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IcelandSIF 

Stefna um ábyrg innkaup á vörum og þjónustu  
 

 
Tilgangur IcelandSIF er að efla þekkingu fjárfesta á aðferðarfræði sjálfbærra og ábyrgra 

fjárfestinga. Samtökunum er ætlað að vera óháður vettvangur fyrir umræðu og fræðslu um 

ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar. Eitt af meginmarkmiðum samtakanna er að styðja við 

sjálfbæra þróun á þeim sviðum sem áhrifa samtakanna gætir, þ. á m. með því að leggja áherslu 

á ábyrg innkaup á vörum og þjónustu í starfseminni.  

 

Stefnu þessari er ætlað að gefa þeim birgjum, sem IcelandSIF kaupir þjónustu af og/eða vörur, 

yfirsýn yfir til hvers samtökin ætlast af birgjum með tilliti til umhverfis, félagslegra þátta og 

stjórnarhátta. Samtökin hvetja birgja sem samtökin eiga í viðskiptum við til að kynna sér þau 

viðmið sem nefnd eru hér að neðan og eiga í samstarfi við IcelandSIF um að virða viðmiðin og 

fylgja þeim. Birgjar eru einnig hvattir til að gera sambærilegar kröfur til sinna birgja og 

undirverktaka: 

 

Umhverfis- og 

loftlagsmál 

Félagslegir þættir Stjórnarhættir 

• þekki umhverfisáhrif 

starfsemi sinnar og leitist við 

að draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum og losun 

gróðurhúsaloftegunda í 

daglegum rekstri, þjónustu og 

vöruframboði;  

• leggi sitt af mörkum við að ná 

markmiðum ríkistjórnarinnar 

um kolefnishlutlaust Ísland 

árið 2040, sem og 

markmiðum 

Parísarsamkomulagsins; 

• tryggja vernd mannréttinda í 

samræmi við lög, reglur og 

alþjóðlega samninga og 

skuldbindingar. Þar á meðal taki 

ekki þátt í hvers kyns 

ómálefnalegri mismunun,; 

• tryggja starfsfólki sínu laun í 

samræmi við gildandi lög, reglur 

og kjarasamninga, sem og að 

starfsfólk fái notið launatengdra 

réttinda, réttinda til gerð 

kjarasamninga og til félagafrelsis;  

• tryggja að starfsfólk starfi af 

frjálsum vilja og án nauðungar;  

• ráða ekki til vinnu börn undir 

lögaldri í störf sem kunna að vera 

hættuleg eða skaðleg heilsu þeirra 

og öryggi; og virði almennt 

mannréttindi barna og sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barna;  

• starfi samkvæmt lögum og reglum 

á vinnumarkaði um kjör og 

aðbúnað starfsfólks, þ. á m., tryggi 

starfsfólki heilsusamlegt og öruggt 

vinnuumhverfi, viðeigandi fræðslu 

og þjálfun. 

• Starfa samkvæmt viðeigandi 

lögum og reglum, sem og í 

takt við eðlilega og heilbrigða 

viðskiptahætti, og tryggi gott 

siðferði í viðskiptum;  

• taki ekki þátt í og vinna gegn 

spillingu, mútum, kúgun og 

fjársvikum í starfsemi sinni;  

• forðist hvers konar 

hagsmunaárekstra í 

viðskiptum við samtökin;  

• leitist við að styðja við 

framgang UFS þáttanna í 

starfsemi sinni og vinni 

markvisst að því að styðja við 

sjálfbæra þróun.  

 

 

Stefnuna skal endurskoða eftir þörfum.  


