UN Global Compact
framvinduskýrsla
2018

Efnisyfirlit
Yfirlýsing um áframhaldandi stuðning		

3

HS Orka					

4

Mannréttindi					

5

Vinnumarkaður				

5

•
•
•

6
7
7

Mannauður					
Jafnréttismál 				
Öryggi					

Umhverfi					
					
• Vottanir					
• Kolefnisjöfnun				
• Loftlagsmarkmið				
• Bílaflotinn					
• Endurvinnsla sorps				

10

Gegn spillingu					

13		

10			
11
11
12					
12

2

Yfirlýsing um áframhaldandi stuðning
HS Orka gerðist meðlimur að tíu grundvallarviðmiðum UN Global Compact sáttmálanum á sviði mannréttinda,
vinnumála, umhverfis og gegn spillingu í upphafi árs 2018 og með ánægju staðfesti ég áframhaldandi stuðning HS
Orku við verkefnið.
Með aðildinni erum við að skuldbinda okkur að virða og innleiða sáttmálann í fyrirtækinu sem og gera árlega framvinduskýrslu um framgang verkefna. Meðfylgjandi er okkar fyrsta framvinduskýrsla og verður hún birt á vef okkar
www.hsorka.is.
Samfélagsleg ábyrgð hefur alla tíð verið hluti af fyrirtækjamenningu HS Orku og er Auðlindagarðurinn skýrasta
dæmið um hana. Kenniorð garðsins er „samfélag án sóunar“ þar sem þess er gætt að að fullnýta þá auðlind sem
fyrirtækinu er treyst fyrir. Nýsköpun og frjór hugsunarháttur er undirstaða Auðlindagarðsins þar sem ætíð er leitað
nýrra leiða til að fullnýta auðlindina. Auðlindagarðurinn og sú nýting á auðlindastraumum, fyrirtækjum og samfélaginu til heilla er einstakt á Íslandi.
Við innleiðingu UN GC sáttmálans lögðum við mikla áherslu á að allir starfsmenn tækju virkan þátt í þeim verkefnum
sem styðja við hann. Haldnar voru vinnustofur þar sem sáttmálinn var kynntur og starfsmenn komu með tillögur
að verkefnum fyrir árið. Vinnustofurnar voru hluti af innleiðingarferli á sáttmálanum og ekki síður hugsaðar til að
auka vitund um hann. Vinnustofurnar gengu mjög vel og komu margar hugmyndir frá starfsmönnum, sumar voru
settar í framkvæmd en ákveðið að geyma aðrar til að geta sett í framkvæmd árið 2019. Áfram munum við vinna
að sáttmálanum og eitt af verkefnum ársins 2019 er að innleiða stefnu í samfélagslegri ábyrgð með sáttmálann
sem grunn í þeirri vinnu. Flest öll þau verkefni sem við einsettum okkur að vinna að á árinu gengu mjög vel, önnur
munum við halda áfram að vinna að á árinu 2019.

Virðingarfyllst,

Ásgeir Margeirsson, forstjóri HS Orku
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HS Orka
HS Orka er þriðja stærsta orkufyrirtækið á Íslandi og það eina í einkaeigu. Fyrirtækið hefur rúmlega 40 ára reynslu af
vinnslu endurnýjanlegrar orku; á og rekur tvö jarðvarmaver annað í Svartsengi og hitt á Reykjanesi. Framkvæmdir
við fyrstu vatnsaflsvirkjun fyrirtækisins, Brúarvirkjun í Biskupstungum, standa nú yfir.
Hlutverk HS Orku er að sjá atvinnulífi og heimilum fyrir endurnýjanlegum auðlindum sem nýttar eru á fjölbreyttan
og sjálfbæran hátt. Fyrirtækið framleiðir og selur 100% endurnýjanlegt rafmagn um allt land, heitt og kalt vatn á
Suðurnesjum auk annarra afurða frá jarðvarmaverunum til ávinnings fyrir viðskiptavini, samfélagið og fyrirtækið.
HS Orka leggur höfuð áherslu á að nýta alla auðlindastrauma sem streyma að og frá fyrirtækinu á sem ábyrgastan
hátt og veita þeim áfram til fyrirtækja sem þá geta nýtt. HS Orka hefur unnið Íslensku ánægjuvogina tólf sinnum á
þrettán árum.
HS Orka er með vottað stjórnunarkerfi samkvæmt ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001, sem nær til allrar
starfseminnar. Það felur í sér að unnið er að stöðugum umbótum og eru fagleg vinnubrögð ávallt viðhöfð.
Áhættumat hefur verið framkvæmt fyrir allan rekstur fyrirtækisins og er það yfirfarið þrisvar sinnum á ári. Þetta
er gert til að fylgja eftir öryggi starfsmanna, umhverfis og reksturs fyrirtækisins. Vinna við Jafnlaunavottun lauk í
desember og mælti úttektaraðili með vottun samkvæmt ÍST 85:2012.
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Mannréttindi
Þau UN Global Compact viðmið sem eiga við eru:
1.
2.

Fyrirtæki styðja og virða vernd alþjóðlegra mannréttinda
Fyrirtæki fullvissa sig um að þau gerist ekki meðsek um mannréttindabrot

Hjá HS Orku njóta allir sömu virðingar og hafa jöfn tækifæri til starfsþróunar, óháð aldri, kyni, trúarskoðun,
stjórnmálaskoðun, þjóðerni, kynhneigð eða litarhætti. Fyrirtækið leggur mikla áherslu á símenntun og þjálfun
starfsmanna sem og góðan aðbúnað þeirra. Þó HS Orka sé ekki með marga starfsmenn þá hefur starfsemin áhrif
á marga bæði í nærsamfélaginu sem og í öllu landinu og því er mikilvægt að vanda ætíð vel til verka. Fyrirtækið
styrkir árlega ýmis málefni t.d. íþróttafélög, háskólasamfélagið og aðstoð við við starfsemi í þágu þeirra sem minna
mega sín.
Í okkar þágu starfar fjöldi undirverktaka og við leggjum áherslu á að vinnuréttindi, tryggingar og veikindaréttur
starfsmanna verktaka og undirverktaka séu virt. Í samningum við verktaka leggjum við áherslu á að keðjuábyrgð
gildi gagnvart hugsanlega vangoldnum launum og öðrum launaþáttum.

Vinnumarkaður
Þau UN Global Compact viðmið sem eiga við eru:
3.
4.
5.
6.

Fyrirtæki styðja við félagafrelsi og viðurkenna í raun rétt til kjarasamninga
Fyrirtæki tryggja afnám allrar nauðungar- og þrælkunarvinnu
Virkt afnám allrar barnavinnu er tryggt
Fyrirtæki styðja afnám misréttis til vinnu og starfsvals

HS Orka leggur áherslu á að vera eftirsóttur vinnustaður og að þar starfi ætíð hæfasta starfsfólkið. Störfin eru
fjölbreytt og krefjandi og menntunarstig er mjög breitt.
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Mannauður
Starfsmannastefna HS Orku er að tryggja að vinnustaðurinn einkennist af fagþekkingu, verkkunnáttu, þjónustulund,
starfsgleði og gagnkvæmri virðingu. Rauði þráðurinn í starfsmannastefnunni eru öryggismál, starfsþróun,
símenntun, fjölskyldan og heilbrigði. Fyrirtækið hefur einnig sett fram jafnréttisáætlun þar sem unnið er skv. lögum
nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Með því að vera með heildstæða stefnu í starfsmannaog jafnréttismálum viljum við laða að okkur og halda í framúrskarandi starfsfólk sem tengir einnig við gildin okkar:
Metnaður, heiðarleiki og framsýni.
Eitt af verkefnum ársins var undirbúningur fyrir starfsmannasamtöl. Markmiðið er að þau verði tvisvar á ári og við
teljum að þau muni hjálpa bæði stjórnendum og starfsmönnum. Í upphafi árs 2019 munu stjórnendur fá þjálfun í
að framkvæma starfsmannasamtöl og munu fyrstu samtölin fara fram í febrúar. Ferli varðandi móttöku nýliða tók
breytingum á árinu þar sem áhersla var lögð á samræmingu þeirrar fræðslu sem nýliðar fá óháð hlutverkum hjá
fyrirtækinu.
Hjá HS Orku eru unnin mjög ólík störf og þarfir starfsmanna til endurmenntar afar ólíkar. Eitt af því sem þurfti
að yfirfara og betrumbæta var ferli varðandi endurmenntun og símenntun starfsmanna sem var gert á árinu. Á
árinu var aukin áhersla lögð á endurmenntun og fjöldi námskeiða haldin bæði sértæk og almenn. Meðal þess sem
var almennt farið yfir vinnubeiting, #Metoo og jólahugvekja um neyslu og innkaup. Sértæk námskeið voru m.a.
suðunámskeið, kunnáttumannanámskeið, fallvarnarnámskeið og námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn.
Fyrirtækið vinnur í samræmi við landslög, reglugerðir og vottað verklag sem tryggir að mannréttindi séu virt. Starfsmenn HS Orku hafa fjölbreytta menntun og bakgrunn og þar af leiðandi eru stéttarfélög sem fyrirtækið semur við
allnokkur eða fimm, sem er talsvert í ekki stærra fyrirtæki. Starfsmannanfundir eru haldnir reglulega þar sem farið
er yfir helstu verkefni og þeir nýtast vel í alls kyns skoðanaskipti
Mikið er lagt upp úr fjölskylduvænum vinnustað og sveigjanlegum vinnutíma á þeim starfsstöðum þar sem hægt er
að koma því að. Allt starfsfólk hefur aðgang að trúnaðarlækni sér að kostnaðarlausu og árlega er boðið upp á ítarlega
læknisskoðun þar sem farið er yfir almennt heilsufar starfsmanna. Á þriggja ára fresti stendur starfsmönnum til
boða að fara í ítarlega hjartarannsókn.
Reglulega er framkvæmd vinnustaðagreining og hefur starfsánægja alltaf mælst frekar há m.v. önnur
viðmiðunarfyrirtæki. Í síðustu könnun sem var haustið 2017 var hún 4,6 (af 5) og hafði aukist um 0,3 stig frá árinu
2015.
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Líkamsrækt er öllum mikilvæg og hvetur fyrirtækið starfsmenn til að iðka einhverja slíka. Útbúin hefur verið líkamsræktaraðstaða í Svartsengi þar sem höfðustöðvar fyrirtækisins eru og skipulagðar æfingar haldnar alla virka daga
en salurinn er opinn öllum starfsmönnum allan sólarhringinn alla daga. Fyrirtækið hefur einnig sent hjólalið í WOW
keppnina undanfarin ár.
HS Orka er í samstarfi við VIRK Starfsendurhæfingarsjóð um þátttöku í þróunarverkefninu „Aukin atvinnutenging“
í starfsendurhæfingu. Með samstarfinu er verið að aðstoða einstaklinga sem eru í starfsendurhæfingu að komast
aftur til vinnu.

Jafnréttismál
Jafnréttisáætlun var endurskoðuð á árinu samhliða vinnu við jafnlaunavottun skv. lögum nr. 10/2008 um jafna
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Markmið HS Orku er að stuðla að jafnri stöðu kynjanna innan fyrirtækisins
og að einstaklingurinn fái að njóta sín í þeim aðgerðum sem áætlunin felur í sér. Ákveðið var að fara í gegnum jafnlaunavottun á árinu þó fyrirtækið falli ekki undir þær stærðir sem voru til viðmiðunar í lögum. Leitast er við að allir
starfsmenn hafi tækifæri til að samræma atvinnu- og fjölskyldulíf.

Kynjahlutfall
13% Konur
87% Karlar

Starfsmenn

33% Konur
67% Karlar

Stjórnendur

Öryggi
Öryggismál eru mjög mikilvæg hjá HS Orku og undanfarin misseri hefur verið átak til að auka öryggisvitund enn
frekar meðal starfsmanna sem starfa við fjölbreytt og krefjandi verkefni í viðkvæmu umhverfi með viðeigandi
námskeiðum og yfirferð á ferlum. Fyrirtækið leggur ríka áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir að
hættutilvik, óhöpp og slys eigi sér stað, með skilvirku skipulagi, markvissri stjórnun og stöðugri úrbótavinnu. Eitt af
markmiðum ársins var að vinnustaðurinn væri slysalaus. Því miður náðist það ekki þar sem þrjú fjarveruslys áttu
sér stað á árinu. Tilkynningum á hættum og næstum því slysum hefur hins vegar fjölgað og allar tilkynningar fara
í úrvinnsluferli sem leiðir til öruggari vinnustaðar. HS Orka er með virkt öryggiskerfi og starfar skv. OHSAS 18001
öryggisstjórnunarstaðlinum. Hjá fyrirtækinu er virk öryggisnefnd og vástjórn sem hittist reglulega og vinnur að
úrbótum og miðlar upplýsingum til starfsmanna.
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Aldursdreifing
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Umhverfi
Þau viðmið sem eiga við eru:
7.
8.
9.

Fyrirtæki sýni varúð í umhverfismálum
Fyrirtæki hafi frumkvæði að því að hvetja til aukinnar ábyrgðar gagnvart umhverfinu
Fyrirtæki hvetji til þróunar og nýtingar á umhverfisvænni tækni

HS Orka vinnur í samræmi við gildandi lög, reglugerðir og aðrar kröfur sem og vottað verklag. Það er stefna
fyrirtækisins að fyrirbyggja eins og kostur er að hættutilvik, óhöpp eða slys á umhverfi eigi sér stað. Undanfarin
misseri hefur verið lögð aukin áhersla á að fræða starfsmenn og verktaka um umhverfismál og þeim hættum sem
auðlindum okkar stafar ógn af.
Verklagi í framkvæmdum hefur verið breytt á þann hátt að við allar framkvæmdir er sérstaklega gætt að endurheimt
gróðurs sem rask verður á vegna framkvæmda. Við upphaf verkefna er gerð áhættugreining fyrir öryggi og umhverfi sem hefur mikilvægt forvarnargildi. Með henni er komið í veg fyrir að hættur verði af slysum auk þess sem
greiningin eykur öryggis- og umhverfisvitund allra sem að verkefninu koma. Fyrirtækið hefur alla tíð lagt mikla
áherslu á að nýta auðlindina á sem hagkvæmastan hátt og nýta auðlindastraumana til fullnustu á sem ábyrgastan
hátt.

Vottanir
HS Orka fékk vottun á umhverfisstjórnunarkerfi sínu samkvæmt ISO 14001 og öryggisstjórnunarkerfi samkvæmt
OHSAS 18001 í vor ásamt því að farið var í uppfærslu á ISO 9001 í 2015 útgáfu af staðlinum.
HS Orka hefur:
·
·
·
·

Markað sér stefnu í umhverfis-, öryggis-, heilsu-, gæða- og jafnréttismálum.
Ákvarðað þau viðmið og þær aðferðir sem þörf er á til að tryggja að starfræksla og stýring ferla sé virk.
Komið á starfsháttum þar sem ferlar eru vaktaðir, mældir og greindir.
Innleitt þær aðgerðir sem nauðsynlegar eru til að ná tilætluðum árangri og stöðugum umbótum á þessum
ferlum, þ.m.t. áhættugreiningu og greiningu umhverfisþátta

Ávinningur af rekstri stjórnunarkerfa er mikill. Með vottuðu umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfi er haldið utan
um þær kröfur sem HS Orka þarf að uppfylla varðandi umhverfis-, öryggis- og vinnuverndarmál. Kröfur varðandi
frammistöðu í umhverfis-, öryggis- og vinnuverndarmálum hafa aukist til muna undanfarin ár ásamt því að almenn
vitundarvakning hefur átt sér stað. Með vottuðu stjórnunarkerfi vill HS Orka ná fram enn betri árangri í þessum
málaflokki.
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Kolefnisjöfnun
Öll olíunotkun bílaflota fyrirtækisins, flugferðir starfsmanna á vegum fyrirtækisins sem og sorpförgun var
kolefnisjöfnuð á árinu. Kolefnisjöfnunin fer fram í gegnum Kolvið sem með uppgræðslu og skógrækt bindur jarðveg
og dregur úr styrk koltvísýrings í andrúmslofti. Um var að ræða 204.2 CO2 ígilda í tonnum sem jafngildir 1,915
trjám.

204.2 af
CO2 ígildum
í tonnum

1,915 af
trjám
plantað

Loftlagsmarkmið
HS Orka hefur sett sér það markmið að draga úr losun koltvísýringsígilda á framleidda kílóvattstund (kWh) um
40% fyrir árið 2030 miðað við árið 2014. Margvíslegar aðgerðir eru til að ná þessu markmiði, t.d. skapa verðmæti úr
koltvísýringsstraumum. Við nýtingu á jarðhita fylgir losun á gastegundum sem er að stærstum hluta koltvísýringur
en einnig brennisteinsvetni. Fyrirtækið hefur unnið að merkilegu nýsköpunarverkefni í samstarfi við danska
fyrirtækið Haldor Topsoe. Markmiðið er að geta boðið hreinan koltvísýring til iðnaðar og/eða matvælaframleiðslu.

2030

26g CO2/kWh
2020

2016

31 gg CO2/kWh

A-J
2016

2020

A-D

2030

A

2016

2020

66%

90%

2030

95%

37ggCO2/kWh
2014

43g CO /kWh
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Bílaflotinn

Tollflokkar bílaflota HS Orku

Í upphafi árs 2018 var 17% bílaflotans í tollflokki A sem er flokkur þeirra ökutækja sem losa 0-80 g á hvern ekinn
kílómetra og hafði þá aukist um 10% frá því árið áður. Ákveðið var að kaupa einungis bíla í tollflokki A þar sem hægt
er að koma því við í rekstrinum. Mikilvægt er að hafa í huga að í rekstri orkufyrirtækis hentar ekki alltaf að kaupa
tvinn- eða rafmagnsbíla en umhverfisvænir bílar eru ætíð fyrsta val við innkaup. Í árslok var 40% bílaflotans í tollflokki A.

I

J
I

D
D

Samhliða kaupum á umhverfisvænni bifreiðum hafa verið settar upp hleðslustöðvar við starfsstöðvar bæði í
Svartsengi sem og við Reykjanesvirkjun. Uppsetning á slíkum hleðslustöðvum hófust árið 2017 og í dag er hægt að
hlaða 22 umhverfisvæna bíla samtímis. Til stendur að fjölga þessum hleðslustöðvum um sex á árinu 2019.

G
B

G

E

B

C

E
C

17%

40%

A

A

10 stöðvar

22 bílar

2017

2018

Endurvinnsla sorps
HS Orka hyggst auka hlutfall endurvinnanlegs sorps í 95% fyrir árið 2030. Til þess að það náist þarf að breyta
verklagi, t.a.m. að flokka allt sem til fellur hjá fyrirtækinu. Í dag er gerð sú krafa að í öllum framkvæmdum sé flokkun
viðhöfð. Þetta breytta verklag hefur gengið vel en tvö stór framkvæmdaverkefni eru í gangi; annars vegar bygging
vatnsaflsvirkjunar í Biskupstungum sem og endurbætur í þjónustuhúsi í Svartsengi. Í báðum tilfellum gengur
flokkun mjög vel.
Fræðsla til starfsmanna um umhverfismál er mikilvæg og fólst hún á árinu meðal annars í því að fá ráðgjafa í
heimsókn til að minna okkur á hvað starfsmenn geta lagt af mörkum bæði heima og í vinnu til að sóa minna
og minnka kolefnisspor okkar. Fræðslan mun halda áfram á árinu 2019 þar sem meðal annars verða haldnar
vinnustofur um hringrásarhagkerfið.
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Gegn spillingu
Það viðmið sem á við er:
10. Fyrirtæki vinni gegn hvers kyns spillingu, þar með talið kúgun og mútum
Fyrirtækið leggur mikla áherslu á ábyrgan og heiðarlegan rekstur. Á árinu var unnið við gerð siðareglna en tilgangur
þeirra er að setja öllum starfsmönnum siðferðilegar reglur sem byggja meðal annars á gildunum okkar; framsýni,
heiðarleika og metnaði. Reglurnar verða kláraðar á næstu vikum og kynntar vel á meðal starfsmanna.
Með gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 eru vinnubrögð og verkferlar agaðir hjá fyrirtækinu og umbótarstarf hefur það
að leiðarljósi að betrumbæta árangur hjá fyrirtækinu. Allir verkferlar eru aðgengilegir starfsmönnum í gegnum
Rekstrarhandbók. Allir nýir starfsmenn fá kynningu á kerfinu og haldin hafa verið námskeið fyrir aðra starfsmenn
til að tryggja þekkingu og einfalda aðgengi að skjölunum.
Á árinu hófst endurskoðun á innkaupareglum fyrirtækisins, öll stærri kaup fara í útboð og lögð er áhersla á að
versla við þekkta birgja.
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