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Staðlasafnið … 

… að búa til verðmæti með 

sjálfbærum starfsháttum

… að lágmarka rekstrartruflanir með 

skilvirkri áhættustjórnun

… að ná samkeppnisforskoti með

bættri frammistöðu



Staðlarnir

Frammistaða

• Gæði ISO 9001

Sjálfbærni

• Umhverfisstjórnun ISO 14001

• Sannprófun á losun gróðurhúsa

lofttegunda.

• Samfélagsábyrgð SA 8000

Áhætta

• Heilsuvernd og vinnuöryggi

OHSAS 18001

• Upplýsingaöryggi ISO/IEC 27001

• Öryggi matvæla

- ISO 22000

• Rekstrarsamfella (BCM) BS 25999
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Stjórnkerfisstefna

Stefna

stjórnkerfis

Þarfir viðskiptavina

Lagalegar kröfur
Viðskiptaáætlun

Byrgjar

Starfsfólk

Hluthafar Samfélagið

Samkeppnisaðilar

Markmið

Skipulagning

(áhættuþættir

og áhrif)
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• Fyrirtæki sem eru í þjónustu við viðskiptavini

• Skilgreining á stjórnun og starfsmannamálum

• Ferladrifin og kerfisbundin stjórnun

• Stöðugar úrbætur

• Ákvarðanir byggðar á árangri

• Á við í flestum fyrirtækjum og stofnunum

ISO 9001 – Fyrir hverja?



ISO 9001 Top 10 listinn og vöxtur 
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Umhverfisstjórnun ISO 14001

• Umhverfisstefna

 Lagalegar kröfur

 Mengunarvarnir

• Skipulagning

 Veruleg áhrif á umhverfið

• Neyðaráætlun og viðbrögð
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Heilsa og Öryggi (18001)
• Stefna

 Samhæfni við gildandi reglur

• Skipulagning

 Áhættuþættir fyrir starfsfólk og verktaka.

• Neyðaráætlun og viðbrögð

• Meðhöndun slysa, atvika og frábrigða



Áhættugreining með ISO 31000

• Öll fyrirtæki eru einstök 

• Staðallinn hjálpar til við að setja upp viðeigandi kerfi 
fyrir áhættuþætti og áhættugreiningu  
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Upplýsingaöryggi ISO 27001

• Stefna

• Þarf að ná yfir rekstrarkröfur, lög og regluverk er varða 
öryggisógnanir.

• Skilgreina eignir og ábyrgð á þeim.

• Þekkja áhrif öryggisleka og afleiðingar.



Virðisaukandi áhættustjórnun

High

Low

Return Value

Ignorant Managing Obsessed

Managing 

risk to add 

value

Control to 

minimise risk

“Brakes off - out of control” “Brakes on - going no where”Approach to risk

Exposed and 

destroying 

value



HVAÐA TÓL ERU FYRIR MÍNA 

STARFSSEMI?



Rekstraráhætta hjá okkur ?

• Lagaleg atriði / skaðabætur

• Trúnaður við viðskiptavini

• Slys starfsmanna

• Samkeppnisáhrif

• Áhættumat óviðeigandi –ekki tengt

rekstrarþáttum



Stóriðja / ÁLVER
•ISO 9001 – Stjórnkerfi

•OHSAS 18001 – Öryggi 
starfsmanna

•ISO 14001 – Umhverfisstjórnun

•BS 25999 – Rekstrarsamfella

•ISO 31000 – Áhættumat

•SA 8000 - Samfélagsábyrgð



Eldsneyti
•ISO 9001 – Stjórnkerfi

•OHSAS 18001 – Öryggi 
starfsmanna

•ISO 14001 – Umhverfisstjórnun



Hýsing - Tölvuþjónusta
•ISO 9001 – Stjórnkerfi

•ISO 27001 – Upplýsingaöryggi

•BS 25999 – Rekstrarsamfella

•ISO 31000 - Áhættumat



Banki
•ISO 27001 – Upplýsingaöryggi

•BS 25999 – Rekstrarsamfella

•ISO 31000 – Áhættumat

Introducing BS 8453 Financial 
Services Compliance

19 November 2010, London

BS 8453 Financial Services 
Compliance is a voluntary standard 
developed by industry and BSI for 
the regulated financial services 
sector – the standard sets out a 
framework for managing regulatory 
compliance. 



Veðurstofan
•ISO 9001 – Stjórnkerfi

•BS 25999 – Rekstrarsamfella

Veðurstofa Íslands starfar
samkvæmt lögum og reglugerð um 
Veðurstofu Íslands, lögum um 
veðurþjónustu, lögum um varnir
gegn snjóflóðum og skriðuföllum og 
reglugerð um sama efni, og 
reglugerðrar um hættumat á 
skíðasvæðum



Skattstjórinn
•ISO 9001 – Stjórnkerfi

•ISO 27001 – Upplýsingaöryggi

Meginmarkmið ríkisskattstjóra er að
skattskil almennings og fyrirtækja
séu rétt og í samræmi við
lögbundnar skyldur.



Umhverfisstofnun
•ISO 9001 – Stjórnkerfi

•OHSAS 18001 – Öryggi 
starfsmanna

•ISO 14001 – Umhverfisstjórnun

•Umhverfisstofnun starfar
samkvæmt lögum nr. 90/2002 um 
Umhverfisstofnun. Hlutverk hennar
er að stuðla að velferð almennings
með því að beita sér fyrir heilnæmu
umhverfi, öruggum neysluvörum og 
verndun og sjálfbærri nýtingu
náttúruauðlinda.



Hagstofan
•ISO 9001 – Stjórnkerfi

•ISO 27001 – Upplýsingaöryggi

Um Hagstofuna

Hagstofa Íslands er miðstöð
opinberrar hagskýrslugerðar í 
landinu og vinnur að söfnun gagna, 
úrvinnslu og birtingu tölfræðilegra
upplýsingar um landshagi Íslands
og þjóðfélagsleg málefni. Hagstofan
skiptist í þrjú svið, efnahagssvið, 
félagsmálasvið og þjónustu- og 
þróunarsvið.

http://hagstofa.is/


Af hverju skiptir vottun máli?

• Formleg staðfesting á að stjórnkerfið
standist kröfur til reksturs

• Reglubundið innra og ytra eftirlit

• Beinn rekstrarávinningur

• Færir sönnur á öryggi virðiskeðju fyrirtækja



Samantekt 

• Valið skiptir máli – velja staðla sem hæfa 
starfsseminni

• Hvað á við fyrir þitt fyrirtæki

• Takk fyrir 


