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Stefna Símans og samfélagsábyrgð 
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The Global Compact 

Mannréttindi 

Viðmið 1 - Fyrirtæki styðja og virða vernd alþjóðlegra mannréttinda.  

Viðmið 2 - Fyrirtæki fullvissa sig um að þau gerist ekki meðsek um mannréttindabrot.  

Vinnumarkaður 

Viðmið 3 - Fyrirtæki styðja við félagafrelsi og viðurkenna í raun rétt til kjarasamninga. 

Viðmið 4 - Fyrirtæki tryggja afnám allrar nauðungar- og þrælkunarvinnu.  

Viðmið 5 - Virkt afnám allrar barnavinnu er tryggt.  

Viðmið 6 - Fyrirtæki styðja afnám misréttis til vinnu og starfsvals. 

Umhverfi 

Viðmið 7- Fyrirtæki styðja beitingu varúðarreglu í umhverfismálum.  

Viðmið 8 - Fyrirtæki hafi frumkvæði að því að hvetja til aukinnar ábyrgðar gagnvart umhverfinu.  

Viðmið 9 - Fyrirtæki hvetji til þróunar og nýtingar á umhverfisvænni tækni. 

Gegn spillingu 

Viðmið 10 - Fyrirtæki vinni gegn hvers kyns spillingu, þar með talið kúgun og mútum 

 

 

 

 

 

 



Stefna Símans í samfélagsábyrgð 

Carroll (1991) setti fram líkan um ábyrgð fyrirtækja gagnvart samfélaginu 

 

Góðgerðar ábyrgð 

Samfélagið óskar eftir 

 

Siðferðisleg ábyrgð 

Samfélagið ætlast til 

 

Lagaleg ábyrgð 

Samfélagið krefst 

 

Efnahagsleg ábyrgð 

Samfélagið krefst 
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Stefna Símans í samfélagsábyrgð 

Í öllum okkar störfum leggjum við áherslu á að hugsa til langs tíma 

 

Forgangsröðun verkefna Símans 

• Styður við stefnu 

• Arðsemismat 

• Kostnaðaraðhald og umbótaverkefni 

 

Uppbygging til framtíðar 

• Fjárfest í mannauðnum 

• Síminn besti vinnustaðurinn 

• Stoltir starfsmenn 

 

 

 

 

 

EFNAHAGSLEG ÁBYRGÐ 



Stefna Símans í samfélagsábyrgð 

• Við störfum eftir lögum og reglum samfélagsins 

• Samkeppnisréttaráætlun – Competition Compliance 

LAGALEG ÁBYRGÐ 



Stefna Símans í samfélagsábyrgð 

Siðareglur okkar og starfsmannastefna segja okkur til um hvernig við 

störfum og komum fram hvert við annað 

• Tryggjum jafnan rétt allra til starfa, starfsþróunar og laun 

• Við leggjum áherslu á að umgangast umhverfi okkar af virðingu 

• Við tryggjum öryggi þjóðarinnar með því að standa fyrir öflugasta 

fjarskiptakerfi landsins 

 

SIÐFERÐISLEG ÁBYRGÐ 



Stefna Símans í samfélagsábyrgð 

• Í störfum okkar sem miða að bættu samfélagi og 

samstarfsverkefnum ætlum við að tryggja að þeir sem starfa að 

mikilvægum góðgerðarmálum njóti góðs af þekkingu okkar og 

hæfni  

• Við munum því leitast við að veita styrki út frá kjarnahæfni okkar 

og þörfum samfélagsins hverju sinni 

GÓÐGERÐARÁBYRGÐ 



Lærum hvert af öðru 
ÞEKKINGARSETUR UM SAMFÉLAGSÁBYRGÐ FYRIRTÆKJA 

 



Þekkingarsetur um samfélagsábyrgð fyrirtækja 

• Íslandsbanki 

• Landsbankinn 

• Landsvirkjun 

• Rio Tinto Alcan 

• Síminn 

• Össur 

 

Sjálfstæð stofnun 

• Stofnframlag, síðan sjálfbærni eftir tiltekinn tíma 

• Framkvæmdastjóri Regína Ásvaldsdóttir 

• Staðsett í HR - samstarfssamningur 

•  Meðlimir komi úr mengi fyrirtækja, samtaka og menntastofnana 
– Eru kjörgengir í stjórn að loknu stofntímabili 

– Undirgangast gildi, siðareglur, markmið og tilgang setursins 

– Öllum utankomandi er frjálst að sækja ráðstefnur og viðburði á vegum þekkingarsetursins 

 

 

 

 

 

STOFNAÐILAR 



Þekkingarsetur um samfélagsábyrgð fyrirtækja 

Náið samstarf við háskólasamfélagið 

• HR – á fulltrúa í stjórn setursins, ennfremur verður stofnað sérstakt samstarfsráð innan HR með 

fulltrúum fræðasamfélagsins 

• HÍ – Siðfræðistofnun með fulltrúa í fagráði setursins 

• Fögnum samstarfi við aðrar menntastofnanir 

 

Samstarf við alþjóðlegar stofnanir af sama meiði 

 

Víðtækt samstarf við SA, opinberar stofnanir og önnur innlend samtök 

SAMSTARF 



Þekkingarsetur um samfélagsábyrgð fyrirtækja 

• Þekkingarsetrið er leiðandi afl fyrir samfélagslega ábyrgð í íslensku viðskiptalífi. Þeir sem að því 

standa eru fyrirmyndir þegar kemur að ábyrgum starfsháttum. 

 

 

 

FRAMTÍÐARSÝN 



Þekkingarsetur um samfélagsábyrgð fyrirtækja 

• Þekkingarsetrið hefur það að markmiði að auka þekkingu og um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og 

efla getu fyrirtækja til að sýna ábyrga starfshætti.  

 

 

MARKMIÐ 



Þekkingarsetur um samfélagsábyrgð fyrirtækja 

• Að hvetja fyrirtæki og stofnanir til að innleiða og viðhalda aðgerðaáætlun um samfélagslega 

ábyrga starfshætti 

• Að byggja upp tengslanet fyrir fyrirtæki til að miðla þekkingu um samfélagslega ábyrgð 

• Að bjóða upp á hagnýtar lausnir 

• Að byggja upp og viðhalda sterkum tengslum við sambærilegar alþjóðlegar stofnanir og samtök 

um SÁF 

• Að stuðla að rannsóknum og fræðilegri umfjöllun um samfélagsábyrgð fyrirtækja 

• Að taka þátt og stuðla að uppbyggilegri samfélagsumræðu 

 

 

 

HLUTVERK OG LEIÐIR 



Þekkingarsetur um samfélagsábyrgð fyrirtækja 

• Heiðarleiki 

• Samvinna 

• Miðlun þekkingar 
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