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1. Opnunarávarp – Hrönn Ingólfsdóttir formaður Festu 

 
Góðan dag kæru gestir og velkomin á Janúarráðstefnu Festu. 

 

A warm welcome to the speakers that have come from far away to be here with us 

today.  I look forward to your talk.  I will now turn over to Icelandic for the opening. 

Janúarráðstefna Festu er nú haldin í sjöunda sinn og er stærsti viðburður ársins á sviði 

sjálfbærni og samfélagsábyrgðar fyrirtækja. Hér koma saman sérfræðingar og leiðtogar 

úr atvinnulífinu til að fjalla um málefnið, bera saman bækur og vonandi læra eitthvað 

nýtt. 

Við stöndum frammi fyrir miklum áskorunum í 

heiminum á mörgum sviðum og það dynja á okkur 

fréttir af loftslagsvá og misrétti í heiminum.  Á sama 

tíma er ljóst að við erum ekki að ná þeim árangri 

sem við þurfum til að ná Heimsmarkmiðum 

Sameinuðu þjóðanna fyrir árið 2030 ef framvindan 

verður eins hæg og hún hefur verið.  Það þarf að 

spýta töluvert í lófana til að það takist.  

Viðskiptalífið er ekki að vinna nógu hratt með 

umbreytingunni sem þarf að verða og verður að 

taka betur við sér. Fyrirtæki verða að taka skýra 

afstöðu, taka forystu og sýna djörfung við 

umbreytingu á viðskiptalíkönum og hagkerfinu svo 

þau verði réttlátari.  Við erum ekki að breyta 

hegðun okkar nógu hratt. 

Við sem erum á vaktinni núna og erum eldri verðum 

að hlusta á kynslóðina sem mun taka við af okkur og breyta háttum okkar setja grunninn 

fyrir þau til að taka boltanna.  Menntakerfið þarf að koma sterkt inn. Það er grunnurinn 

til breytinga. 

Við undirbúning þessa ávarps fór ég að velta fyrir mér stöðunni og hvert við erum að fara 

með samfélagsábyrgðina. Ég gerði því leit á netinu til að athuga hverjir væru helstu 

straumar í samfélagsábyrgð fyrir árið 2020.   

Það sem kom sterkast upp er hvað fjárfestar eru að taka vel við sér með kröfu um gagnsæi 

m.a. með skýrslugjöf, valdefling starfsfólks, áherslan á að leiðtogar hafi áhrif í 

nærsamfélaginu og sterkari tenging samfélagsábyrgðar við stefnu fyrirtækja. 

Við sem erum á vaktinni 

núna og erum eldri 

verðum að hlusta á 

kynslóðina sem mun taka 

við af okkur og breyta 

háttum okkar setja 

grunninn fyrir þau til að 

taka boltanna.  

Menntakerfið þarf að 

koma sterkt inn. Það er 

grunnurinn til breytinga. 
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Loftslagsmálin eru líka enn hátt á listanum.  Skoðum betur fimm helstu áhersluþætti fyrir 

árið 2020 samkvæmt Forbes. 

GAGNSÆI 

Í fyrsta lagi er það gagnsæi.  Áhugi 

fjárfesta á umhverfis- og félagsþáttum 

ásamt stjórnarháttum (ESG) hefur 

aukist hratt og samfélagslega ábyrgar 

fjárfestingar eru að verða normið.  Gert 

er ráð fyrir að áhugi fjárfesta og annarra 

hagaðila á gagnsæi muni aukast enn 

frekar. Það má því búast við meiri 

áherslu á staðfestingu frá þriðja aðila á 

gæði upplýsinga, að þær séu gagnsæjar 

og nákvæmar. 

KOLEFNISHLUTLEYSI 

Annar áhersluþáttur sem var nefndur er kolefnishlutleysi. Þótt mörg fyrirtæki hafi stigið 

stór skref í að draga úr umhverfisáhrifum frá starfsemi sinni gera hagaðilar kröfu um að 

fyrirtæki útrými þeim með öllu. Búast má við að fleiri fyrirtæki fari hratt í 

kolefnishlutleysi og taki stærri skref í átt að sorpfríu fyrirtæki (e. zero waste) á komandi 

ári. 

STARFSFÓLK VIÐ STJÓRNVÖLINN 

Þriðji áhersluþátturinn er aukin krafa frá starfsfólki um að leiðtogar fyrirtækja taki þátt 

í umræðum um opinbera stefnumótun í sínu nærsamfélagi og standi skil á gerðum 

sínum (eða aðgerðaleysi) gagnvart starfsfólki. Fyrirtæki stuðli að ávinningi fyrir 

samfélagið í heild. Sérfræðingur eru að sjá fyrir sér að á árinu 2020 verði viðskiptalífið í 

sviðsljósinu og umræða verði um hlutverk fyrirtækja í samfélaginu og framtíð 

kapítalismans. Það reynir á okkur sem störfum að þessum málaflokki að láta í okkur 

heyra. 

TILGANGUR 

Fjórði áhersluþátturinn fyrir árið 2020 er leit fólks að tilgangi.  Ýmsar rannsóknir hafa 

sýnt að starfsmenn vilja helst vinna fyrir fyrirtæki sem trúa á málstað eða hafa tilgang. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að ef fyrirtæki gefa starfsfólki kleift að sinna sjálfboðastarfi 

eykur það starfsánægju. Starfsfólk mun gera kröfu um að vinnuveitendur aðstoði við að 

uppfylla víðtækari tilgang þeirra.  

ÁHRIF 

Að lokum er gert ráð fyrir að samfélagsábyrgðin haldi áfram að þroskast inn í stefnur 

fyrirtækja og endurspeglast í samfélagsskýrslunum. Margir telja þó að skýrslugerðin sé 
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orðin of fræðileg fyrir hagaðila svo það megi búast við að nýjum leiðum til að setja gögn 

fram á einfaldari hátt t.d. gera þær sjónrænni.  

Það eru aðeins tíu ár þangað til að við eigum að vera búin að ná markmiðum Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra þróun. Það kallar á að fyrirtæki taki sig á og það kallar á djörf 

markmið.  

Næsti áratugur mun einkennast af endurskilgreiningu kapítalismans þar sem neytendur, 

stjórnvöld og almennir borgarar munu krefjast þess að fyrirtæki endurskoði hefðbundin 

viðskiptamódel. Fyrirtæki sem taka upp viðskiptamódel sem eru hönnuð með sjálfbærni 

í huga og sem vaxa á sjálfbæran hátt munu farnast best. 

  

Ég vil að lokum hvetja ykkur til þess að gerast félagar í 

Festu, ef þið eruð það ekki nú þegar og taka þátt í 

starfinu með okkur. Hlutverk Festu er að auka 

þekkingu á Samfélagsábyrgð og efla getu fyrirtækja, 

stofnana og hverskyns skipulagsheilda til að tileinka 

sér ábyrga starfshætti og stuðla að aukinni sjálfbærni. 

Festa eykur vitund í samfélaginu og hvetur til samstarfs 

og aðgerða á þessu sviði og stendur því m.a. fyrir fjölda 

viðburða, námskeiða, og hvatningarverkefna á hverju 

ári í samstarfi við aðildarfélög, stjórnvöld, háskóla og 

ýmis samtök.   Skráið ykkur á póstlistann okkar til að 

fylgjast með starfseminni og fylgið okkur á Facebook. 

Það eru margir spennandi viðburðir framundan. 

  

Vinnum saman að betri heimi. Tökum góðar ákvarðanir fyrir okkur sem hér erum og 

komandi kynslóðir.   

  

Næsti áratugur mun 

einkennast af 

endurskilgreiningu 

kapítalismans þar sem 

neytendur, stjórnvöld og 

almennir borgarar munu 

krefjast þess að fyrirtæki 

endurskoði hefðbundin 

viðskiptamódel 
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2. Jaime Nack, forseti og stofnandi Three Squares 
Inc. 
●  Iceland leading by example: Major statement when Icelanders mourned OK glacier.  

●  Why now?: “It is not the strongest of the species that survives, nor the most 

intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.“ - Quote from 

Origin of species.  

●  Jamie has had the honour to work with Al Gore. “Solving 

the climate crisis is within our grasp, but we need 

people like you to stand up and act.” - Al Gore. 

●  Greenhouse effect explained: The atmosphere layers are 

quite thin. Greenhouse effect that warms the earth. The 

biggest sources of greenhouse gases are nothing new. 

Extreme weather is the easiest way for people to 

understand the climate crisis.  

●  Jamie’s visit to Greenland: Nack and a group of people from the Young Global 

Leaders (part of the World Economic Forum/WEF) saw the climate crisis in real life 

in Greenland last May. As they sat and listened for a message from nature Jaime 

witnessed a huge glacier calving before her eyes.  Many people in the group were 

touched emotionally. What they took away - call to action. The temp at the north 

pole was 28°C hotter than normal in Feb 2018. 

●  Climate change effect on businesses: The cost 

of carbon affects businesses in many different 

ways. WEF’s annual risk report found that the 

top 5 risks to business in 2020 were connected 

to climate crisis. Nack finds that some images 

that touch the viewer are more impactful than 

just numbers. 

●  Adapting your business: The world as we know 

it is changing. How do you CHANGE your 

business, meaning what you do or meaning how you do it?  If you choose not to 

change, you are likely to be forced to change (with policy, change in behavior of the 

buyer and so on..). Alternatively take the lead, change your way and become a 

trendsetter. 

●  Examples:  Walmart made sustainable changes early, not the company you would 

expect to take the lead. They looked at their operations and supply chain (70.000 

suppliers). They started with a survey - asked what they were doing. This made an 

impact on many of their suppliers as they did not want to lose the their business 

with Walmart. A gasoline lawn mower company that received their survey started to 

change their business into  electrical lawnmowers. A dairy farm changed into a nut-

milk farm and now business is booming. 

Alternatively,  

take the lead,  

change your way  

and become a 

trendsetter 
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●  Businesses benefit from listening to their customers: A group in the UK started a 

campaign - named and shamed the companies. They targeted McDonalds. As a result, 

McDonalds was the first fast food company to set science based target to reduce 

greenhouse gases. Following, Starbucks promised to go straw free before 2020.  
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3. Pablo Jenkins, forseti og stofnandi Ideas en Accion 
og ráðgjafi ríkisstjórnar Costa Rica 

●  Regenerative mindsets are necessary for revolution of this kind.  

●  72 years ago, Costa Rica abolished their army. It seemed very bold at the time, but it 

was a traditions that held the country back and was necessary to break. 

●  ¼ of Costa Rica. is now a National park. It uses 

almost 100% renewable energy. One of the most 

sustainable companies in Costa Rica is a brewery 

that is water positive. 

●  At one stage, Costa Rica stopped raising cattle and 

started regrowing its forests. It set up policies 

about paying for environmental practices. As a 

result, tropical forests grew from covering 21% to 

51% of the country. Preserving and regenerating 

forests proofed to be better than raising cows.  

●  Low goals are not energising.  

●  There was much economic and 

sustainable value in building up the national 

parks: the people who killed the birds are 

now tour guides. There is a lot more economic 

value in showing the bird many times rather 

than shooting it once. 

●  Pablo talks about how people that live 

in a close relationship with nature live longer and have more happiness  - in cities 

that people walk more there is more human relations and less stress and isolations.  

●  It makes sense to be a stubborn climate optimist, resilience is important today. 

When you feel outrage you can transform it into 

dancing.  

●  Shaming and screaming is not going to get there 

fastest! We get to the alchemy through empathy - using 

pragmatic ways. 

●  Regenerative mindset: Use the nature’s regenerative 

principles to heal our planet and societies. 

●  Now we have the time to redesign the human 

presence on earth. We do it through problem solving, 

creativity and fierce love for the planet. 

●  What should people looking back at 2020-2030 see?  

  

Now we have the time to 

redesign the human 

presence on earth. We 

do it through problem 

solving, creativity and 

fierce love for the planet 
 

It makes sense to be a 

stubborn climate 

optimist, resilience is 

important today. When 

you feel outrage you can 

transform it into 

dancing 
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4. Hugsum stórt – í beinni! 

*In English og á íslensku. 

 

Pure North Recycling - 

Endurvinnum á Íslandi 

Sigurður Grétar 
Halldórsson framkvæmdastjóri 
 
 
 

12 mánaða markmið  

Pure North eru í startholunum með verkefnið „Þjóðþrif“ – þar sem fyrirtæki eru hvött til 

að skuldbinda sig til að endurvinna allt plast. Næsta ár mun fyrirtækið vinna í því að fá 

íslenskt atvinnulíf og um leið hið opinbera til að taka þátt í Þjóðþrifum. 

 

Núverandi staða 

Heimurinn er stútfullur af plasti. Plast er létt og ódýrt, 8,3 milljarða tonna plasti framleitt 

en lítið hugsað um hinn endann. 93% af öllu plasti ekki endurunnið. Pure North notar 

aðeins vistvæna orkugjafa. Vinnsluaðferð byggir á íslensku hugviti. Lífsferilsgreining á 

vinnsluaðferðum þeirra sýnir að mikill munur er á kolefnislosun á sambærilegum 

verksmiðjum erlendis - allt að 90% minna fótspor. Framleiða því umhverfisvænasta plast 

í heimi. Markmið þeirra er að endurvinna allt þetta plast. Fyrir hvert 1 tonn af plasti sem 

er endurunnið sparast 8,9 tonn af olíu. Íslendingar menga 7 sinnum meira en meðal 

heimsbúi. Þjóðþrifa verkefni Pure North Recycling er mikilvægt skref í átt að 

endurnýtingu plasts.  

 

Stærsta áskorunin í endurvinnslu plasts 

Blandaðar vörur eru gerðar úr ólíkum tegundum plasts, bæði endurvinnanlegu og 

óendurvinnanlegu plasti.  

 

Tækifæri 

Við þurfum að skilgreina uppruna plasts og búa til kredit kerfi fyrir endurvinnanlegt 

plast, svo það hafi virði í keðjunni. Fyrir hvert tonn af plasti sem er endurunnið spörum 

við 8,9 tonn af olíu. Pure North notar einungis orku úr sjálfbæran jarðvarma til að 

endurvinna plast. Þess vegna er kolefnisfótspor þeirra allt að 90% minna en hjá 

fyrirtækjum í svipuðum iðnaði erlendis – m.ö.o. er fyrirtækið að framleiða 

umhverfisvænasta plast í heiminum.  
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Tölfræðin 

Kolefnisfótspor Íslendinga er er sjö sinnum hærra en meðaltalið í heiminum. Það sem 

meira ern, kolefnissport Íslands vegna sóunar er þrisvar sinnum hærra en hjá 

nærliggjandi löndum. 

 

Langtímamarkmið háleitt – að hafa áhrif á endurvinnslu á heimsvísu  

Mál sem þarf að klára heima. Það fylgja ýmsar hindranir - kerfið gerir ekki ráð fyrir 

endurvinnslu. Hráefnið flutt út og verðmæti tapast. Hver þjóð á að vera ábyrg fyrir sinni 

endurvinnslu. Ábyrgðarlaust að flytja plastið óunnið út, tapast störf og verðmæti hérna 

heima. Ábyrgð framleiðenda - af hverju erum við enn með óendurvinnanlegar umbúðir? 

Sótspor frá sorpi er þrisvar sinnum hærra en í nágrannalöndum okkar. Sveitarfélög og 

ríki þurfa að koma inn með enn meiri krafti svo að hægt sé að ná markmiðunum. Hugsa 

umhverfismál debet en ekki kredit. 

 

Tæknilega er stærsta áskorunin kross-smit á milli plasttegunda 

 

Framtíðarsýn  

Að endurvinna allt endurvinnanlegt plast á Íslandi í samstarfi við fyrirtæki, sveitarfélög 

og söfnunaraðila. Um leið og íslenska kerfið hefur farið í gegnum nauðsynlegar 

breytingar, ætlar Pure North Recyling að sækja á alþjóðlegan markað. 

 

 

Pure North Recycling 

End of year pledge 

Pure North are about to launch a national campaign called “Þjóðþrif”, where they 

encourage companies commit to recycling all their plastics. 

 

Current Situation 

93% of all the 8,3 billion tons of plastics produced in the world is not recycled. By 2050 

there will be more plastic in the sea than fish if we do not act. 

In Iceland, all plastic recycling is outsourced abroad. In a few years time they predict this 

to be banned as every nation should be responsible for their own recycling. They question 

why non-recyclable packaging of goods is still allowed. Municipalities and governments 

must act faster.  Due to its convenient nature, plastic is over-used in all sorts of 

production.  

 

Biggest Challenge for Plastic Recycling: 

Mix products are made up of different types of plastic, both non-recyclable and 

recyclable.  
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Opportunity 

We must define the plastic ‘source’ of the plastics and use a credit based system to make 

recyclable plastic seen as having value. For every 1 ton of plastic that is recycled we 

save 8,9 tons of oil. Pure North only uses sustainable geothermal energy to recycle their 

plastics and thus their factories’ CO2 footprint is up to 90%  smaller than similar 

recycling companies abroad - it is therefore producing the most environmentally 

friendly plastic in the world.  

 

Statistics 

Iceland’s CO2 footprint per capita is 7 times higher than the world average. Moreover, 

Iceland’s CO2 footprint from waste is 3 times higher than our neighbouring countries. 

 

Future Vision 

To recycle all recyclable plastic in Iceland in cooperation with companies, municipalities 

and collectors. Once the Icelandic system has been amended, Pure North Recycling 

wants to go global.  

 

Jarðahitagarður Orku náttúrunnar – Sporlaus vinnsla, 

breyttir tímar 
Ólöf Andrjesdóttir, yfirverkefnastjóri Jarðhitagarðs ON 

 

12 mánaða markmið  

Hefja nýtingu á fleiri auðlindastraumum.  

 

Framtíðar sýn: 

Nýting á fleiri auðlindastraumum frá 

Hellisheiðarvirkjun sem skapar aukin verðmæti 

og eyðir um leið vinnsluspori 

virkjunarinnar.  „Við viljum vera hluti af 

lausninni, eiga þátt í að skapa nýjar 

atvinnugreinar, vera vettvangur fyrir nýsköpun 

og tengja saman aðila sem vinna að 

hringrásarhagkerfinu.“ 

 

Núverandi staða  

Orka náttúrunar er þegar í nýsköpun og grænum lausnum en er með stórar áætlanir um 

að gera ennþá betur. 

 

Hvernig getur grænt orkufyrirtæki gert ennþá betur? Jarðhitagarður ON snýst um að 

skapa aukin verðmæti úr auðlindum Hellisheiðarvirkjunar. Samvinnuverkefni sem 
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gengur þvert yfir fyrirtækið. Grunnmarkmiðið er að nýta auðlindirnar betur, skapa 

verðmæti og stuðla að nýsköpun í jarðvarmatengdri vinnslu. Í dag hafa þau skipulagt 100 

hektara svæði = 140 fótboltavellir -> þarna vilja þau sjá starfsemi rísa sem nýtir auðlindir 

beint frá Hellisheiðarvirkjun. Í fyrra hóf fyrsta fyrirtækið starfsemi í garðinum - 

Algaevnovition. ON dreymir um að skapa arðbært hringrásarhagkerfi og um leið að eyða 

vinnsluspori Hellisheiðavirkjunar. 

 

Stærsta áskorunin 

Hreinsun á jarðhitagasi. Stefna á að einangra koltvísýringinn úr jarðhitagasi og nýta hann 

t.d. fyrir gróðurhús. Áskorun að fá allar einingar fyrirtækisins til að fylkja sér á bakvið 

jarðhitagarðinn. Verðmætasköpun, auka fjölbreytileika viðskiptavina, hvetja til 

nýsköpunar, nýjar atvinnugreinar, atvinnusköpun og  vinna þvert á síló.  

 

Carbfix verkefni ON snýst um að steingerva CO2 og binda hann þannig varanlega. 

Markmið ON að gera vinnslu Hellisheiðarvirkjunar sporlausa. Carbfix hefur þegar sparað 

ON 13 milljarða. Starfsemi ON er græn núna en þau vilja gera ennþá betur. Þurfa á fólki 

að halda með frjóar hugmyndir, þurfa gott samstarf, laða að fjárfesta. Vilja hjálpa öðrum 

fyrirtækjum að verða umhverfisvæn. Vilja vera platform sem tengir saman ólík fyrirtæki 

og stuðla þannig að hringrásarhagkerfinu. 

 

Jarðhitagarður Orku náttúrunnar  

 

End of year pledge:  

Utilization of more resource streams 

 

Current Situation:  

ON is already innovating and green but have big plans to do even better. 

 

Biggest Challenges:  

1) The cleaning of geothermal gas. Their aim is to isolate CO2 from the gas as use it to 

grow algae/seaweed.  

2) Getting all of the business units of the company to see this as their mission and have a 

sense of ownership of the project.  

 

Opportunities:  

1) They are building a geothermal park; a cross-hierarchical project which has the aim 

of using Hellisheiðavirkjun’s resources better, create value and contribute to innovation 

by using the ideology of circular economy. 
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2) Carbfix is then one of their projects to capture CO2 from geothermal liquids, mixing it 

with water and pump it back underground where it came from to be turned into a rock. 

This will be one of the products available to the companies in the geothermal park.  

 

Statistics:  

The park will be a 100 hectare area (equivalent to 140 football fields).  

 

Future Vision:   

Utilization of more resource streams from Hellisheiði Power Plant creating increased 

value and erasing the footprint of the Plant. ON wants to be part of the solution.  „We 

believe this could create new jobs, foster innovation and be a platform that connects 

companies focusing on circular economy“. 

 

 

 

Össur - Hringrásarhagkerfið og áskoranir alþjóðlegra 
fyrirtækja 
 
Bergþóra Hlíðkvist Skúladóttir, umhverfis- og öryggisstjóri 

 

12 mánaða markmið  

Hugsa um umhverfisáhrif og sjálfbærni  vörunnar strax á hönnunar- og þróunarstigi. 

Nánar tiltekið: tryggja að hönnuðir geti á raunhæfan hátt metið áhrif breytinga sinna á 

hönnunarstigi á sjálfbærni vörunnar yfir allan lífsferil hennar..  

 

Hjá Össuri starfa um 4000 manns í 26 löndum. 

Aukin pressa frá starfsfólki og ytri hagaðilum að 

taka ábyrgð á umhverfismálun.  

 

Áskorun: Úrgangur frá framleiðslu - sífellt verið 

að leita lausna. Stóra málið eru vörurnar sjálfar. 

Hafa ekki möguleika á að fylgjast með því hvar 

vörurnar þeirra enda. Verkefnið Saman til 

sjálfbærni - hönnunarferillinn endurskoðaður. 

Lífsferilsgreining á lykilvörum langt komin þar sem unnið er að því að skilja hver 

umhverfisáhrifin eru í dag. Góður undirbúningur hefur hjálpað til að fá fullan stuðning frá 

framkvæmdastjórn. Það þarf líka að fræða starfsfólk og virkja kraftinn til góðra verka.  

 

Langtímamarkmið: koma í veg fyrir sóun auðlinda strax í hönnunarferlinu. Vörurnar 

nýtist áfram eftir að hætt er að nota þær af upphaflegum kaupanda. Markmið að draga 

50% úr plasti í umbúðum á næstu 2 árum.  
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Áskorun: strangar reglugerðir gilda um lækningatæki. Öryggi er og mun alltaf vera í 

fyrsta sæti hjá Össuri. Þessar kröfur geta hægt á úrbótum þegar kemur að 

hringrásarhagkerfinu. Markaðssvæðið er stórt og snúið að vera brautryðjandi. Tími og 

kostnaður: Endurskoðun mun kosta og kostnaður getur hægt á hönnunarferlinu. Það þarf 

að vanda til verka til þess að skammtímakostnaður leiði til langtímasparnaðar.  

 

Tækifærin: betri útkomu í umhverfisbókhaldi, ánægðara starfsfólk og viðskiptavinir. 

Nauðsynlegt að spyrja sig - hver getur notað okkar aukaafurðir? Þau hafa leitað víða og 

eru en að þeirri vegferð- stefna á samstarf við Pure North Recycling. Horfa bjartsýn fram 

á veginn og vegferðin er rétt að byrja. 

 

Össur  

End of year pledge:  

Review and ameliorate sustainability touchpoints in Össur’s Design and Development 

Process.  

More specifically: ensure that designers have a realistic way to visualize/understand the 

impact that the changes they make to product designs have upon the sustainability of 

the product.  

 

The Project:  

“Together Towards Sustainability” focuses on the design stage of the product. 

 

Life Cycle 

Össur analyses their product lifecycle to determine at which stage sustainability 

practices can be improved. 

Main areas for improvement: 

Production process: The waste from the production process of products 

Final recycling: They do not know what happens to their products that go all over the 

world. Want to ensure they are apart of the circular economy.  

 

Education  

Must educate their staff, while considering their different cultures. Össur employs over 

4000 people in 26 countries. 

 

Packaging  

Next 2 years: Goal to reduce plastic in packaging by 50%. Changes are easier and faster  

in packaging than in the design stage. 

 

Challenges / Considerations 
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Secure product: Össur sells medical products & thus abides by rules and regulations: 

security is always the number one priority for Össur. 

Marketing: Real life case studies needed. Össur must ensure that their product recycling 

proposals i.e. circular economy solutions, work before they kick start their 

implementation worldwide 

 

Time & Money 

This project is big, costly & can slow down the design process. Össur must ensure that 

its steps lead to long term growth.  

 

Opportunity 

More efficient use of resources reduces the cost of production. Good image for Össur. 

Happier customers. 

 

Cooperation 

Össur is open to working with other companies who can utilize Össur’s waste from 

production.  

 

Vistorka - Fullkominn fitufarvegur 
 
Sigurður Ingi Friðleifsson framkvæmdastjóri Orkuseturs sem vinnur náið með Vistorku. 

 

12 mánaða markmið  

Að taka þetta verkefnið á landsvísu. Gera þannig íslensk heimili og veitingastaði að 

orkuframleiðendum. 

 

Verkefnið og áskoranir 

Þó að hnötturinn sé hringlóttur erum við voðalega 

háð línulegum ferlum sem er ekki nógu gott. Þau 

hafa unnið að ýmsum verkefnum sem reyna að 

snúa þessu í hringrás. Eitt af verkefnum Vistorku, 

sem staðsett er á Akureyri er framleiðsla 

orkugjafa úr fituúrgangi/matarolíu - verkefnið er 

unnið í samvinnu við ýmsa aðila.. Stíflur í 

fráveitukerfum eru þekktar vegna olíu - sparast 

því viðgerðar kostnaður við að nýta matarolíuna. 

Græn trekt sem Vistorkar dreifir er nýtt til að safna matarolíu og feiti á veitingastöðum 

og heimilum. Í raun að fá því þúsundir manna tækifæri til að taka þátt. Vistorka gaf 

trektarnar en ekkert er borgað fyrir skil á olíu en verkefnið er háð því að fólk noti þær. 

Söfnunartönkum hefur verið komið fyrir á grenndarstöðvum á Akureyri. Þessi auðlind 

sem þarna myndast úr olíu úrgangi fer inn á lífdíselstöðina Orkey til nýtingar í lífdísel sem 
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hægt er nota í stað jarðefnaeldsneytis. Lífdíselinn hefur verið nýttur á td skip, 

strætisvagna og bíla 

 

Langtímamarkmið 

Gera flest fyrirtæki og heimili að lífdíselframleiðendum. Þurfa að breyta ákveðnum 

kerfum til þess að þetta gangi upp. Fá þetta meira í átt að því endurvinnsluferli sem er á 

drykkjarumbúðum - þar sem er fullkomin hringrás og greitt er fyrir skil. Vilja líka fá 

vottunarkerfi til þess að votta veitingastaði um að þau flokki lífrænan úrgang, safni 

matarolíu. Hætta að henda verðmætum og nota þau verðmæti til þess að fjárfesta í nýjum 

verðmæti. Stundum er betra fyrir samfélagið að auka flækjustig í ferðalagi auðlinda í 

gegnum kerfið okkur -þannig eykst verðmætasköpum, umhverfisávinningur o.fl. Það er 

ekki rétt að það sé bara hægt að nýta krónuna einu sinni. 

 

Vistorka 

End of Year Pledge  

To launch the green funnel project nationwide in Iceland. Thus make Icelandic homes 

and restaurants energy producers.  

 

Future Vision  

Iceland to stop wasting the valuable resources, in particular food- fats & oils. It is in 

society's interest to implement complex circular processes now, to reduce complexity 

and cost of waste later.  

 

Project 

Collect food fats & oil with the use of a simple green funnel in households/restaurants; 

Collection facility at local recycling station established where locals could dispose of the 

oil & fats they gathered; Recycle collected fats to produce diesel.   

 

Project Details 

Location: North Iceland, Akureyri.  

Staffing: Thousands volunteered to start using the funnels, the project success depends 

on people using them.   

 

Challenge 

Too much food fat is thrown down the drain. This leads to expensive blockages in sewer 

systems.   

 

Opportunity 

We can reduce cost and environmental impact of disposed food fat waste by recycling 

wasted food-oil. There is economic gain in selling diesel; the diesel produced from the 
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project has already been used in Iceland, i.e. for buses etc.  

 

Proposed Regulations 

Vistorka argues recycling food oil should be incentivized i.e. by being monetized. 

Similarly, Vistorka proposes restaurants be certified for recycling oil.  

 

Klappir grænar lausnir – Innviðir hringrásarhagkerfisins, 

hvað þarf? 

Þorsteinn Svanur Jónsson, framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar 

 

12 mánaða markmið 

Nýta upplýsingatæknina í auknu mæli til að efla hringrásarahagkerfið, gagnasöfnun sem 

auðveldar fyrirtækjum að skapa auðlindir úr úrgangi. 

 

Verkefnið 

Vinna við það að  efla starfræna innviði 

fyrirtækja, Klappir hafa unnið með ýmsum 

aðilum inni í hringrásinni við það að kortleggja 

úrgang þeirra.  Eru til að mynda  í samvinnu við 

Landvernd við að koma umhverfistengdu 

gagnalæsi betur inn í skólana. Gagnabyltingin 

mun styðja okkur í átt að betri heimi. Gögnin 

sem verða til munu lýsa upp leiðirnar sem við 

þurfum að fara, gagnalæsi er því mikilvægur hluti af hringrásrarhagkerfi. Eftir nokkur ár 

verðum við búin að gagnavinna heiminn. Reyna að mæla mengun hvar sem hana er að 

finna. Umhverfisvernd og minnkun úrgangs getur verið flókið viðfangsefni og árangur 

næst ekki án áreiðanlegra gagna. Mæla í hvaða flokka úrgangurinn fellur o.s.frv. 

 

Áskoranir 

Heimur umhverfisverndar er of flókin en við getum nýtt upplýsingatæknina til styðja við 

okkur - gagnalæsi er mikilvægt þegar kemur að því að ná árangri með 

hringrásarhagkerfið. 

Það er  innbyggt í okkur að við séum alltaf að lágmarka úrganginn, sem sagt aukaafurðir. 

 

Tækifæri 

Að nýta aukaafurðir með td gervigreind og hjálpa fyrirtækjunum að greina úrgang og 

verðmæti hans. Stuðla að miðlannamarkaði fyrir aukaafurðir sem mun gera fleirum 

kleift að nýta þær. Mæla mengun hvar sem hana er að finna og mæla í hvaða flokka 

úrgangur fellur. 
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Gervigreind leyfir okkur að sjá fyrir hvað verður og með framtíðar starfsmenn, sem eru 

börn í dag, með aukinn skilning á gögnum er vistvænt innsæi almennings mun hærra. 

 

Framtíðar markmið 

Gera sem flestum kleift að vinna að umhverfismálum með notkun gagna og auka 

gagnalæsi almennt. Gagnabyltingin mun styðja okkur í átt að betri heimi. Gögnin sem 

verða til munu lýsa upp leiðirnar sem við þurfum að fara og eftir nokkur ár verðum við 

búin að gagnavinna allan heiminn. .  

 

Klappir Green Solutions  

 

End of year pledge 

Increase the use of Information Technology (IT) in support of the circular economy, 

collecting data that makes it easier for companies to create value from waste. 

 

Current Situation 

Klappir enables companies to strengthening their data infrastructure, have worked with 

different companies, institutions and NGO´s in mapping their circular economy and 

waste. Are working with Landvernd on a project that aims to bring environmental data 

understanding into schools. 

 

Biggest Challenge  

The world of environmental protection is complex but we can use the information 

technology to support us. Being able to read and understand data is important when it 

comes to build a successful circular economy. We need to not always focus on 

minimizing waste and put effort in seeing waste as a side product. 

 

Opportunity 

Utilize the side products and help companies to analyse their waste and the value of the 

waste. Klappir wants to support a market venue for these side products to make the 

available to those that can utilize them. Measure pollution, figure out where it is coming 

from. Artificial intelligence helps us see what is to come. Increasing the ability to read 

data will help future generations, future employees, will increase out changes to become 

sustainable 

 

Future Vision 

Making it possible for people around the world to use data as they work on 

sustainability progress. The data revolution will suport us towards a better world. The 

data we create will light the path towards solutions. 
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5. Jamie Nack -  Vinnustofa 
 

Vinnustofan: Shaping Your Impact með Jaime Nack 

Markmið og inntak vinnustofunnar sneri að því  hvernig þátttakendur hennar geta haft 

áhrif á sínum vinnustað og umhverfi við að innleiða sjálfbærar aðgerðir í daglegan 

rekstur og störf. 

Fullorðnir einstaklingar taka um 35.000 ákvarðanir á degi hverjum. Sumar ákvarðanir 

eru stórar og aðrar litlar. Þetta geta verið ákvarðanir á borð við hvar eigum við að búa? 

Hvar eigum við vinna? Hvaða upplýsingar kjósum við að setja á veraldarvefinn og þar 

fram eftir götunum. Með því að taka meðvitaða ákvörðun um að sniðganga vörur eða 

hafa áhrif með öðrum hætti geta viðskiptavinir og starfsmenn sett þrýsting á fyrirtæki 

að nýta sér sjálfbærar lausnir í rekstri og virðiskeðju.   

Á fundi Alþjóðaefnahagsráðsins í Davos 2016 var það tíst sem fékk mesta deilingu á 

Twitter niðurstaða sem kom fram í skýrslu frá Ellen McArthur Foundation og fjallaði um 

plast. Þetta var þrátt fyrir að plast væri hvergi á dagskrá á ráðstefnunni. Áhugi 

almennings á þessum málaflokki lét skipulagsteymi Davos átta sig á því hversu eftir á 

þau voru og hversu stór áhætta það er fyrir fyrirtæki að þróast ekki í takt við væntingar 

almennings.  

Paul Polman stofnandi og formaður 

stofnunarinnar Imagine, sem styður við 

leiðtoga fyrirtækja við að hraða ferlinu við að 

ná heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, 

leggur ríka áherslu á að viðskipti þurfi að vera 

tilgangsdrifin sem og starfa í samfellu við 

tilgang fyrirtækisins sem og við að bæta 

heiminn. Stefna fyrirtækis er snýr að 

samfélagslegri ábyrgð þarf að vera skýr og 

sýnileg. 

Dæmi um fyrirtæki sem hafa skýra stefnu um samfélagslega ábyrgð: Adidas, Patagonia, 

Starbucks, Tata group, Apple. 

Jamie nefndi átta atriði sem þurfa að vera til staðar til þess að þróun fyrirtækis í 

sjálfbærni njóti velgengni.  
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1. Leadership Commitment: er forsenda þess að fyrirtæki breytist í raun, það því 

miður skiptir ekki máli hversu margir starfsmenn ýta á eftir því að fyrirtæki taki 

upp sjálfbærari starfshætti, ef það vantar sannfæringu stjórnenda fyrirtækisins 

og þau trúa því ekki að þessar breytingar séu nauðsynlegar til þess að halda 

samkeppnishæfni, mun aldrei neitt breytast í raun (eða a.m.k. allt of hægt).  

2. Clear Mission Statement: Er sjálfbærnistefna fyrirtækisins skýr? Er auðvelt fyrir 

almenning að sjá hver gildi fyrirtækisins eru? Eða þurfa þau að fara í djúpa leit á 

heimasíðu fyrirtækisins til þess að finna eitthvað sem minnist á sjálfbærni? 

3. Organizational Structure: Er búið að veita fjármagni í að gera þetta vel og úthluta 

tíma starfsmanna í verkefni tengd sjálfbærni? Þó að fyrirtæki sé með leadership 

commitment og mission statement, ef það er enginn starfsmaður sem ber ábyrgð 

á þessum málefnum mun það aldrei ganga upp. 

4. Community & Employee Engagement: Til þess að tryggja starfsánægju, auka 

líkurnar á að fyrirtækið haldi lengur í góða starfskrafta og skapa “buy-in” 

starfsmanna í sjálfbærni verkefnum fyrirtækisins.  

5. Policies & Procurement Guidelines:  Getur verið ýmislegt sem hjálpar fyrirtækinu 

að ná sínum markmiðum í samskiptum við t.d. birgja, sama hvort þetta séu 

staðlar, innbyggð umhverfisstjórnun (Energy Star, LEED). Sem sagt, að skoða 

hvert fjármagnið fer þegar þjónusta eða vara er keypt af öðrum aðila. Hvernig 

standa þau sig í þessum málum? 

6. Education & Engagement: Getur verið fyrir starfsmenn en líka fyrir söluaðila og 

birgja. Hvernig getur fyrirtækið stuðlað að því að sínir hagaðilar hjálpi þeim að 

gera betur í sjálfbærni? 

7. Reporting: “You cannot reduce what you do not measure”. Mikilvægt að deila 

markmiðasetningu fyrirtækisins og árangri á sviði sjálfbærni. Er farið að skipta 

sífellt meira máli fyrir fjárfesta að þessi gögn séu aðgengileg og stöðluð.  

8. Continual Improvement: Improve, measure, report, analyze, test, improve í 

lúppu. Þetta er td hluti af öllum ISO stöðlum.  

Þátttakendum vinnustofunnar var skipt í fimm 

hópa og ræddu eftirfarandi skref í átt að 

samfélagslegri ábyrgð. Attendees were to choose 

one of the groups above aligned with their 

interests. Each group was to identify challenges / 

pain points and brainstorm ideas about possible 

solutions or resources that could be developed 

through the Festa network. At last, each group 

presented their top solution in 30 seconds or less. 

Helstu niðurstöður og umræðupunktar úr hópavinnu: 

1. Mission group  
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Leadership commitment; Mission statement; Organizational Structure. 

Það er áskorun að innleiða breytingar í átt að aukinni sjálfbærni og mikilvægt að allir 

starfsmenn taki þátt. Þó að það væri einstaklingar sem vinna fyrir mjög ólík fyrirtæki 

sem sátu við þetta borð áttuðu þau sig á því að þau virðast vera glíma við mjög svipuð 

vandamál hér.  

2. Strategy group  

Strategy; Implementation 

Mikilvægt er að huga að því hvernig við getum haft áhrif á aðra á vinnustaðnum og 

hvernig við veitum öðrum innblástur. Það er auðvelt að reikna kostnað hvað aðgerðir 

kosta en erfiðara að gera útreikninga á hvað það kostar að grípa ekki til aðgerða. 

However, if cost could be related to different steps/actions, it would be easier to aspire 

actions. The group had the idea of Festa being able to assisting companies in this 

dilemma. The main challenge here is the implementation; the top down is important but 

also from the bottom-up. The buy in of everyone is crucial for success of strategy 

implentation so the focus should be on the follow up after forming a strategy.  

 

Framework and possible workshop to engage employees and leaders of companies to 

form/design a strategy. Seek knowledge from your employees. 

 

3. Employee / People Group 

Education; engagement  

Að það sé einhvers konar hvatning fyrir starfsmenn að taka þátt. Að vera með sjálfbærni 

sendiherra í hverri deild til að leiðbeina og fræða aðra starfmenn. Mikilvægt að halda 

samtalinu á lofti. Mikilvægt er að veita starfsfólki fyrirtækja innblástur í ferðalaginu. 

Mikilvægt að leiðtoginn sé sýnilegur og að hann sé fyrirmynd 

People come from different backgrounds; Thats why its important for companies to host 

different kind of seminars, videos, presentations etc. People are inspired by different 

things and important to acknowledge the beauty of the diversity. 

 

Main pain-point is how to reach everyone in the company (not only on the leader level). 

Ideas: select an ambassador og have regular visits, for example a visit per month to keep 

everyone engaged and reach the face to face connection. Leaders should be visible on all 

levels of the company, show interest in everybody’s work; also the workers on the 

‘floor’. 
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4. Data Group  

Reporting; Continual Improvement; Upplýsingar og skýrslugerð  

Gagnlegt væri ef Festa byði upp á námskeið á hvers konar skipulag hentar best. Að það 

getur verið flókið að fræða og kenna starfsfólki hvernig flokka skal rusl á vinnustaðnum, 

þegar flokkunarkerfin á Íslandi eru ólík eftir bæjarfélögum. Að aðstoða lítil og meðalstór 

fyrirtæki við skýrslugerð sem ekki er of kostnaðarsöm 

5. Wild Card Group 

Gremja yfir því hversu stjórnvöld grípa seint inn í. Mikilvægi þess að finna leiðir til flýta 

fyrir ákvörðunartöku í átt að sjálfbærni 

Often the legislation happens too late, for example stores and consumers were ready a 

while ago to cut down on plastic bag use but legislation is still lagging. The legislation 

should be a force to change for companies. An idea from the group was to have Festa 

form a board to discuss ideas of change in the business section and help to bridge the 

gap. 

 

Importance of steady flow of information;  companies can actually choose their clients, 

suppliers and vendors. 

 

Overall Take Away  

●  We are standing at crossroads with impending changes within business overall, 

consumer behaviour is rapidly evolving and stakeholders demand more from 

their customer/supplier/vendor etc. 

●  In order to properly utilize this tailwind towards during the inevitable change 

mentioned above, it is essential to have all stakeholders united. 

●  We must find a common goal or consensus amongst companies, consumers and 

authorities in order to successfully manage and more importantly implement the 

change. 

●  One of the main challenges is how to get people to buy in and how do we inspire 

and empower our employees for example to adapt to the change. We need a 

common goal, a clear purpose for everyone and aligned strategy from top to 

bottom. 

●  Diversity: people are motivated by very different things thus, and leaders must 

take this into account when forming  education and engagement of employees. 

●  Adult individuals are estimated to make approximately 35000 decisions daily. 

Companies can in fact do the same; choose their customers, consumers, 

suppliers, vendors who fits their strategy and organization the best. 
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●  Flow of communication is essential for change management; people need to be 

heard and acknowledge during the implementation of change. There will be 

resistance but if implemented reasonably, the true leaders and followers will 

adapt quickly. 
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6. Pablo Jenkins - Vinnustofa: Collective impact on 

emergent future trends 

Markmið vinnustofunar var að öðlast innsýn í næsta áratug á Íslandi og hugleiða hvaða 

breytinga er þörf svo áratugurinn einkennist af sjálfbærni, samvinnu og árangri. Ígrunda 

og ræða: 

1. Hlutverk hvers og eins í persónulegu lífi og frama - Hvað skiptir okkur 

máli, hvernig viljum við forgangsraða og hvað getum við gert öðruvísi? 

2. Hlutverk Íslands í að knýja fram breytingar í átt að sjálfbærari áratug - 

tækifæri í tækninýjungum og iðnaði, í hverju viljum við fjárfesta? 

Vinnustofan byggðist á samblandi af hugvekju Pablo með dæmum frá Costa Rica, 

spurningum sem fólk ræddi í hópum og að lokum hugstormun (collective brainstorming) 

um róttæka og regenerative framtíðarsýn Íslands. 

Overall Take Away  

Keywords: Purpose - Regeneration- Smart solutions- Abundance - Collaboration 

●  Pablo fjallaði fyrst um mikilvægi þess að upplifa tilgang og að velta fyrir sér hvað 

skiptir raunverulega máli og lætur okkur 

líða æðislega (spectacular) 

●  Næst beindi hann sjónum til framtíðar og 

bað þátttakendur að skrá og ræða 

væntingar sínar til næsta áratugar, 

hlutverki sitt og forgangsröðun 

●  Pablo lýsti framtíðarsýn þar sem okkur 

hefur tekist að halda hita undir 2°C 

markinu og þar með afstýrt verstu 

afleiðingum loftlagsbreytinga: 

○ Jörðin er skógivaxin, hvert þak 

þakið gróðri, loftið tært og bílaumferð hefur vikið fyrir vistvænum 

samgöngum. 

○ Það var engin ein lausn sem bjargaði okkur heldur margar praktískar 

lausnir þar sem allir spila sitt hlutverk. 

○ Við nýttum okkur tæknina og kraft menntunar. 

●  Tók dæmi um árangur sem náðist í Costa Ríka: 

○ Smáríkið kaus að forgangsraða fjármunum í frið og velferð íbúa í stað 

hernaðar, endurheimtu 50% regnskóga sinna á meðan hagkerfið styrktist. 

●  Næst var fjallað um hvernig Ísland getur átt þátt í að leiða breytingar í átt að 

áratug endurnýjunar (regenerative decade) með áherslu á mikilvægi samvinnu.  
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● Trend og tækninýjungar: Pablo vakti þátttakendur til umhugsunar um þau 

tækifæri sem nýsköpun og tækniframþróun mun skapa 

○ Þáttur gervigreindar, gagnavísinda og snjalllausna eins og framleiðsla 

endurnýjanlegrar orku á húsþökum sem duga fyrir orkunotkun íbúa 

○ Fékk þátttakendur til að ræða hvaða trend sem einkennast af samvinnu og 

gnægð (abundence)* muni leiða til árangurs 

■  *Með gnægð átti hann við eitthvað sem verður svo útbreitt að við 

tökum því sem sjálfssögðum hlut – eins og t.d. internetið, sem var 

ekki til þegar hann var á námsárum sínum, en okkur finnst nú 

óhugsandi hvernig hægt er að eiga samskipti og samstarf án þess. 

 

●  Talaði um mátt atferlis-hagfræðinnar: Við verðum að skilja mannlega hegðun og 

ákvarðanatöku til að móta lausnir sem virka. Ákvarðanir eru ekki alltaf rökréttar 

og teknar í tómarúmi heldur einnig undir áhrifum hugsanaskekkja og hegðunar 

annarra. 

○  Að fá upplýsingar um að maður noti meiri orku en nágrannar hvetur til 

orkusparnaðar, dæmi um þessa hegðun í UK.  

●  Næst ræddi Pablo um Blue Zones sem eru svæði þar sem fólk nær óvenju háum 

aldri (yfir 100). Lífstíll þeirra einkennist af náttúru, mannlegum samskiptum og 

hreyfingu - þau ganga í stað þess að keyra, stunda garðyrkju og upplifa tilgang. 

Ísland getur lært ýmislegt af þessum sjálfbæru samfélögum, hvernig getum við 

tileinkað okkur þann lærdóm? 

●  Í því samhengi bað Pablo þátttakendur að bera kennsl á hvaða iðnaður gæti verið 

mikilvægasta framlag Íslands í átt að breytingum næsta áratugarins og þ.a.l. í 

hverju við þurfum að fjárfesta? 

●  Að lokum fékk Pablo þátttakendur til að hugsa enn víðar, á skala kerfislægra 

breytinga, með því að velta fyrir sér hvers konar viðskiptamódel yrðu mikilvæg í 

framtíðinni. 

Niðurstöður úr hópavinnu 

Unnið út frá post it miðum 

Persónulegu nóturnar- hvað skiptir máli og 

hverju getum við breytt? 

Flestir voru sammála um að sér liði best í návist fjölskyldu og vina. Þegar fólk velti fyrir 

sér hlutverki sínu og hverju þau gætu breytt í persónulegu lífi og starfi nefndu 

sömuleiðis þó nokkrir að þeir vildu rækta betur samband við ástvini og stunda ný 

áhugamál, en einnig taka þátt í að breyta heiminum – ábyrgari neysluhegðun, 

endurvinna og nýta hluti betur, leiða fólk saman, berjast fyrir jafnrétti og nýta 

sköpunargáfuna til góðs. 

Ísland – hvar liggja tækifærin og hverju þarf að breyta? 
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Þegar rætt var um hlutverk Íslands að knýja fram breytingar var áberandi oft nefnt að 

Ísland ætti að vera fyrirmynd sem gefur náttúrunni rödd og vera leiðandi í sjálfbærni. 

Smæðin, tengslin og lýðræðið gætu þar komið sér vel en einnig sérhæfð kunnátta. Þá var 

sérstaklega oft nefnt að mikilvægasta framlag Íslands gæti falist í að miðla 

sérfræðiþekkingu okkar á endurnýjanlegri orku. Einnig nefndu nokkrir Carbfix tæknina 

sérstaklega. 

Það sem við þurfum hins vegar að breyta er að vinna betur saman, þvert á síló. Byggja 

tengingar og traust. Grípa til aðgerða (og það strax), eins og að planta trjám og draga úr 

neyslu. Breyta gildismatinu – kunna að meta náttúruna, nýta fjölbreytni mannkyns, 

jafnrétti, menntun og nýsköpun. Hugsa stærra – alþjóðlega og til langstíma.  

Í umræðum um hvaða iðnað við ættum að 

fjárfesta í var orkuiðnaðurinn nefndur en einnig 

nefnt landbúnað, matvælaframleiðslu og 

fataframleiðslu í því samhengi að þar þyrfti að 

fjárfesta í breytingum í átt að meiri sjálfbærni og 

hringrás. Samgöngur, skógrækt og (vistvænn) 

ferðamannaiðnaður voru einnig talin bjóða upp 

á tækifæri. 

Hringrásarhagkerfið var oftast nefnt sem það viðskiptamódel sem yrði mikilvægt í 

framtíðinni. Þá var einnig var bent á mikilvægi þess að viðskiptalíkön byggðu á samtali 

við hagaðila. 

Meginniðurstaða 

Á heildina litið kom fram ákveðinn rauður þráður í svörum við umræðu spurningunum. 

Mannleg tengsl og samskipti voru bæði uppspretta lífsfyllingar og það sem flestir töldu 

undirstöðuatriði þeirra breytinga sem þörf er á næsta áratuginn. Ísland getur verið 

leiðandi í sjálfbærni, t.d með því að miðla þekkingu okkar á endurnýjanlegri orku, en til 

þess þurfum við að vinna saman. 
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7. Panelumræður - Hvað svo? 

Spurning til Rögnu.  Eitt stærsta verkefnið sem blasir við okkur er samstarf þvert á geira, 
stofnanir og sérgreinar. Þrátt fyrir smæð landsins stendur skortur á samstarfi okkur fyrir 
þrifum í framgangi ýmissa sviða í ört breytilegum heimi. Nú hefur þú mikla reynslu af því 
að ná saman ólíkum hópum, hagsmunaaðilum að samningaborði og við að móta 
sameiginlega sýn eða samtakamátt. Hvað er það helst sem stendur upp úr, eftir 
dagskránna í dag, sem þér finnst mikilvægt að taka með okkur hvað samtakamátt og 
samstarf þvers og kurs varðar? 
 

Ragna: Flókið verkefni að leiða saman þverfaglegt samtal. Eitt áberandi hvað það er lítill 

skilningur á milli geira og samtalið fer ekki fram á sömu forsendum. Þurfum að vinna í 

því að auka skilninginn. Rímar við það sem hefur komið fram í morgun. Ákveðið 

vandamál. Ef það er skilningur og samtal á milli fyrirtækja og ríkisins gengur allt betur. 

Ef við klúðrum samskiptunum, getum við klúðrað öllu saman. Samskipti skapa 

verðmæti en geta líka eyðilagt stórkostleg verðmæti.  

 

Spurning til Hugins. Huginn - Nú hafið þið hjá AtonJL verið að skoða hvernig 
fjölmiðlaumfjöllun/opinber umfjöllun mótar hegðun okkar og vitund um t.d. 
umhverfismál. Segðu okkur frá því í örstuttu máli og ef þú getur þrætt við það svar 
við spurningunni: Hvað þurfa fyrirtæki að gera til þess að sýna í verki 
samfélagsábyrgð og sjálfbærni, þegar kemur að markaðssetningu og neyslu? Hvað 
með aðra hagaðila, eins og fjölmiðla? Stjórnvöld? 

 

Huginn: Það sem er eftirtektarvert í umfjölluninni meðal almennings er að þetta er 

orðið eitt stærsta áhyggjuefnið. Fréttir af umhverfis- og loftslagsmálum hafa aukist mjög 

mikið. Stjórnmálamenn tala mikið um þetta en fyrirtæki ekki nóg. Fólk sér ástæðu til að 

breyta hegðun sinni. Annað sem kemur í ljós - fleiri sem telja sig vita mikið um 

umhverfis- og loftslagsmál en þeir sem telja sig vita lítið, en margir sem vita ekki hvað 

þau vita. Veita fólki von og fyrirtæki þurfa að sýna það með aðgerðum að þau ætli að 

taka þátt í að takast á við þetta. Samskipti og upplýsingamiðlun mikilvæg. Fyrirtæki eru 

oft ekki góð í að koma upplýsingum á framfæri. Hvernig getum við tekið þátt og hvernig 

getum við fengið fólk til að taka þátt? Nú er næsta skrefið að fræða 
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Spurning til Aðalheiðar: Við þurfum að færa fjöll á næstu 10 árum til að ná 
heimsmarkmiðum Sþ. Það er talað um að kraftaverk þurfi til að ná Parísasáttamálanum, 
stærstu fjárfestingasjóðir heims hafa aukið við fjárfestingar sínar í ghg um 30 og eitthvað 
prósent á sl. árum og mengun eykst. Við hugsum 4 ár fram í tímann í mesta lagi í 
lýðræðisríkinu Íslandi og langtímahugsun er ennþá mestmegnis framandi hugmynd í 
heimi viðskipta. Heiðarlegt mat: Hvað eru næstu skref á Íslandi ef við ætlum fyrir mikla 
alvöru að venda okkar kvæði í kross og ná að vera meðal leiðandi þjóða á sviði sjálfbærni 
og samfélagsábyrgðar? 
 

Aðalheiður: Við þurfum að taka okkur mikið á ef við ætlum að ná heimsmarkmiðunum. 

Það er allt of mikil skammtímahugsun að hugsa bara í 4 ár fram í tíma. Setjast niður og 

finna út hvaða heimsmarkmið tilheyrir kjarnastarfsemi þess fyrirtæki sem þú starfar hjá 

og hafa kraftmikil markmið sem þú setur til lengri tíma. Við þurfum að taka til höndum 

strax.  

 

Spurning til Tómasar: Ef öllu fjármagni sem notað er til fjárfestinga í heiminum væri 
ráðstafað í sjálfbærar og samfélagslega ábyrgar fjárfestingar, þá værum við ekki þar sem 
við erum í dag. Lífeyrissjóðir á Íslandi stýra eignum sem nema nú um 5.000 milljörðum 
króna. Hvað er það helst sem við þurfum að hætta að gera eða breyta í fjárfestingum 
lífeyrissjóða á Íslandi, til að vera af heilindum pró sjálfbær og samfélagslega ábyrg?" 
 

Tómas: Byrja á að rýna það hvað það þýðir að vera sjálfbær. Fjárfesta í circular frekar 

en línulegum fyrirtækjum. Þessi umbreyting felur í sér mögnuð fjárfestingar tækifæri. 

Það þarf að breyta framleiðsluferlum og í því felast nýsköpunartækifæri. 

Langtímafjárfestir eins og lífeyrissjóðir þarf að fjárfesta til lengri tíma. Fjárfesta í 

circular. Nota heimsmarkmiðin. Gera þetta effektívasta áratuginn.  

 

Hvernig náum við samtalinu á milli geira? 

Ragna: Í fyrsta lagi að leyfa fólki að tala saman og gefa því vettvang til þess að láta 

hugmyndirnar flæða.  

Huginn: Brjóta upp ramma í íslensku samfélagi. Það þarf mikið átak. Þykkustu 

landamærin eru landamærin á milli ráðuneyta. 

 

Hvað er að ykkar mati helsta áskorun næstu ára að aukinni sjálfbærni? 

Huginn: Snúast um það hvernig við valdeflum einstaklinga til að þeim finnist þau skipta 

máli. Verður að gerast þannig að fólk finni að það getur tekið þátt í að breyta heiminum 

með sínum aðgerðum. Rekstur og nýsköpun. Lykilorð: samtal. Á síðustu árum hefur 

orðið stífla í lýðræðislegu samtali.  

Ragna: Sammála þessu og bætir við “leiðsögn”. Fyrirtæki eru misstór og það eru mörg 

lítil fyrirtæki sem hafa ekki tólin. Heimsmarkmiðin eru flott leiðsögn en það kostar 

vinnu að yfirfæra þau á okkur. Leiðsögnin kemur frá okkur og stærri fyrirtækjum. SA og 

Viðskiptaráð koma sterkt inn  
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Tómas: Sjálfbærar leiðir þurfa að vera raunhæfar svo að fjöldinn vilji nýta þær. 

Fjárhagslega sjálfbærar.  

 

Hver er ykkar skoðun á að brúa bilið milli vilja fyrirtækja til að breyta sínum 

rekstrarvenjum og töfum í stjórnkerfi til að innleiða reglugerðir og viðmið? 

Aðalheiður: Fyrirtæki eiga að starfa eftir sínum vilja og ekki bíða eftir regluverki - fara 

strax af stað. Samtal mikilvægt. Stóru fyrirtæki 

Ragna: Stýringarkerfi hins opinbera virki sem hvati fyrir fyrirtækin og stundum þarf að 

setja eitthvað íþyngjandi á en hugsa líka um hvatana.  

Huginn: Þetta er ekki eitthvað sem þarf að koma að ofan. Fyrirtæki eiga að sjá hag sinn í 

því að taka þátt. Líka til að laða að starfsfólk. Þú ert ekki nútímalegt fyrirtæki nema þú 

takir þessa þætti inn. Það ætti að vera hvatinn fyrir utan það er það rétta sem á að gera 

Tómas: Menningin og hugarfar. Kúltúr sem umber mistök. 

 

 

 
Sjálfboðaliðar sem tóku þátt í framkvæmd 

Janúarráðstefnunar 

Stjórn og starfsfólk Festu ásamt lykilfyrirlestrum  

Janúarráðstefnu Festu 2020 

 

 


