna.
Í mars 2018, fór fram hagnýt vinnustofa í Háskólanum í
Reykjavík um hvernig setja má markmið um minni losun —
hvernig setja má loftslagsmarkmið fyrir fyrirtæki. Vinnustofan
var fyrir fyrirtæki og stofnanir, sem vilja setja sér markmið í
loftslagsmálum en hafa til þessa ekki nýtt sér t.d. grænt
bókhald eða aðra aðferðafræði við að mæla losun GHL og
magn úrgangs.
Í júní 2018, héldu Festa og Reykjavíkurborg morgunfund hjá
Orkuveitu Reykjavíkur um það hvaða kosti fyrirtæki hafa við
bindingu gróðurhúsalofttegunda.

Því mikilvægustu loftslagsverkefni fyrirtækja felast í að draga
úr losun sinni. Til viðbótar geta fyrirtæki farið í
mótvægisaðgerðir og stuðla að aukinni bindingu á
gróðurhúsalofttegundum með landgræðuslu, gróðursetningur,
trárækt eða endurheimt votlendis. Á fundinum voru
sérfræðingar fengnir til að útskýra þá valkosti sem standa til
boða við bindingu gróðurhúsalofttegunda.
Í september 2018, fór fram málþing um samgöngumál
fyrirtækja. Í tilefni samgönguviku efndu Reykjavíkurborg og
Festa til málþings um samgöngur og vinnustaðina í borginni.
Málþingið var haldið í ráðhúsi Reykjavíkur. Samgönguverðlaun
Reykjavíkurborgar 2018 voru afhent.

Loftslagsfundur Reykjavíkurborgar og Festu
Loftslagsfundur Festu og Reykjavíkurborgar var haldinn 29.
nóvember 2018, í Kaldalóni í Hörpu. Áherslan var á nýsköpun í
Loftslagsmálum — með sérstakri áherslu á heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna. Yfirskrift fundarins var ,,Hugsum lengra
— nýsköpun í loftslagsmálum”.
Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og
auðlindaráðherra og Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, voru
með ávarp. Hrönn Ingólfsdóttir, stjórnarformaður Festu, hélt
erindi um mikilvægi nýsköpunar fyrir aðgerðir í
loftslagsmálum. Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs,
hélt erindi um loftslagsmál og heimsmarkmiðin. Sandra Rán
Ásgrímsdóttir sjálfbærniverkfræðingur hjá Mannviti og Jón
Bernódusson hjá Samgöngustofu sögðu frá verkefninu ,,Róið á
repju” hjá Skinney-Þinganes.

Á fundinum veitti Líf Magneudóttir formaður umhverfis- og
heilbrigðisráðs Klöppum grænum lausnum loftslagsviðurkenningu Festu
og Reykjavíkurborgar 2018.

Í dómnefndinni voru Líf Magneudóttir frá Reykjavíkurborg, Erna
Eiríksdóttir frá Festu, Guðrún Pétursdóttir frá Háskóla Íslands og
Guðmundur B. Friðriksson frá Reykjavíkurborg til ráðgjafar.
Fundarstjóri var Erla Tryggvadóttir, starfandi framkvæmdastjóri Festu.

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri.

Loftslagsyfirlýsingin
Þess má geta að Gunnlaugur Karlsson, framkvæmdastjóri Sölufélags
garðyrkjumanna, og Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto, skrifuðu undir
loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar á Loftslagsfundi
Reykjavíkurborgar og Festu.

Festa og Reykjavíkurborg hafa hvatt fyrirtæki og stofnanir til þess að
skrifa undir yfirlýsingu um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
Síðan 2015 haf yfir eitt hundrað forstjórar fyrirtækja og stofnana
skrifað undir loftslagsyfirlýsinguna.

Ábyrg ferðaþjónusta
Ábyrg ferðaþjónusta er hvatningarverkefni sem Festa og
Íslenski ferðaklasinn standa fyrir í samstarfi við fyrirtæki
ferðaþjónustunnar. Verkefnið snýst um að fá fyrirtæki í
virðiskeðju ferðaþjónustunnar á Íslandi til að sammælast
um skýr og einföld markmið um ábyrga ferðaþjónustu.
Forsvarsfólk 260 fyrirtækja skrifuðu undir yfirlýsinguna um
ábyrga ferðaþjónustu árið 2017.
Samstarfsaðilar Ábyrgrar ferðaþjónustu eru:
Ferðamálastofa, SAF, Stjórnstöð ferðamála, Íslandsstofa,
Höfuðborgarstofa, Markaðsstofur landshlutanna og
Safetravel. Bakhjarlar á árinu voru: Eimskip, Landsbankinn,
Isavia, Gray line, Bláa lónið, Íslandshótel og Icelandair
Group.

Ábyrg ferðaþjónusta
Í febrúar fór fram vinnustofa um hagnýt ráð um hvernig birta má
upplýsingar um ábyrga ferðaþjónustu í ársskýrslum eða á netinu.
Á vinnustofunni var farið yfir hagnýtar leiðir til að birta
upplýsingar um samfélagsábyrgð fyrirtækja í ársskýrslum og/eða
á vefsíðum sínum – svo þær séu sýnilegar viðskiptavinum og
samstarfsaðilum.
Í mars 2018 birtust greinar, skrifaðar af framkvæmdastjóra og
verkefnastjóra Festu, í blöðum og á vefmiðlum. Þá hélt Ketill
erindi á Ferðaþjónustudegi SAF þann 21. mars undir yfirskriftinni
„Fólkið og ferðaþjónustan“ þar sem fram kom sú framtíðarsýn
að Ísland verði ákjósanlegur áfangastaður ferðamanna um
ókomna tíð sem styður við sjálfbærni fyrir komandi kynslóðir
þjóðarinnar.

Í maí 2018 var fundur um ábyrga ferðaþjónustu og
persónuverndarlögin — og hvaða áhrif lög muni hafa á
ferðaþjónustufyrirtæki. Nýju persónuverndarlögin hafa mikil
áhrif á hvernig fyrirtæki fara með upplýsingar um
viðskiptavini, starfsfólk sitt og notendur. Tilgangur laganna
er að auka vernd einstaklinga og efla rétt fólks um meðferð
á persónuupplýsingum.
Í september fór fram málþing um áhrif skemmtiferðaskipa á
nærsamfélagið, en jákvæð áhrif á nærsamfélagið er einn af
áhersluþáttum verkefnisins Ábyrg ferðaþjónusta. Á þessu
málþingi var rætt um áhrif skemmtiferðaskipta á
nærsamfélög þar sem þau koma að landi. Unnið var út frá
þrívíðri hugsun um sjálfbærni að fyrirtæki hafi efnahagsleg-,
umhverfisleg- og félagsleg áhrif.

Dagur Ábyrgrar ferðaþjónustu
Dagur Ábyrgrar ferðaþjónustu haldinn hátíðlegur 6.
desember 2018 í Húsi Vigdísar. Þar hittust þátttakendur í
verkefninu um Ábyrga ferðaþjónustu, báru saman bækur
sínar og fengu innsýn í nýjar aðferðir, nýjar áherslur og
stöðu verkefnisins.

Elding hlaut titilinn fyrirmyndarfyrirtæki í Ábyrgri
ferðaþjónustu. Í dómnefnd sátu Gunnar Már Gunnarsson
frá Háskóla Íslands, Sandra Rán Ásgrímsdóttir frá Mannviti
og Hrönn Ingólfsdóttir frá Festu, sem jafnframt var
formaður dómnefndar.

Rannveig Grétarsdóttir er
framkvæmdastjóri Eldingar.

Ketill Berg Magnússon, Hrönn Ingólfsdóttir, Ásta Kristín Sigurjónsdóttir
ásamt Guðna Th. Jóhannessyni, forseta Íslands.

Íslenska er góður
bísness
Hvatningarverðlaun viðskiptalífsins voru veitt í í
fyrsta skipti á degi íslenskrar tungu, 16.
nóvember 2018.
Viðskiptaráð Íslands, Stofnun Árna Magnússonar
og Festa kölluðu eftir tilnefningum til
hvatningarverðlauna viðskiptalífsins um
eftirtektarverða notkun á íslenskri tungu.

Mjólkursamsalan hlaut heiðursverðlaun
viðskiptalífsins en Brandenburg auglýsingastofa
hlaut hvatningarverðlaun viðskiptalífsins 2018.
Guðný Steinsdóttir frá MS sem hlaut fyrstu heiðursverðlaun hvatningarverðlauna
viðskiptalífsins 2018, Eliza Reid forsetafrú og Bragi Valdimar Skúlason frá Brandenburg
sem hlaut hvatningarverðlaun viðskiptalífsins 2018.

Innra starf Festu

Stjórn Festu
Eftirtalin voru í stjórn Festu frá apríl 2017-apríl 2018: Fanney Karlsdóttir
formaður, Þorsteinn Kári Jónsson varaformaður, Hrefna Sigríður Briem
meðstjórnandi, Hrönn Ingólfsdóttir meðstjórnandi, Jóhanna Harpa
Árnadóttir meðstjórnandi, Sæmundur Sæmundsson meðstjórnandi,
Rósbjörg Jónsdóttir varamaður, Randver Fleckenstein, varamaður.
Frá aðalfundi 2018 voru eftirtalin í stjórn: Hrönn Ingólfsdóttir formaður,
Þorsteinn Kári Jónsson varaformaður, Erna Eiríksdóttir meðstjórnandi,
Hrefna Sigríður Briem meðstjórnandi, Jóhanna Harpa Árnadóttir
meðstjórnandi, Sæmundur Sæmundsson meðstjórnandi, Berglind
Sigmarsdóttir varamaður, Randver Fleckenstein varamaður.
Alls fundaði stjórn Festu 16 sinnum frá aðalfundi í apríl 2018 til
aðalfundar í apríl 2019. Fyrir utan aðalfund var einn
stefnumótunarfundur haldinn í maí 2018 og þrír fundir án
framkvæmdastjóra í júlí, október og nóvember. Auk þess var aukafundur
í febrúar 2019 vegna breytinga á samþykktum félagsins.

Hrönn Ingólfsdóttir, stjórnarformaður Festu

Starfsmenn og
aðstaða
Starfsemin er til húsa í Háskólanum í Reykjavík að
Menntavegi 1. Freyja Steingrímsdóttir, verkefnastjóri,
var í hlutastarfi hjá Festu fyrri hluta árs en lét svo af
störfum. Ketill Berg Magnússon, framkvæmdastjóri, var í
fullu starfi hjá Festu en lét af störfum fyrir Festu á árinu. Í
september tók Skúli Valberg Ólafsson við starfi
framkvæmdarstjóra en þurfti skömmu síðar frá að
hverfa. Í október 2018 hóf Erla Tryggvadóttir störf og var
starfandi framkvæmdastjóri til 1. febrúar 2019.

Festa vill þakka Katli Berg Magnússyni
fyrir heilindi og vel unninn störf fyrir Festu

Erlend samstarf
Festa er aðili að CSR Europe, sem eru
Evrópusamtök miðstöðva um
samfélagsábyrgð.
Festa er jafnframt aðili að Global Compact
sáttmála Sameinuðu þjóðanna um
samfélagsábyrgð.

Miðlun upplýsinga
Samfélagsmiðlar
Mikil aukning var í samfélagsmiðlanotkun Festu á árinu 2018. Aukinn
framleiðslu á myndrænu efni fyrir samfélagsmiðla, s.s. myndbönd og
grafík, leiddi til aukins fjölda notenda og aukinna viðbragða.
Vefur og markpóstur
Leitast er eftir því að miðla viðburðum, fréttum og upplýsingum um
starfsemi Festu og samfélagsábyrgð almennt. Markpóstur hefur reynst
mikilvægasta tækið til að ná til félaga Festu og halda utan um
skráningar á viðburði.
Hefðbundnir miðlar
Festa leitast við að koma fréttum um starfsemi Festu og upplýsingum
um samfélagsábyrgð í fjölmiðla þegar það á við. Starfsfólk og
stjórnarfólk Festu skrifar reglulega greinar auk þess að koma fram í
viðtölum í útvarpi og dagblöðum.

Mikil aukning var í samfélagsmiðlanotkun Festu — það fjölgaði um
tæplega 400 sem ,,líkuðu” við Festu á Facebook milli 2017 og 2018.

Samstarf og
félagsaðild
Festa vill þakka eftirtöldum aðilum sérstaklega fyrir gott
samstarf og hlakkar til áframhaldandi samvinnu:
Aðildarfélög Festu
Aðildarfélög Festu eru lífæðin í starfsemi samtakanna. Án
aðildarfélaganna væri engin starfsemi.
Íslenski ferðaklasinn
Íslenski ferðaklasinn og Festa eru framkvæmdaraðilar fyrir
hvatningarverkefnið Ábyrg ferðaþjónusta sem hófst í byrjun árs
2017.
Creditinfo
Festa og Creditnfo eru eru í samstarfi vegna
hvatningarverðlauna fyrir framúrskarandi samfélagslega ábyrgð
fyrirtækis.

CSR Europe
Festa er aðildarfélag í CSR Europe ásamt 41 annarri miðstöð um
samfélagsábyrgð. Þar er miðlað upplýsingum um samfélagsábyrgð.
Reykjavíkurborg og Festa
Samstarf um loftslagsverkefnið þar sem fyrirtæki eru hvött til að
setja sér mælanleg markmið um loftslagsmál.
Samtök atvinnulífsins
Samtök atvinnulífsins voru samstarfsaðili Festu vegna
Hvatningarverðlauna jafnréttismála.
Samtök iðnaðarins
Loftslagsverkefni SI og Festu þar sem framleiðslufyrirtæki SI eru
hvött að setja sér mælanlega markmið um að draga úr losun
gróðurhúsalofttegunda (GHL).

Samstarf og
félagsaðild
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum voru
samstarfsaðili Festu vegna hvatningarverðlauna íslenskrar tungu.
Stjórnvísi
Festa er aðili að Stjórnvísi og á sæti í stjórn faghóps um
samfélagsábyrgð. Félögin standa saman að fjölmörgum
fræðsluviðburðum á hverju ári.

Háskólinn í Reykjavík
Háskólinn í Reykjavík hýsir starfsemi Festu og veitir samtökunum
ýmsa rekstrarlega stoðþjónustu.
UN Global Compact Nordic Network
Festa hefur skrifað undir Global Compact sáttmála Sameinuðu
þjóðanna um tíu viðmið samfélagsábyrgðar. Auk þess er Festa
aðili að norræna netverki aðila sem skrifað hafa undir Global
Compact.

UN Women íslensk landsnefnd
UN Women og Festa eiga samstarf um Hvatningarverðlaun jafnréttismála.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið er samstarfsaðili Festu, UN
Women og Samtaka atvinnulífsins um Hvatningarverðlaun jafnréttismála.
Viðskiptaráð
Viðskiptaráð var samstarfsaðili Festu vegna hvatningarverðlauna
íslenskrar tungu.
VIRK starfsendurhæfingarsjóður
Festa og VIRK hafa komið sér saman um aukið samstarf.

Félagar í Festu í lok árs 2018 —
106 talsins:

Ábyrgar lausnir ehf.
Actavis PTC ehf
ÁTVR
Akureyrarbær
Alcoa Fjarðaál
Almenna leigufélagið ehf.
Alta ehf
Arctic Adventures hf.
Arion banki
Bláa Lónið hf
Blái herinn
Borgun hf.
Búseti
Capacent ehf
CCP hf.
Circular Solutions ehf.
Coca-Cola E P Ísland hf
Cognitio ehf
Conzultica ehf
Deloitte ehf.

EFLA verkfræðistofa
Eimskipafélag Íslands hf.
Elkem Ísland
Expectus
Farfuglar ses
Félagsbústaðir hf
Festi
Fjarskipti hf. (Vodafone)
Florealis ehf.
Flúðasveppir Farmers Bistro
Fossa Enterprises ehf
Framsýnt fólk (Lín Design)
Gámaþjónustan hf.
Garri
Hagar hf.
Hannesarholt
Happdrætti Háskóla Íslands
Háskólinn í Reykjavik
HB Grandi
HS Orka

Ígildi ehf
Isavia ohf.
Islandsbanki
Íslandshótel
Íslandsspil
Íslandsstofa
Íslensk getspá
Íslenskt Eldsneyti ehf
ISS Ísland ehf
Jóhann Ólafsson & Co
Klappir grænar lausnir hf.
Kosmos & Kaos ehf.
KPMG ehf.
Kvika banki hf.
Landsbankinn
Landsnet
Landsvirkjun
Lífeyrissjóður verzlunarm.
Mannvit hf
Marel hf.
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Miklatorg hf./IKEA
Míla efh.
Mjólkursamsalan
Múlalundur Vinnustofa SÍBS
NASDAQ OMX Iceland
Neyðarlínan ohf.
Norðurál
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Ölgerðin Egill Skallagrímsson
Olíuverzlun Íslands hf
ON - Orka náttúrunnar
Orkusalan
Orkuveita Reykjavíkur
Össur hf
Podium ehf.
Rafnar
RARIK ohf.
RB - Reiknistofa bankanna
Reitir fasteignafélag hf.

ReMake Electric
ReSource International ehf.
Reykjagarður hf.
Reykjavíkurborg
Rio Tinto Alcan á Íslandi
Samgöngustofa
Samskip
Samtök iðnaðarins
Síminn hf.
Sjóvá-Almennar tryggingar hf.
Skeljungur hf.
Skinnfiskur ehf
Sólar ehf
Sölufélag garðyrkjumanna ehf.
SORPA bs
Sýn
Tryggingamiðstöðin hf.
Valitor hf.
Veitur
Verkfræðistofan Vista

Verkís hf
Vert Markaðsstofa
VIRK
VÍS
Vörður tryggingafélag
VR

Rekstrarreikningur

Efnahagsreikningur

