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Trúnaðaryfirlýsing 

Við gerð þessarar ritgerðar voru tekin viðtöl við sérfræðinga hjá tveimur olíufyrirtækjum sem 

eru með starfsemi á norskum landgrunni. Viðtölin voru tekin til að öðlast betri innsýn inn í 

ákveðna þætti sem snúa að samfélagsábyrgð og sjálfbærni í olíuiðnaðinum. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar grundvallast m.a. á sjónarmiðum þessara aðila, ásamt því sem fjallað er 

um þessi viðtöl og vitnað í þau. Þessum aðilum var heitið fullum trúnaði þegar viðtölin voru 

fengin og viðmælendum gerð grein fyrir því að viðtölunum yrði eytt eftir skrif ritgerðarinnar. 

Því eru þessir aðilar ekki nafngreindir í ritgerðinni sjálfri heldur einungis vísað til þeirra sem 

sérfræðinga um málefni í tengslum við samfélagsábyrgð og sjálfbærni. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að leggja mat á samfélagsábyrgð og sjálfbærni í norskum 

olíuiðnaði. Þá er reynt að leggja mat á að hve miklu leyti má heimfæra innleiðingu 

hugtakanna til norskra yfirvalda og síðan olíufyrirtækjanna sjálfra. Rannsóknin er bæði unnin 

með eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem rannsóknargögnum var aflað með viðtölum en 

einnig með gagnaöflun á heimasíðum olíufyrirtækjanna sem veittu höfundi viðtöl. Þar fyrir 

utan var gagna aflað hjá ýmsum hagsmunasamtökum og opinberum stofnunum í tengslum við 

olíuiðnaðinn. Áhuginn að rannsókninni kviknaði eftir að ríkisstjórn Íslands veitti leyfi til 

olíuleitar og vinnslu á Drekasvæðinu svokallaða í janúar 2013. 

Tvö fyrirtæki veittu höfundi viðtal, þau eru Eni Norge og GDF SUEZ E&P Norge. Bæði 

fyrirtækin hafa lengi verið þátttakendur í norskum olíuiðnaði og eru jafnframt í hópi tíu 

stærstu olíufyrirtækjanna sem eru með starfsemi þar. 

Niðurstöður leiddu í ljós að olíufyrirtækin tvö höfðu bæði innleitt marga staðla og viðmið í 

tengslum við samfélagsábyrgð og sjálfbærni og gátu bent á hvernig þau nýttu sér hugtökin í 

tengslum við starfsemi þeirra í norskum olíuiðnaði. Þó að fyrirtækin væru að gera ýmsa 

jákvæða hluti fyrir samfélögin þar sem þau voru með starfsemi lágu áherslur þeirra í öryggis- 

og umhverfismálum. Þá vildu talsmenn fyrirtækjanna tveggja meina að í norskum lögum og 

reglugerðum væri ekki gerðar miklar kröfur um samfélagsábyrgð og sjálfbærni nema þá í 

tengslum við öryggis- og umhverfismál sem fá mikið vægi í norskum reglum tengdum 

olíuiðnaðinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formáli 

Ritgerð þessi er skrifuð sem lokaverkefni í námi höfundar til BS-gráðu í viðskiptafræði frá 

Háskólanum á Bifröst. Vægi lokaverkefnisins telst vera 12 ECTS einingar og er það skrifað á 

tímabilinu 19. febrúar 2013 – 8.apríl 2013. 

Eftir að hafa tekið áfanga um samfélagsábyrgð og sjálfbærni við skólann kviknaði áhugi 

höfundar á því að kanna hver staðan er í þessum málaflokki í tengslum við norskan olíuiðnað 

en einnig vegna leyfisveitinga íslenskra stjórnvalda til tveggja fyrirtækja til rannsókna og 

vinnslu á Drekasvæðinu svokallaða í janúar í ár. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi höfundar 

við þessi skrif, Þorsteinn Kári Jónsson, fyrir ómetanlega aðstoð og góða og fagmannlega 

leiðsögn. Einnig vil ég þakka starfsmönnum olíufyrirtækjanna sem veittu mér viðtöl fyrir 

góðar móttökur og greinagóð svör. Þá vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þann stuðning og 

þolinmæði sem skólaganga mín hefur haft á þau. Með þessari ritgerð lýkur skólagöngu 

höfundar við Háskólann á Bifröst að sinni í það minnsta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Efnisyfirlit  
1 Efnisval og markmið lokaritgerðar ..................................................................................... 3 

1.1 Aðferðir og efnistök ..................................................................................................... 3 

1.2 Uppbygging ritgerðar .................................................................................................. 6 

1.3 Rannsóknarspurningar ................................................................................................. 6 

2 Hvað er samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og sjálfbærni ....................................................... 7 

2.1 Hvers vegna samfélagsábyrgð? ................................................................................... 9 

2.2 Ávinningur af samfélagsábyrgð fyrirtækja .................................................................. 9 

3 Helstu staðlar og viðmið í tengslum við samfélagsábyrgð fyrirtækja .............................. 11 

3.1 UN Global Compact .................................................................................................. 12 

3.2 Global Reporting Initiative (GRI) ............................................................................. 13 

3.3 International Organization for Standardization (ISO) ............................................... 13 

3.4 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ................................................. 14 

3.5 Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna ..................................................................... 14 

3.6 Petroleumstilsynet ..................................................................................................... 15 

4 Saga olíuvinnslu á norskum landgrunni ............................................................................ 17 

5 Olíufyrirtæki ..................................................................................................................... 22 

5.1 Eni Norge ................................................................................................................... 22 

5.1.1 Viðtal við sérfræðing um samfélagsábyrgð hjá Eni Norge ................................ 25 

5.2 GDF SUEZ ................................................................................................................ 27 

5.2.1 Viðtal við sérfræðing um samfélagsábyrgð hjá GDF SUEZ E&P Norge .......... 30 

6 Helstu niðurstöður ............................................................................................................. 33 

6.1 Svör við rannsóknarspurningum ................................................................................ 35 

7 Umræður og ályktanir ....................................................................................................... 36 

7.1 Hugmyndir um frekari rannsóknir ............................................................................. 37 

8 Lokaorð ............................................................................................................................. 37 

9 Heimildaskrá ..................................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 



2 
 

Mynda- og töfluskrá 

Mynd 1: Píramídi Carroll. Intangible Economy. (2010). 

http://intangibleconomy.blogspot.no/2010/03/pyramid-of-csr-carrol-1991.html 

Mynd 2: Þrjár víddir sjálfbærrar þróunar. Det Norske Veritas. (2012). Sótt 5. apríl 2013 af 

http://www.dnv.in/services/software/solutions/environmentalEPS/tripleBottomLine3BL.asp 

Mynd 3: Olíuborpallur Statoil á Troll svæðinu. gCaptain. (2013) Sótt 5. apríl 2013 af 

http://gcaptain.com/wp-content/uploads/2012/07/0069234-Troll-A-platform-Photo-

%C3%98yvind-Hagen-Statoil.jpg 

Mynd 4: Eigið stöðumat Eni S.p.A. á innleiðingu og stöðu UN Global Compact (UN Global 

Compact. (2011) Sótt 4. apríl 2013 af http://www.unglobalcompact.org/COPs/detail/18928 

Mynd 5: Eigið stöðumat GDF SUEZ á innleiðingu og stöðu UN Global Compact (UN Global 

Compact. (2011) Sótt 4. apríl 2013 af http://www.unglobalcompact.org/COPs/detail/12314 

Tafla 1: Fjölgun félagsmanna UN Global Compact . Tafla unnin af höfundi eftir upplýsingum 

af heimasíðu UN Global Compact. (2013). Sótt 24. mars 2013 af 

http://www.unglobalcompact.org/participants/search 

Tafla 2: Fjölgun félagsmanna GRI. Global Reporting intiative. (2013). Tafla unnin af höfundi 

eftir upplýsingum af heimasíðu UN Global Compact. (2013). Sótt 24. mars 2013 af 

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

Tafla 3: Hráolíuleki frá olíuvinnslu í sjó við Noreg á tímabilinu 2001 – 2011. RNNP‐AU. 

(2011). Sótt 5. apríl 2013 af 

http://www.ptil.no/getfile.php/PDF/RNNP%202011/RNNP2011_sammendrag.pdf 

Tafla 4: Fjöldi alvarlegra slysa á föstum olíumannvirkjum á tímabilinu 2001 – 2011. RNNP. 

(2011). Sótt 5. apríl 2013 af 

http://www.ptil.no/getfile.php/PDF/RNNP%202011/RNNP2011_sammendrag.pdf 

 

 



3 
 

1 Efnisval og markmið lokaritgerðar 
Þó að olíuleit á íslenska landgrunninu sé á byrjunarstigi og væntanlega einhver ár í að farið 

verði að bora eftir olíu, þá eru margir þættir sem þarf að huga að áður en hafist er handa við 

borun. Einn þessara þátta eru hvaða kröfur ríkisstjórn Íslands ætlar að gera til væntanlegra 

sérleyfishafa um málefni tengd samfélagsábyrgð og sjálfbærni. Olíuborun á hafsbotni er 

vafalítið einn áhættumesti iðnaður sem til er með tilliti til þess ómetanlega tjóns sem hann 

getur valdið umhverfi sínu ef eitthvað bregður útaf. Það er því bæði sjálfsagt og eðlilegt að 

gera þessháttar kröfur til fyrirtækjanna sem veitt verður sérleyfi til rannsókna og olíuvinnslu 

við Ísland. 

Í þessu sambandi má horfa til þess hvaða kröfur frændur okkar í Noregi gera en það er einmitt 

viðfangsvefni þessarar ritgerðar. Annarsvegar er ætlunin að athuga hvaða kröfur norska ríkið 

gerir til fyrirtækja sem öðlast hafa leyfi til olíuleitar og vinnslu á norskum landgrunni í 

tengslum við samfélagsábyrgð og sjálfbærni, umfram þær kröfur sem hægt er að heimfæra í 

Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna, alþjóðasamninga eða aðra samninga sem lúta að 

verndun og nýtingu sjávar eða sjávarbotns og hinsvegar hvað fyrirtækin sjálf eru að gera í 

þessum málaflokki. Þá verður athugað hvenær fyrirtækin hófu innleiðingu samfélagsábyrgðar 

í rekstur sinn, hvaða viðmiðunum eða stöðlum þau fylgja, hver staðan er í dag og hverjar 

áætlanir þeirra eru fyrir árið 2013. Einnig er ætlunin að leggja gróft mat á árangur 

fyrirtækjanna og bera saman þann árangur. Í þessum tilgangi er ætlunin að skoða tvö stór 

olíufyrirtæki sem fengið hafa leyfi til borana á landgrunni Noregs. Ekki verður gerður 

sérstakur greinamunur á því í ritgerðinni hvort um sé að ræða gas- eða olíuvinnslu. 

Höfundur ritgerðarinnar er búsettur í nágrenni Stavanger í Noregi en það er sú borg Noregs 

sem tengist olíuiðnaðinum hvað mest. Eftir að hafa tekið áfanga um samfélagsábyrgð við 

Háskólann á Bifröst vaknaði áhugi hjá höfundi að kynna sér hvernig tekið er á þessum 

málaflokki í tengslum við olíuiðnaðinn í Noregi. Það er síðan von höfundar að hægt verði að 

nýta niðurstöður ritgerðarinnar í tengslum við áform Íslendinga um olíuvinnslu á landgrunni 

Íslands eða til að opna á umræðuna varðandi þetta málefni. 

1.1 Aðferðir og efnistök 
Við rannsókn þessa notaðist höfundur bæði við frumgögn (e. primary data) og annars stigs 

gögn (e. secondary data). Frumgögnin eru annarsvegar byggð á eigindlegri aðferðafræði 

(qualitative research methods) í formi hálfstaðlaðra djúpviðtala sem höfundur átti við 

sérfræðinga sem starfa innan þeirra deilda olíufélaganna sem hafa með samfélagsábyrgð að 
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gera. Hinsvegar er um að ræða frumgögn sem höfundur aflaði í samskiptum í formi 

tölvupósta. Fræðilegi hluti skýrslunnar byggir á annars stigs gögnum sem höfundur nálgaðist 

bæði á interneti og bókum um samfélagsábyrgð og sjálfbærni. Rannsóknin var unnin frá 

miðjum febrúar til loka mars 2013. 

Þar sem rannsóknarefnið er yfirgripsmikið en stærð ritgerðar takmörkuð stóð til að ræða við 

þrjú olíufyrirtæki. Til að auka líkur á því að fá viðtöl leitaði höfundur til átta fyrirtækja með 

beiðni um viðtal. Eftir tvær ítrekanir höfðu aðeins tvö þeirra svarað beiðninni og veitt leyfi 

fyrir viðtali og ákvað höfundur því að láta þar við sitja.Val á olíufélögum byggir annarsvegar 

á stærð þeirra þ.e. að þau séu meðal 10 stærstu fyrirtækjanna sem eru þegar skýrslan er 

skrifuð að bora eftir olíu eða gasi á norska landgrunninu og hinsvegar að þau séu með 

sérfræðinga eða deild um samfélagsábyrgð staðsetta í Stavanger en hún er sú borg Noregs 

sem tengist olíuiðnaðinum hvað mest og höfundur á lögheimili í. Þar sem markmið 

rannsóknarinnar er að skoða og meta hvaða kröfur norska ríkið gerir til fyrirtækja sem bora 

eftir olíu á norsku landgrunni hvað varðar samfélagsábyrgð og sjálfbærni og hvað fyrirtækin 

eru síðan að gera sjálf hvað málefnið varðar, þá var það mat höfundar að þessi aðferðafræði 

við val á þátttakendum ætti ekki að rýra gildi og áreiðanleika rannsóknar. Þá var það einnig 

mat höfundar að gera ekki greinamun á því hvort fyrirtækin væru að bora eftir olíu eða gasi. 

Höfundur notaðist við tölvupóst til að fá samþykki fyrirtækjanna fyrir viðtölum og samstarf 

við gerð rannsóknarinnar. 

Höfundur sendi kynningarbréf í tölvupósti á valda aðila innan olíufyrirtækjanna þar sem efni 

ritgerðarinnar og markmið hennar voru kynnt. Þá var lögð áhersla á mikilvægi þátttöku 

fyrirtækjanna og þess að sá sem höfundur fengi viðtal við byggi yfir mikilli reynslu og 

þekkingu hvað varðaði viðfangsefni ritgerðarinnar og stöðu fyrirtækisins gagnvart 

málaflokknum. Kynningarbréfinu var síðan fylgt eftir með símtali til að festa viðtalstíma. Af 

átta fyrirtækjum sem höfundur sendi kynningarbréf svöruðu aðeins tvö þeirra og veittu viðtal. 

Í viðtölum notaðist höfundur við spurningalista til að geta stýrt umræðunni og halda henni 

innan ákveðins ramma en einnig til að eiga auðveldara með að vinna úr þeim upplýsingum 

sem höfundur öðlaðist í umræddum viðtölum. Þess var þó ávallt gætt að skerða sem minnst 

frelsi og svigrúm viðmælandans til að tjá sig um það sem hann vildi og á sinn hátt. Höfundur 

gætti þess að hafa spurningarnar opnar og ekki voru þær notaðar í ákveðinni röð heldur var sú 

spurning notuð sem átti við í ljósi umræðunnar. Þá voru nokkrar spurningar sem höfundi þótti 
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mikilvægt að fá svör við og kom hann þeim að í viðtalinu þegar tækifæri gafst til en gætti þess 

þó að trufla sem minnst frásögn viðmælanda. 

Til að öðlast traust viðmælenda sinna og brjóta ísinn opnaði höfundur umræðuna með 

notalegu spjalli um málefni líðandi stundar og sagði frá m.a. námi sínu við Háskólann á 

Bifröst ásamt áhuga sínum á viðfangsefni ritgerðarinnar. Því næst kynnti höfundur efni og 

markmið rannsóknarinnar og óskaði eftir leyfi til að fá að hljóðrita viðtalið. þá benti höfundur 

viðmælanda sínum á að hann hefði ekki síður áhuga á að heyra skoðanir viðmælandans sjálfs 

varðandi málefnið en fyrirtækisins. Að lokum var viðmælanda heitið fullri nafnleynd og 

trúnaði óskaði hann þess. 

Höfundur gætti þess að hafa fyrstu spurningar þess eðlis að það yrði þægilegt fyrir 

viðmælandann að svara þeim en þyngdi síðan spurningarnar þegar leið á viðtalið. Höfundur 

notaði gjarnan spurnarorð eins og af hverju? eða hversvegna? í viðtalinu til að kafa dýpra í 

vitund viðmælandans og nálgast þannig djúpstæðari skilning eða sýn hans á viðfangsefninu. 

Höfundur reyndi að gæta þess að komið hefði verið inn á alla þætti viðtalsrammans áður en 

viðtölum lauk. 

Við úrvinnslu skráði höfundur viðtölin að hluta til orðrétt. Það var mat höfundar að ekki væri 

þörf á að skrá allt sem sagt var heldur eingöngu það sem tengdist spurningalistanum og því að 

svara rannsóknarspurningunum. Áhugaverðir fletir eða nálganir sem komu á óvart en tengjast 

ekki endilega rannsóknarspurningunum er þó gerð skil í köflum um fyrirtækin sem tóku þátt. Í 

einhverjum tilfellum þurfti höfundur að senda tölvupósta á þá aðila sem tekin voru viðtöl við 

til að fá nánari útlistun eða útskýringar á ákveðnum þáttum. Höfundur notaðist við 

upptökutæki í þeim viðtölum sem tekin voru í tengslum við rannsóknina. 

Upplýsingar sem flokkast til annars stigs gagna öðlaðist höfundur m.a. með hjálp internetsins 

en einnig með tölvupóst samskiptum við opinbera aðila og stofnanir tengdar norska 

olíuiðnaðinum. Þá var bókasafnið heimsótt og bækur sem höfundur taldi að gætu hjálpað 

honum við rannsóknina fengnar að láni. Almennar upplýsingar varðandi viðfangsefni 

rannsóknarinnar og tengdust fyrirtækjunum sem tóku þátt í rannsókninni voru að miklu leyti 

sóttar af heimasíðum þeirra. Jafnframt áskotnaðist höfundi mikið af upplýsingum frá 

fyrirtækjunum sjálfum í formi skýrslna og bæklinga sem fyrirtækin höfðu gefið út í tengslum 

við samfélagsábyrgð og sjálfbærni. Þegar höfundur taldi sig hafa aflað þeirra gagna sem hann 

hefði þörf fyrir til að skrifa þessa skýrslu voru gögnin flokkuð, þau metin á gagnrýnin hátt og 

notuð við uppbyggingu skýrslunnar og til að svara rannsóknarspurningum. 
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1.2 Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðinni er skipt upp í þrjá hluta. Í fræðilega hluta hennar er farið yfir það hvað 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni er, hvaða áhrif og þýðingu umrædd hugtök geta haft á 

fyrirtækin sem hafa innleitt þau í starfsemi sína og samfélögin sem fyrirtækin starfa í. Þá eru 

nokkrir staðlar um samfélagsábyrgð kynntir lítillega og gerð grein fyrir mismunandi áherslum 

þeirra varðandi samfélagsábyrgð. Jafnframt er saga olíu og gasvinnslu á landgrunni Noregs 

rakin í stuttu máli og gerð grein fyrir kröfum norskra stjórnvalda varðandi samfélagsábyrgð 

og sjálfbærni á hendur fyrirtækjunum sem öðlast hafa leyfi til olíuleitar og vinnslu á norskum 

landgrunni. 

Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar er farið yfir upplýsingar sem höfundur sótti á heimasíður 

fyrirtækjanna sem voru til skoðunar og niðurstöður eigindlegrar könnunar sem rannsakandi 

tók í formi djúpviðtala við lykilstarfsmenn eða sérfræðinga þeirra deilda olíu- og 

gasfyrirtækjanna sem hafa með samfélagsábyrgð að gera. Í því sambandi fékk höfundur 

aðstoð tveggja fyrirtækja sem öðlast hafa leyfi til að bora eftir olíu og gasi á norskum 

landgrunni. 

Að lokum er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar, þær kynntar og skoðaðar með hliðsjón af 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Þá eru niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og komið 

með tillögur að frekari rannsóknum um samfélagsábyrgð og sjálfbærni í tengslum við olíu- og 

gasvinnslu á landgrunni strandríkja. 

1.3 Rannsóknarspurningar 
Þær spurningar sem höfundur ritgerðarinnar ætlar sér að svara eru eftirfarandi: 

1. Hvaða kröfur gerir norska ríkið varðandi samfélagsábyrgð og sjálfbærni til fyrirtækja 

sem fengið hafa leyfi til að bora eftir olíu eða gasi á norskum landgrunni? 

o Í hverju eru umræddar kröfur fólgnar? 

o Eru olíufyrirtækin að uppfylla umræddar kröfur? 

 

2. Hvenær hófu olíufyrirtækin innleiðingu samfélagsábyrgðar og sjálfbærni í rekstur 

sinn? 

o Hvaða viðmiðum eða stöðlum um samfélagsábyrgð og sjálfbærni eru fyrirtækin að 

fylgja í dag? 

o Hvar eru fyrirtækin stödd varðandi innleiðingu þessara viðmiða eða staðla? 
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o Hvaða málefni hafa þau lagt áherslu á í tengslum við samfélagábyrgð og 

sjálfbærni? 

o Hver eru markmið þeirra fyrir árið 2013 í þessum málaflokki? 

2 Hvað er samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og sjálfbærni 
Skilgreining á hugtakinu samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er í raun ekki fullmótuð og því má 

finna margar útfærslur á hugtakinu. Það hafa jafnframt margir fræðimenn lagt sitt að mörkum 

til að auka skilning á því. Þær skilgreiningar sem eru hvað best þekktar í dag eru eflaust 

skilgreining Archie B. Carroll sem 

hann skrifaði fyrir tímaritið Business 

and Society árið 1999 og ber heitið 

Corporate Social Responsibility: 

Evolution of a Definitional Construct 

og skilgreining Howard Bowen í 

bókinni hans Social Responsibilities 

of the Businessman sem hann gaf út 

árið 1953 (Dahlsrud, 2006). Carroll 

segir í grein sinni að formleg skrif um 

hugtakið megi rekja til fimmta 

áratugar síðustu aldar og það hafi verið Howard R. Bowen sem kom fram með fyrstu 

eiginlegu skilgreiningu hugtaksins. Samkvæmt skilgreiningu hans segir að í samfélagslegri 

ábyrgð felist sú skylda viðskiptamanna að fylgja eftir stefnu, taka ákvarðanir og framkvæma 

hluti sem eru eftirsóknarverðir fyrir samfélagið (Carroll, 1999). Skilgreining Bowen er að 

mörgum talin vera sú grunnskilgreining sem flestar síðari tíma útfærslur byggi á. 

 Archie B. Carroll skrifaði grein árið 1979 þar sem hann skiptir samfélagslegri ábyrgð 

fyrirtækja upp í fjögur svið eða fjögur lög samfélagsábyrgðar. Framsetning hans byggði á 

pýramída sem skipt var upp í fjögur lög. Neðsta lag pýramídans stendur fyrir efnahagslega 

ábyrgð enda var það mat hans að á undan öllu öðru þyrftu fyrirtæki að skila hagnaði. Lagaleg 

ábyrgð kemur næst en þar segir að fyrirtæki þurfi að fara að lögum og reglum þar sem þau 

starfa. Þriðja lagið stendur fyrir siðferðislegri ábyrgð þ.e. að fyrirtæki eigi að breyta rétt og 

viðhafa gott viðskiptasiðferði. Efstalag pýramídans er síðan eignað valkvæðri ábyrgð 

fyrirtækja við samfélagið þ.e. hvar fyrirtæki geta látið gott af sér leiða án þess að þeim beri 

Mynd 1: Pýramídi Carroll (Intangible Economy, 2010) 
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lagaleg skylda til þess ( Carroll, 1997). Framsetning Carroll er í raun svipuð því hvernig 

fræðimenn horfa á samfélagslega ábyrg fyrirtækja í dag. 

Í dag er vart hægt að tala um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja án þess að tala einnig um 

sjálfbærni vegna þeirra áhrifa sem fyrirtæki geta haft á umhverfi sitt með starfsemi sinni. 

Hugtakið sjálfbær þróun eða sjálfbærni hefur verið að þróast síðustu þrjá áratugina en 

þekktasta skilgreining hugtaksins er oftast kennd við Brundtland nefndina og Gro Harlem 

Brundtland fyrrverandi forsætisráðherra Noregs. Brundtland var þá formaður nefndar sem bar 

heitið UN Commission on Environment and Developement sem sendi árið 1987 frá sér 

skýrslu sem bar heitið „ Sameiginleg framtíð okkar“ og er oft litið á hana sem hornstein 

sjálfbærrar þróunar. Í skýrslunni var sjálfbær þróun skilgreind sem „ Mannleg starfsemi sem 

fullnægir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum framtíðarkynslóða til að 

fullnægja sínum þörfum“ (The Brundtland Report, 1987) Skýrslan sem hafði mikil áhrif á 

fræðasamfélagið þegar hún kom út var nokkurs konar málamiðlun milli þeirra sem lögðu 

áherslu á mikilvægi iðnvæðingar, hagvaxtar og efnahagsþróunar og þeirra sem voru talsmenn 

náttúru- og umhverfisverndar. 

John Elkington kom fyrstur fram með 

líkanið um þrjár víddir sjálfbærrar þróunar 

árið 1994 en með því samþættir hann 

hugtökin tvö: sjálfbærni og samfélagslega 

ábyrgð fyrirtækja. Líkan Elkington sýnir 

hvernig efnahagslegar, félagslegar og 

vistfræðilegar víddir tengjast og eru háðar 

hvor annarri. En ein þessara vídda má ekki 

skemma forsendur þróunar hinna tveggja 

(Elkington, 1998). Þegar stjórnendur taka 

ákvarðanir varðandi fyrirtæki sitt þurfa 

þeir að gæta að því hver áhrif þeirra er á 

þessar þrjár víddir. Ákjósanlegast er ef áhrif þeirra gæta þar sem víddirnar þrjár skerast. Þá má 

ganga út frá að ákvarðanirnar séu í anda sjálfbærrar þróunar. Það má því segja að hugtakið 

gangi út á málamiðlanir og það er mikill samhljómur milli samfélagslegrar ábyrgðar 

fyrirtækja og sjálfbærrar þróunar. 

Mynd 2: Þrjár víddir sjálfbærrar þróunar. 

(Det Norske Veritas, 2012) 
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2.1 Hvers vegna samfélagsábyrgð? 
Ýmsar ástæður geta legið að baki því að stjórnendur fyrirtækja velja að innleiða 

samfélagábyrgð. Í einhverjum tilfellum er ástæðan eflaust sú að þeir telji að það sé bæði 

fyrirtækinu til framdráttar og að það hafi skyldum að gegna við samfélagið og umhverfið sem 

það starfar í. Fyrirtæki sem innleiða samfélagsábyrgð eru einnig mörg hver að reyna að bæta 

ímynd sína og orðspor. Einnig gæti ástæðan legið í því að stjórnendur fyrirtækja séu 

einfaldlega að láta undan sífellt meiri þrýstingi frá neytendum um að fyrirtæki beri meiri 

ábyrgð á gjörðum sínum og áhrifum á umhverfi sitt. Með því að innleiða virka 

samfélagsábyrgð geta fyrirtæki komið í veg fyrir áföll sem lesa má reglulega um í fjölmiðlum. 

Sem dæmi má nefna að fyrirtækið Nike fór fyrst að láta sig mannréttindi varða eftir að uppvíst 

varð um að framleiðsla fyrirtækisins færi m.a. fram í verksmiðjum í þriðja heims löndum sem 

hefðu börn í vinnu. Þetta féll ekki í góðan jarðveg hjá neytendum sem fóru að sniðganga vörur 

þeirra (Independent/UK, 2001). Þá má benda á nýlegt dæmi þar sem franska fyrirtækið Findus 

var ásakað um að nota hrossakjöt í stað nautakjöts í matvæli sem það framleiddi. Eftir að 

verslanir víða um heim höfðu fjarlægt umræddar vörur úr kælum sínum og málið rannsakað 

frekar kom í ljós að vörusvikinn mátti rekja til keðju fyrirtækja sem teygðu anga sína til 

margra landa (Smith, 2013). Eftir að rannsókn hófst á málefnum Findus hefur komið í ljós að 

fleiri fyrirtæki hafa verið að nota hrossakjöt í tilbúna rétti. 

Með aukinni alþjóðavæðingu og sístækkandi fyrirtækjum hafa orðið til meiri kröfur um að 

fyrirtæki taki meiri þátt í uppbyggingu í þeim samfélögum sem þau eru með starfsemi í. 

Þrýstingurinn er ekki eingöngu frá íbúum þessara samfélaga eða neytendum heldur einnig frá 

fjárfestum, opinberum aðilum, frjálsum félagasamtökum og fleiri hagsmunasamtökum sem 

gera kröfu um að fyrirtækin séu samfélagslega ábyrg (Knox og Maklan, 2004). Ástæður þess 

að fyrirtæki axli samfélagsábyrgð geta því verið af mörgum toga. 

2.2 Ávinningur af samfélagsábyrgð fyrirtækja 
Fyrirtæki geta öðlast margvíslegan ávinning af innleiðingu samfélagsábyrgðar enda fer þeim 

fyrirtækjum stöðugt fjölgandi sem það gera. Ástæður þess að þau ákveða að fara þessa leið 

geta verið mismunandi milli fyrirtækja og atvinnugreina. Ein ástæða getur til dæmis verið sú 

að kröfur samfélagsins um að fyrirtæki séu siðferðilega ábyrg fer vaxandi og önnur getur líka 

verið að fyrirtæki velji að innleiða samfélagsábyrgð af því að þau telja siðferðilega rétt að 

gera það. Porter og Kramer bentu á að mörg fyrirtæki hefðu ekki farið að huga að 

samfélagsábyrgð fyrr en ábendingar fóru að koma frá almenningi um að þau væru ekki að 

sýna ábyrga hegðun í starfsemi sinni eða gott viðskiptasiðferði (Porter og Kramer, 2002). 
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Sem dæmi um mögulegan ávinning má t.d. horfa til fyrirtækjanna Nike og Findus sem komið 

var inn á í kaflanum „Hvers vegna samfélagsábyrgð“. Ef þessi fyrirtæki hefðu innleitt 

samfélagsábyrgð í rekstur sinn þá hefðu þau líklega aldrei orðið fyrir því tjóni sem raunin var 

með Nike og allt útlit er fyrir að Findus muni þurfa að taka á sig. Fyrirtæki geta með 

innleiðingu samfélagsábyrgðar lágmarkað áhættu á þessháttar hneykslismálum. 

Samkeppnishæfni fyrirtækja byggir að miklu leyti á umhverfinu sem þau starfa í. Ef fyrirtæki 

láta sig ekki nánasta umhverfi sitt varða þá skila þau mögulega ekki því sem þau annars gætu 

gert. Þó að menntun sé almennt á forræði hins opinbera þá mun fyrirtækið uppskera gróða í 

formi hæfara og ánægðara starfsfólks leggi það eitthvað á vogarskálarnar. Með aukinni 

menntun starfsfólks eykst samkeppnishæfni fyrirtækisins (Kramer og Porter, 2002). Fyrirtæki 

sem eru samfélaglega ábyrg eru vinsælli hjá fjárfestum. Þau hafa betra orðspor og eru líklegri 

til að laða að sér og halda í hæfara starfsfólk (Just good business, 2008). Þá má benda á að 

rannsóknir hafa sýnt fram á að neytendur eru líklegri til að eiga viðskipti við fyrirtæki sem eru 

samfélagslega ábyrg (Kotler og Lee, 2005). 

Samfélagsábyrgð fyrirtækja kallar á að þau hugi betur að ýmsum þáttum er lúta að umhverfi 

og samfélagi eins og til dæmis: 

 Bæti orkunýtingu, með því að nota áhöld og tæki sem þurfa minni orku og noti frekar 

orku sem framleidd er á umhverfisvænan hátt. 

 Dragi úr losun á mengandi útblæstri, spilliefnum og sorpi. 

 Dragi úr notkun og bæti nýtingu takmarkaðra auðlinda eins og fersku vatni og færi 

þannig reksturinn nær sjálfbærni. 

 Leggi sig eftir því að eiga frekar viðskipti við byrgja sem sýna samfélagsábyrgð og 

kaupa frekar vörur sem hafa fengið umhverfisvottun. 

 Ef fyrirtæki geta valið á milli efna til notkunar í rekstri sínum að velja þá ávallt þau 

sem valda minnstum skaða fyrir umhverfið. 

 Taka þátt í uppbyggingu samfélagsins t.d. með aðstoð við þá sem minna mega sín, 

sinna góðgerðamálefnum og hvetja starfsmenn sína til þess sama. 

 Stuðla að bættum stjórnarháttum, bættri menntun, auknu öryggi starfsmanna, jafnrétti 

kynjanna, eyða launamun eftir kyni, greiða samkeppnishæf laun, bæta starfsumhverfi 

og virða félagafrelsi og vinnurétt. 

 Virða í hvívetna mannréttindi og minnihlutahópa, viðhafa heiðarlega og sanngjarna 

viðskiptahætti, vinna gegn vinnu barna og nauðungarvinnu og vinna gegn spillingu. 
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 Síðast en ekki síst að fara að lögum og reglum þar sem fyrirtæki eru með starfsemi 

sína. 

Þetta er að sjálfsögðu ekki endanleg upptalning á ávinningi samfélags og umhverfis af 

samfélagsábyrgð fyrirtækja en hún fer langleiðina og gefur lesanda nokkrar hugmyndir um 

hvað hægt er að gera. 

Í grein sem ber heitið Creating Shared Value eftir þá Porter og Kramer leggja þeir áherslu á 

það sem þeir kalla sameiginleg gildi eða ávinningur fyrirtækja og samfélagsins. Samfélagið 

hagnist á því að fyrirtæki láti gott af sér leiða og fyrirtæki hagnast á því sem samfélagið er að 

gera eins og t.d. stuðla að aukinni menntun, betri samgöngum og fleira. Samfélagslega 

ábyrgðin getur leitt af sér samkeppnisforskot og tækifæri ef fyrirtæki vinna skipulega með 

samfélagsábyrgðina. Að mati þeirra félaga Porter og Kramer eru þrjú skref sem fyrirtæki geta 

nýtt sér við innleiðingu samfélagsábyrgðar og þau eru: Greina skurðpunkta fyrirtækis við 

samfélagið, velja málefnin með tilliti til umræddra skurðpunkta og hrinda í framkvæmd 

skapandi verkefnum (Porter og Kramer, 2011). 

Það að fyrirtæki innleiði samfélagsábyrgð og sjálfbærni í starfsemi sína getur leitt til 

ávinnings fyrir fyrirtækið ef rétt er staðið að málum en einnig fyrir samfélagið og umhverfið 

sem þau starfa í. 

3 Helstu staðlar og viðmið í tengslum við samfélagsábyrgð fyrirtækja 
Samtök um samfélagsábyrgð komu fyrst fram á sjónarsviðið í byrjun níunda áratugar síðustu 

aldar. Bæði var um að ræða samtök almenns eðlis og sértæk samtök. Þá voru sum þessara 

samtaka alþjóðleg en önnur meira sniðin að þörfum einstakra landa eða menningarsvæða. 

Staðlarnir sem samtökin komu fram með voru ætlaðir til að hjálpa fyrirtækjum og stofnunum 

að bæta frammistöðu sína varðandi samfélagsábyrgð. 

Fyrirtæki geta valið milli margra staðla í tengslum við samfélagsábyrgð og sjálfbærni. Sumir 

þessara staðla eru aðeins leiðbeinandi viðmiðunarreglur sem fyrirtæki og stofnanir geta haft til 

hliðsjónar við innleiðingu samfélagsábyrgðar. Síðan eru aðrir staðlar þess eðlis að fyrirtæki 

sem þeim fylgja þurfa reglulega að senda frá sér skýrslu um stöðu mála. Nokkrir staðlar eru 

almenns eðlis og þannig útfærðir að fyrirtæki og stofnanir í margs konar atvinnugreinum geta 

innleitt samfélagsábyrgð samkvæmt þeim en síðan eru aðrir sértækir staðlar sem eru ætlaðir 

ákveðnum atvinnugreinum. Þá eru einnig til staðlar og viðmið sem taka eingöngu á einum eða 

fáum þáttum sem falla undir samfélagsábyrgð eða sjálfbærni. Einhverjir staðlar eru síðan þess 
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eðlis að fyrirtækin sem þeim fylgja fá vottun um að þau séu að fylgja þeim stöðlum í tengslum 

við samfélagsábyrgð. 

Þegar umræddir staðlar eru skoðaðir þá má sjá að þeir eru um margt líkir og áhersluatriði 

þeirra varðandi samfélagsábyrgð eru á svipuðum nótum. Þá hafa t.d. samtökin Global 

Reporting Initiative (GRI) og UN Global Compact gefið út sérstakar leiðbeiningar til 

fyrirtækja hvernig þau geta gert skil á viðeigandi efni og uppfyllt ákvæði beggja staðla. Hér á 

eftir verða nokkrir þessara staðla reifaðir. 

3.1 UN Global Compact 

UN Global Compact, sem eru stærstu samtök sinnar tegundar, voru stofnuð árið 2000. 

Meðlimir þeirra sem eru í dag rúmlega 10.000 talsins, með aðsetur í yfir 140 löndum. 

Fyrirtæki og stofnanir sem ætla sér að innleiða staðalinn þurfa að innleiða 10 

grundvallarviðmið hans sem snúa að umhverfismálum, vinnurétti, mannréttindum og vörnum 

gegn spillingu. Aðilar að samtökunum þurfa reglulega að gera skil á skýrslu um gang mála. 

Geri þeir það ekki eiga þeir á hættu að vera reknir úr samtökunum. Reglurnar 10 taka mið af 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, Sáttmála Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu, 

Ríó‐yfirlýsingunni um réttindi og skyldur ríkja gagnvart umhverfinu og Yfirlýsingu 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um grundvallarreglur og réttindi í starfi. Staðallinn veitir 

ekki vottun (UN Global Compact, e.d.). 

Á meðfylgjandi stöplariti sem er byggð 

á upplýsingum af heimasíðu UN Global 

Compact má sjá hvernig félagsmönnum 

samtakanna hefur fjölgað frá því 

samtökin voru stofnuð þann 26. júlí 

árið 2000. 

Þann 31. janúar 2013 voru félagsmenn 

samtakanna 10.853 en á sama tíma 

hafði 4.086 félagsmönnum verið vísað 

frá samtökunum vegna vanefnda í 

tengslum við upplýsingagjöf um samfélagsábyrgð. 

Þegar upplýsingarnar voru sóttar sem stöplaritið byggir á voru ekki allar upplýsingar komnar 

fram vegna ársins 2012 sem skýrir skráningu á færri félagsmönnum. 

Tafla 1: Fjölgun félagsmanna UN Global Compact 

UN Global Compact 2013) 
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3.2 Global Reporting Initiative (GRI) 
Global Reporting Initiative (GRI) var stofnað árið 1997 og er í dag mest notaði staðallinn í 

tengslum við skýrslugerð um samfélagsábyrgð. Staðallinn er almennur en einnig sértækur og 

hefur verið aðlagaður að mismunandi 

þörfum félagsmanna en félagsmenn GRI 

koma ekki bara úr hinum ýmsu greinum 

atvinnulífsins heldur einnig háskólum, 

félagasamtökum og jafnvel 

ríkisstjórnum svo eitthvað sé nefnt. 

Staðallinn hefur verið endurskoðaður 

reglulega eins og sjá má á meðfylgjandi 

stöplariti og er von á nýrri útgáfu af 

leiðbeiningum hans G4 í maí á þessu ári 

(Global Reporting Intiative, e.d.). Á 

stöplaritinu má einnig sjá að það hefur verið stöðug aukning í GRI skýrslugerð frá því hún 

hófst árið 1999. Tölulegar upplýsingar sem stöplaritið byggir á voru sóttar á vef 

(Sustainability Disclosure Database, e.d.). Gagnagrunnurinn sem er í eigu GRI veitir aðgang 

að ýmsum upplýsingum tengdum sjálfbærni fyrirtækja. 

Þegar upplýsingarnar voru sóttar sem stöplaritið byggir á voru ekki allar upplýsingar komnar 

fram vegna ársins 2012 sem skýrir mikið færri skil á í GRI skýrslum það árið. 

3.3 International Organization for Standardization (ISO) 
Alþjóðlega staðlaráðið ISO (International Organization for Standardization) kom fram með 

staðal um samfélagsábyrgð, ISO 26000 árið 2010. Um er að ræða leiðbeinandi staðal fyrir 

fyrirtæki og stofnanir. Staðlinum fylgir hvorki skýrslugerð né vottanir. Staðallinn er jafnframt 

almenns eðlis en ekki sérsniðinn að ákveðinni starfsemi eða fyrirtækjum. Þá eiga öll fyrirtæki 

og stofnanir að geta fylgt staðlinum óháð stærð þeirra eða staðsetningu. 

ISO 26000 staðallinn byggir á sjö megin þáttum samfélagsábyrgðar. Þessir þættir eru 

eftirfarandi: 

 Stjórnunarhættir fyrirtækja og stofnana 

 Mannréttindi og minnihlutahópar 

 Sanngjarnir viðskiptahættir 

 Neytendamál 

Tafla 2: Fjölgun félagsmanna GRI ( Global 

Reporting intiative, 2013) 
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 Vinnumál og starfsumhverfi  

 Umhverfismál  

( ISO 26000, e.d.) 

3.4 Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) eru samtök um samfélagsábyrgð sem 

stofnuð voru árið 2002. Samtökin hafa þann tilgang að auka gagnsæi í tengslum við viðskipti 

stórra náma-, gas- eða olíufyrirtækja við stjórnvöld og opinbera aðila í þriðja heims ríkjum þar 

sem fyrirtækin eru með starfsemi. EITI er dæmi um sértækan staðal sem vinnur gegn spillingu 

með því að opinbera upplýsingar um allar peningagreiðslur sem fyrirtækin greiða opinberum 

aðilum í tengslum við starfsemi fyrirtækjanna. Kveikjan að EITI var fátækt almennings í þeim 

löndum þar sem fyrirtækin voru með starfsemi, þrátt fyrir að fyrirtækin þurftu að reiða fram 

stórar fjárhæðir í tengslum við starfsemi sína þar (Extractive Industries Transparency 

Initiative, e.d.). 

3.5 Hafréttarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
Samkvæmt Hafréttarsáttmála Sameinuðu þjóðanna hafa strandríki fullveldisrétt yfir 

efnahagslögsögu sinni sem þýðir að þau eiga nýtingarétt á lífrænum sem og ólífrænum 

auðlindum sem þar finnast. Utan efnahagslögsögu hafa strandríki rétt til að nýta ólífrænar 

auðlindir svo framarlega sem hægt er að flokka svæðið til landgrunns þeirra. 

Hafréttarsáttmálinn fjallar ekki aðeins um réttindi strandríkja til hagnýtingar hafgrunnsins, 

heldur einnig um skyldur ríkjanna nýti þau sér þennan rétt sinn.  

XII hluti Hafréttarsáttmálans fjallar um verndun og varðveislu hafrýmisins en í 193. grein 

segir að ríki hafi fullveldisrétt til að hagnýta náttúruauðlindir sínar samkvæmt stefnu sinni í 

umhverfismálum og skyldu sinni til að vernda og varðveita hafrýmið (Hafréttarsáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, 1982).  

 Í 194. grein segir: 

Ríki skulu eftir getu, hvert um sig eða sameiginlega eftir því sem við á, gera allar 

nauðsynlegar ráðstafanir í samræmi við samning þennan til að koma í veg fyrir, draga 

úr og hafa eftirlit með mengun hafrýmisins hvaðan sem hún kemur enda noti þau í 

þessu skyni hagkvæmustu ráð sem þeim eru tiltæk og skulu þau leitast við að samræma 

stefnu sína í þessu tilliti (Hafréttarsáttmáli, 1982). 

Í 208. grein segir: 
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Strandríki skulu setja lög og reglur til að koma í veg fyrir, draga úr og hafa eftirlit 

með mengun hafrýmisins af völdum eða í sambandi við hafsbotnsstarfsemi undir 

lögsögu þeirra, svo og frá tilbúnum eyjum, útbúnaði og mannvirkjum undir lögsögu 

þeirra samkvæmt 60. og 80. gr. (Hafréttarsáttmáli, 1982). 

Noregur skrifaði undir Hafréttarsáttmálann þann 10. desember 1982 en fullgilti þó ekki 

samninginn fyrr en 24. júní árið 1996 (Hafréttarsáttmáli, 1982, bls.6). 

3.6 Petroleumstilsynet 
Petroleumstilsynet (Ptil) er eftirlitsaðili með tækni, öryggismálum og vinnuumhverfi í 

norskum olíuiðnaði. Ptil hefur einnig eftirlit með viðbúnaði í tengslum við neyðartilvik sem 

upp kunna að koma í starfseminni. Hlutverk Ptil og regluverk tekur til allra þátta iðnaðarins 

frá skipulagi hans og hönnun mannvirkja, notkunar þeirra og að því að fjarlægja mannvirkin 

eftir að notkun þeirra lýkur. Öryggi spannar vítt svið og innifelur umhyggju fyrir mannslífum, 

velferð fólks og heilsu, umhverfinu ásamt skilvirkni í tengslum við efnahagslegar 

fjárfestingar.  

Í regluverki og leiðbeiningum Ptil eru tilvísanir í viðurkennda staðla og mælt með þeim sem 

leið til að mæta kröfum Ptil en jafnframt er á heimasíðu fyrirtækisins bent á ýmsa alþjóðlega 

staðla og hvernig hægt er nálgast þá. Einnig eru tenglar á heimasíður þar sem hægt er að 

nálgast marga staðla sem tengjast öryggis- og umhverfismálum í tengslum við olíuiðnaðinn. 

Flest alþjóðleg starfsemi í tengslum við olíuiðnaðinn byggir t.a.m. á alþjóðlega staðlinum ISO 

TC67 Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural 

gas industries (ISO TC67, e.d.). Af norskum stöðlum eða viðmiðum má nefna Norwegian Oil 

and Gas Association guidelines (Norsk olje og gass, e.d.) og staðlar útgefnum að Norska 

staðlaráðinu sem samanstendur af fjórum rekstrareiningum Post- og teletilsynet, Standard 

Online AS, Norsk Elektroteknisk Komite og Standard Norge.  

Í árlegri skýrslu sem Ptil sendir frá sér kemur fram að á tímabilinu 2001 – 2011 hefur dregið 

mikið úr því sem Norðmenn kalla “bráða hráolíuleka” á landgrunninu í tengslum við 

olíuiðnaðinn. Þá skiptir ekki máli hvort málið er skoðað út frá heildafjölda óhappa á ári eða 

fjölda óhappa á rekstrareiningu. Fjöldi óhappa hefur haldist nokkuð stöðugur frá árinu 2004 

en fyrir þann tíma var talsvert meira um þess háttar óhöpp. Á myndinni hér að neðan má sjá 

hver umrædd þróun hefur verið á umræddu tímabili.  
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Í skýrslunni er gerð úttekt á ýmsu eins og orsakasamhengi í tengslum við óhöpp og atvik í 

norskri olíustarfsemi. Þessi atvik geta verið að ýmsum toga en ég ætla að láta nægja að skoða 

aðeins þau atvik sem snúa að hráolíuleka og alvarleg slys eða dauðsföll.  

Á töflunni hér fyrir neðan má sjá fjölda alvarlegra slysa á starfsfólki sem starfar í olíuvinnslu 

á föstum mannvirkjum á norskum landgrunni á tímabilinu 2001 – 2011. Á töflunni má sjá að 

alvarlegum slysum fækkaði umtalsvert mikið á tímabilinu 2001 – 2004, en eftir það helst 

síðan fjöldinn nokkuð svipaður. Síðasta árið sem taflan tekur til þ.e. árið 2011 kemur þó best 

út í þessari töflu. Taflan tekur mið af unnum vinnustundum.  

 

Tafla 3: Hráolíuleki frá olíuvinnslu í sjó við Noreg á 

tímabilinu 2001 – 2011. (RNNP‐AU, 2011) 

Tafla 4: Fjöldi alvarlegra slysa á föstum olíumannvirkjum á norskum 

landgrunni á tímabilinu 2001 – 2011 (RNNP, 2011)  
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Svipaða sögu er að segja í tilfelli hreyfanlegra mannvirkja á norskum landgrunni að það hefur 

dregið mjög úr alvarlegum slysum á starfsfólki. Taflan hér fyrir neðan tekur einnig mið af 

unnum vinnustundum. 

 

Upplýsingar um Petroleumstilsynet eru fengnar af heimasíðu fyrirtækisins 

(Petroleumstilsynet, e.d.) og í ársskýrslu þeirra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 

(RNNP, 2011). 

4 Saga olíuvinnslu á norskum landgrunni 
Þann 19. júlí árið 1966 hóf Esso fyrst fyrirtækja boranir á norskum landgrunni. Borað var á 

svæði sem er ca. 180 km. suðvestur af Stavanger. Hvorki fannst olía eða gas í þessari fyrstu 

borun en niðurstöður rannsókna á jarðlögum svæðisins urðu samt til að auka trú manna á að 

olíu mætti finna á svæðinu. Það var síðan árið 1969 sem fyrirtækið Phillips Petrolium boraði 

niður á olíu á svæði sem kallað er Ekofisk og liggur 320 km. suðvestur af Stavanger. Um var 

að ræða eina af stærstu olíulindum sem á þeim tíma hafði fundist í hafi. Það var síðan árið 

1971 sem olíuvinnsla hófst á svæðinu og var Noregur þar með kominn í hóp olíuþjóða. Á 

svæðinu fannst einnig mikið af gasi sem byrjað var að selja til Þýskalands árið 1977. Salan á 

gasi til Þýskalands ruddi síðan veginn fyrir sölu á gasi til annarra ríkja og árið 1986 var fyrsti 

langtíma samningurinn undirritaður um sölu á gasi til Evrópu. 

Tafla 5: Fjöldi alvarlegra slysa á hreyfanlegum olíumannvirkjum á 

norskum landgrunni á tímabilinu 2001 – 2011 ( RNNP, 2011) 
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Árið 1972 var norska fyrirtækið Statoil og Olíumálaráðuneyti Noregs stofnað. Í júní sama ár 

lagði norska þingið jafnframt grunninn að framtíðarstefnu um norskan olíuiðnað með því sem 

kallað hefur verið boðorðin tíu í norskum olíuiðnaði. 

Boðorðin tíu: 

1. Öll starfsemi á norska landgrunninu skal vera undir innlendri stjórn og eftirliti. 

2. Olíu- og gasfundi skal nýta þannig að Noregur sé sjálfu sér nógt um hráolíu. 

3. Þróa skal nýjar atvinnugreinar sem taka mið af nýtingu jarðolíunnar.  

4. Olíuiðnaðurinn þarf að taka tillit til núverandi atvinnugreina, náttúru og 

umhverfisverndar. 

5. Gasi má aðeins brenna á norsku landgrunni tímabundið. 

6. Það skal vera höfuðregla að olía sem kemur upp við borun á norsku landgrunni sé 

landað í Noregi. Undantekningar frá þeirri reglu er ef samfélagslegir þættir leggja 

grunninn að annarri lausn. 

7. Norska ríkið ætti að taka þátt í öllum þrepum olíuiðnaðarins. Þar að auki ætti 

norska ríkið að stuðla að samræmingu hagsmuna sinna í norskum olíuiðnaði, 

þróunar og samþættingar umhverfisþátta með tilliti til innlendra og alþjóðlegra 

sjónarmiða. 

8. Það skal stofnsett innlent olíufélag til að tryggja viðskiptahagsmuni ríkisins. 

Félagið skal viðhafa samstarf við olíufyrirtæki en jafnframt gæta innlendra sem og 

erlendra hagsmuna Noregs varðandi olíu.  

9. Olíufundir norðan við 62 breiddargráðu skulu taka tillit til og gerast í sátt við 

samfélögin sem þar búa. 

10. Stórir olíufundir munu valda nýjum áskorunum fyrir norska utanríkisstefnu.  

Eftir að Olíumálaráðuneytið var stofnað kom það í hlut þess að setja reglur í sambandi við 

leyfisveitingar, rannsóknir og vinnslu á norskum landgrunni. Þá ber ráðuneytið ábyrgð á 

tæknilegum og landfræðilegum rannsóknum sem stjórnvöld hafa þörf fyrir í tengslum við 

olíuiðnaðinn. Framleiðslumagn og framleiðsluhraði einstakra svæða er á forræði ráðuneytisins 

sem og að fylgjast með því að fyrirtæki sem fengið hafa leyfi til rannsókna eða vinnslu fylgi 

ríkjandi reglum varðandi öryggi. 

Það kom í hlut þingsins að ákveða um opnun nýrra svæða til rannsókna og vinnslu. Til að 

byrja með voru það næstum eingöngu erlend fyrirtæki sem voru við olíuleit og vinnslu við 

strendur Noregs en eftir stofnun Statoil setti norska þingið reglur um að norsk yfirvöld skuli 
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ávallt eiga 50% í hverju vinnsluleyfi. Þessi mörk voru síðar endurskoðuð og er nú hvert tilfelli 

skoðað og metið sérstaklega.  

Strax eftir að Statoil var stofnað lagði norska ríkið mikið kapp á að fyrirtækið næði sem fyrst 

tökum á öllum þáttum sem stærri olíufyrirtæki koma að eða láta sig varða í starfsemi sinni. 

Fyrirtækið Norsk Hydro sem var að hálfu í eigu hins opinbera og norska einkafyrirtækið Saga 

Petroleum létu einnig til sín taka í norskum olíuiðnaði þegar þetta var. 

Í október árið 1973 fóru OPEC löndin að sniðganga lönd sem studdu Israels ríki í stríði við 

nágranna sína. Þetta hafði þær afleiðingar að olíuverð hækkaði úr 2,8$ fatið og endaði í 10,5$ 

fatið þegar yfir lauk árið 1974. Þetta hafði sín áhrif í Noregi og var t.d. olíustöðvum lokað um 

helgar og ekki mátti aka bílum um helgar. Þetta ástand stóð þó stutt og lauk í febrúar 1974.  

Árið 1974 fundu Norðmenn nýtt olíusvæði á því svæði sem landgrunnur Noregs og Bretlands 

mætast. Vinnsluréttur svæðisins var þó allur Noregs megin. Umrætt svæði, sem ber heitið 

Statfjord, geymir eina af stærstu olíulindum sem fundist hafa í hafi.  

Í apríl 1977 gerðist það í fyrsta skiptið að ekki tókst að beisla olíuna og fékk borhola því “að 

blása” eins og það er kallað með tilheyrandi umhverfisáhrifum. Það tók átta daga að ná að 

hefta útstreymi frá borholunni. Atburðurinn fékk gríðarlega athygli og lagði grunninn að 

ströngum umhverfiskröfum á norskum landgrunni. Skaðinn sem hlaust af umræddu slysi varð 

þó minni en virtist í fyrstu.  

Árið 1979 hóf fyrsti borpallur af þremur olíuvinnslu á Statfjord svæðinu og var það 

Bandaríska fyrirtækið Mobil sem var framkvæmdaaðili á svæðinu til ársins 1987 en það ár 

yfirtók Statoil framkvæmdina. Það ár fundust einnig gaslindir á Troll svæðinu. Ekki var þó 

farið að nýta Troll fyrr en árið 1996 þegar farið var að selja gas frá svæðinu til Evrópu. Troll 

eitt og sér framleiðir 3,5 sinnum meiri orku en allar vatnsaflsvirkjanir í Noregi til samans. 
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Þann 27. mars 1980 gerðist það óhapp að íbúðahluti borpalls á Ekofisk svæðinu hvolfdi með 

þeim afleiðingum að 123 af 212 starfsmönnum létu lífið. Óhappið sem var það stærsta í 

norskri olíusögu varð til þess að norskur olíuiðnaður gerðist leiðandi í heiminum varðandi 

öryggiskröfur í tengslum við olíuiðnað. 

1980 féllst ríkisstjórn Noregs á að leyfa olíuleit norðan við 62 breiddargráðu í óþökk 

fiskiðnaðarins, umhverfissamtaka og annarra pólitískra afla en það hafði lengi verið bitbein í 

norskum stjórnmálum að fara norðar í leit að olíu. Árið 1981 fannst fyrsta olíulindin á 

Midgard svæðinu sem er hluti af stærra svæði sem ber heitið Åsgard og liggur u.þ.b. 200 km. 

norðvestur af Þrándheimi. Þetta svæði hefur með árunum orðið mjög mikilvægt svæði fyrir 

norskan olíuiðnað og hafa fundist þar margar olíulindir. 

Árið 1984 fannst olía í Barentshafi á svæði sem ber heitið Snøhvit en það er nyrsta svæði sem 

borað hefur verið á. Þá ákvað norska þingið að norska ríkið kæmi beint að öllum 

atvinnurekstri tengdum olíuvinnslu til hafs og Statens Direkte økonomiske engasjement 

(SDØE ) var stofnað. Með tilkomu SDØE var eignarhlutur Statoil í mörgum olíusvæðum 

færður yfir í SDØE. Hagnaður Statoil var orðinn það mikill að það þótti ekki ásættanlegt að 

hann færi allur þar í gegn.  

Mynd 3: Olíuborpallur Statoil á Troll svæðinu (gCaptain, 2013) 
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Árið 1988 var Mongstad olíuhreinsunarstöðin opnuð eftir að hafa verið í byggingu í fjögur ár 

og árið 1991 varð norskur olíuiðnaður fyrir áfalli þegar steyptar undirstöður fyrir borpallinn 

Sleipner sökk í Gandsfirðinum nálægt Stafangri. Árið 1992 samþykkti norska þingið síðan að 

leggja rör milli tveggja olíusvæða um 245 km. leið og byggingar metanol verksmiðju. 

Eftir að reglur um losun á CO2 voru settar hefur olíuiðnaðurinn gert mikið til að draga úr 

þessari losun en Noregur hefur alla tíð haft strangar reglur varðandi losun á CO2 en hingað til 

hafa fyrirtæki sem bora eftir olíu á norsku landgrunni ekki haft leyfi til að brenna því gasi sem 

kemur upp við olíuvinnslu. Að brenna þessu gasi hafði þó verið reglan í flestum löndum sem 

bora eftir olíu í hafi. Þessi afstaða Norðmanna hefur skilað því að norskur olíuiðnaður er í dag 

talinn sá hreinasti í heiminum. 

Árið 1999 voru opnuð söfn í Osló og Stafangri í tengslum við olíuiðnaðinn, framleiðslutoppi í 

olíuframleiðslu var náð árið 2000 og Statoil fór á hlutabréfamarkað árið 2001. Þann 1. janúar 

2004 voru öryggis- og stjórnunarþættir fluttir frá olíumálaráðuneyti til að tryggja sjálfstæði 

fyrir auðlinda- og framleiðsluhliðina. Olíumálaeftirlitið (Ptil) varð sjálfstæð stofnun með 

ábyrgð á vinnuumhverfi, heilsu og öryggisþáttum á olíuborpöllum á landgrunninu. Allt hefur 

sinn enda og árið 2005 var hafist handa við að fjarlægja borpalla af Frigg svæðinu. Frigg 

svæðið er á mörkunum á landgrunni Noregs og Bretlands og bæði ríkin unnu þar gas fram að 

þessum tíma.  

Framleiðsla á gassvæðunum Ormen Lange, sem er þriðja stærsta gassvæði í Evrópu, og 

Snøhvit svæðinu hófust árið 2007. Rörin sem flytja gasið eftir hafsbotni frá Ormen Lange til 

Bretlands eru talin lengstu rör sinnar tegundar í heiminum. 

Statoil og Norsk Hydro hófu samstarf undir nafninu Statoil Hydro og árið 2009 og árið 2011 

fögnuðu Norðmenn 40 ára framleiðslu á olíu og gasi. Olíuiðnaðurinn er mikilvægasti iðnaður 

Noregs sem veitir 250.000 manns atvinnu, bæði beint og óbeint. Á sama tíma eru háværar 

raddir um framtíð iðnaðarins og ákvarðanir sem teknar verða á næstu árum munu hafa mikil 

áhrif á framtíð norsks olíuiðnaðar (Norsk olje og gass, 2010).  

Á árinu 2011 gerðist það helst að það varð olíu- og gasfundur á Skrugard og Norvarg svæðinu 

í Barentshafi ásamt því að nýtt svæði, Johan Sverdrup, fannst í Norðursjónum. Í tilfelli Johan 

Sverdrup svæðisins þá er talið að um sé að ræða næst stærsta olíufund á norsku hafsvæði frá 

upphafi. Þá náðist samkomulag við Rússland um ný landamæri í hafi milli landanna tveggja. 

Met var sett í sölu á gasi það árið og norska Stórþingið samþykkti ný lög um olíuiðnaðinn, 
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Petroleumsmeldingen. Þá var víðtæk áætlun gerð varðandi Barentshafið og Lofoten í Noregi 

(Norsk olje og gass, 2011). 

Í desember árið 2012 ákvað Petoro, sem er hlutafélag í eigu norska ríkisins, að taka þátt í 

tveimur leyfum um olíuleit á íslensku hafsvæði. Petoro ætlar sér að taka þátt í verkefninu í 

gegnum nýstofnað dótturfyrirtæki sitt Petoro Iceland. Þetta er gert í tengslum við 25% 

eignarhlut norska ríkisins á þessu hafsvæði. Petoro leggur þó ekki til mannskap eða tekur þátt 

í framkvæmdinni sjálfri (Petoro, 2012).  

Þá fannst olía og gas á 13 svæðum á árinu 2012. Fimm svæðum í Norðursjó, fimm í 

Noregshafi og þremur í Barentshafi. Á árinu var jafnframt lokað fyrir 43 borholur. Það er gert 

ráð fyrir aukningu í olíuleit og rannsóknum á komandi árum þannig að útlitið er gott fyrir 

olíuiðnaðinn og Noreg. Noregur er í dag að anna 30% af gasþörf ýmissa landa Evrópu eins og 

Frakklands, Þýskalands og Bretlands. ESB er í dag háð norsku gasi til að geta uppfyllt 

markmið sín í umhverfismálum (Norsk olje og gass, 2012).  

5 Olíufyrirtæki 
Fyrirtækin tvö sem veittu höfundi samþykki fyrir viðtölum voru fyrirtækin Eni Norge og GDF 

SUEZ E&P Norge. Fyrirtækin eiga það sameiginlegt að hafa bæði starfað lengi í norskum 

olíuiðnaði, bæði eru dótturfyrirtæki alþjóðlegra risa í orkuiðnaði og í hópi 10 stærstu 

olíufyrirtækjanna sem starfa í Noregi í dag. Ásamt því að taka umrædd viðtöl aflaði höfundur 

sér upplýsinga um fyrirtækin og aðkomu þeirra að samfélagsábyrgð og sjálfbærni af 

heimasíðum þeirra sem og móðurfyrirtækjanna. 

5.1 Eni Norge 
Eni Norge hefur starfað í norskum olíuiðnaði frá árinu 1965 og hefur því verið þátttakandi í 

norskri olíusögu frá byrjun. Eni Norge er dótturfyrirtæki Eni S.p.A. sem stofnað var á Ítalíu 

árið 1953. Fyrirtækið er í dag eitt af leiðandi fyrirtækjum í norskum olíuiðnaði, á aðild að 54 

leitar og vinnsluleyfum og fer með stjórn og framleiðslu á 14 svæðum. Fyrirtækið kemur að 

framleiðslu í Norðursjónum, sem er hafsvæðið sem afmarkast af Noregi, Bretlandi, Danmörku 

og Hollandi. Það kemur einnig að framleiðslu í Noregshafi, sem liggur með vesturströnd 

Noregs og Barentshafi, sem er hafsvæðið norður af Noregi og norðvesturhluta Rússlands. 

Fyrirtækið byggir starfsemi sína á rannsóknum, viðskiptum með rannsókna- og vinnsluleyfi 

og þróun á þeim svæðum þar sem vinnsla er í gangi, ásamt því að nýta háþróaða tækni til að 
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auka ábata í olíuvinnslu. Fyrirtækið er aðili að Norsk Oil & Gass sem eru hagsmunasamtök 

fyrirtækja í norskum olíuiðnaði. 

Norskur olíuiðnaður er kröfuharður en jafnframt arðvænlegur að mati fyrirtækisins og það er 

því markmið þess að halda þeim sess að vera eitt að lykilfyrirtækjunum í norskum olíuiðnaði. 

Til að það gangi eftir leggur fyrirtækið mikla áherslu á rannsóknir og þróun nýrra og öflugri 

aðferða í starfseminni. Virkar leitaraðferðir nýrra auðlinda og fullnýting þeirra svæða þar sem 

vinnsla á sér stað leggur grunninn að framgangi og eflingu fyrirtækisins. Vöxtur fyrirtækisins 

byggir á aðgengi að nýjum svæðum og að hægt verði að nýta þær auðlindir sem þar er að 

finna. Fyrirtækið, sem er með margþætta starfsemi, ætlar sér jafnframt að efla þá þætti 

rekstrarins sem snúa að olíuleit, framleiðslu, vinnslu, flutningi og markaðssetningu á olíu og 

gasi. 

Þá er það markmið fyrirtækisins að starfsemi þess valdi sem minnstri röskun eða neikvæðum 

áhrifum á umhverfi sitt og fyllsta öryggis verði ávallt gætt en það er einnig markmið 

fyrirtækisins að skapa hagnað fyrir hluthafa sína sem og samfélagið allt. Þá tengir fyrirtækið 

hugtakið sjálfbærni við starfsemi allra rekstrareininga sinna og vilja leggja sitt að mörkum til 

samfélagsins þar sem fyrirtækið hefur starfsemi. Umhverfið er fyrirtækinu mikilvægt og vill 

það því leggja sitt af mörkum með því að fjárfesta í rannsóknum og tækninýjungum sem geta 

dregið úr neikvæðum þáttum sem tengjast t.d. loftlagsbreytingum. Af þessari ástæðu er 

fyrirtækið m.a. aðili að hinum ýmsu verkefnum í þessa veru.  

Verkefnin sem fyrirtækið er aðili að eru t.d. ArcticWeb sem er sameiginlegt verkefni Eni 

Norge og fimm annarra fyrirtækja í olíubransanum: Statoil, ConocoPhillips, BG Group, 

Lundin og Skel. Verkefnið gengur út á öflum upplýsinga í tengslum við umhverfismál í 

Norður Íshafi en það er hafið sem umlykur heimskautið. ArcticWeb er í raun sameiginlegur 

gagnagrunnur fyrirtækjanna um vistkerfið á þessu svæði. Annað verkefni er Arctic Seas 

Biodiversity Project. Verkefni sem stofnað var til af Eni árið 2007 í tengslum við líffræðilega 

fjölbreytni Norður Íshafsins. Eni fékk fyrirtækið Akvaplan niva sem er fyrirtæki í norskri eigu 

og sérhæfir sig í rannsóknum í tengslum við vatnalíffræði til að rannsaka vistkerfið norðan við 

heimskautsbaug. Fyrirtækið vonast til að niðurstöðurnar muni nýtast í tengslum við hvaða 

vinnubrögðum megi beita á svæðinu þegar opnað verður fyrir olíuleit á svæðinu. Þá má nefna 

Biota Guard AS sem Eni starfar með í tengslum við eftirlit með umhverfisþáttum. 

Eftirlitskerfið hefur verið þróað með fjárhagslegri og tæknilegri aðstoð norska olíuiðnaðarins, 

Norges Forskingsråd og fleiri. The Coastal Oil Spill Improvement Programme (COSPIP) er 
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rannsóknarverkefni sem gengur út á að bæta viðbrögð við olíuleka. COSPIP hefur verið í 

gangi frá árinu 2006. Eni hefur starfað með Statoil að umræddu verkefni. Fyrirtækið tekur þátt 

í fleiri verkefnum af þessum toga og er of langt mál að nefna þau öll hér. 

Móðurfyrirtæki Eni var eitt af fyrstu fyrirtækjum Evrópu til að setja sér siðareglur í 

samskiptum fyrirtækja og hagaðila. Siðareglurnar vörðuðu bæði samskipti innan fyrirtækisins 

sem og utan þess. Það var árið 1994 sem Eni S.p.A innleiddi reglurnar og náðu þær til allra 

eininga fyrirtækisins. Siðareglurnar sáu til þess að öll samskipti fyrirtækisins voru ávallt í 

samræmi við gildandi viðmið og reglur í samfélaginu sem það var með starfsemi í. Reglurnar 

byggðu á heiðarleika, tryggð, áreiðanleika, heilbrigðri samkeppni og góðri trú og tóku tillit til 

allra hagsmunaaðila sem fyrirtækið kemur í snertingu við. Þetta eru hluthafar, starfsmenn, 

birgjar, viðskiptavinir, samstarfsaðilar og sveitarfélög og stofnanir. Árið 2001 innleiddi síðan 

fyrirtækið heildstæðar siðareglur sem byggja á lögum sem sett voru um stjórnsýslu og 

lögaðila á Ítalíu. Siðareglurnar kalla þeir Model 231.  

Móðurfyrirtækið er jafnframt meðlimur að ýmsum stöðlum og viðmiðum í tengslum við 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni eins og World Business Council for Sustainable Development 

WBCSD en það er meðlimur í svokölluðum 20 ára klúbbi samtakanna, en fyrirtækið hefur 

verið með aðild að samtökunum frá árinu 1991. Í dag eru u.þ.b. 200 alþjóðleg fyrirtæki aðilar 

að samtökunum (WBCSD, e.d). Þá er fyrirtækið aðili að GRI Global Reporting Initiative og 

UN Global Compact frá árinu 2001. Á heimasíðu fyrirtækisins má finna fleiri staðla sem 

fyrirtækið tengist en ég ætla að láta nægja að minnast á þessa hér (Eni S.p.A., e.d.) 

Á myndinni hér að neðan má sjá eigið stöðumat fyrirtækisins í tengslum við aðild sína að UN 

Global Compact fyrir árið 2011. 

 

 

Mynd 4: Eigið stöðumat Eni S.p.A. á innleiðingu og stöðu UN Global 

Compact (Global Compact, 2011) 
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5.1.1 Viðtal við sérfræðing um samfélagsábyrgð hjá Eni Norge 

Í viðtali sem rannsakandi átti við sérfræðing um samfélagsábyrgð hjá fyrirtækinu kom fram að 

samkvæmt hans mati hefði í raun ekki reynt á alla þætti samfélagsábyrgðar hjá Eni Norge fyrr 

en það tók að sér uppsetningu, framkvæmd og rekstur borpalls á Golíat svæðinu. Þó að 

fyrirtækið Eni Norge hafi starfað í norskum olíuiðnaði frá árinu 1965 þá hafi það ekki verið 

sjálft framkvæmdaaðili sem slíkt fyrr en á Goliat svæðinu. Golíat svæðið sem er staðsett 

u.þ.b. 85 km. norðvestur af Hammerfest í Noregi, er fyrsta svæðið sem úthlutað var til 

olíuleitar og vinnslu í Barentshafi. Fram að þeim tíma hafði fyrirtækið aðeins átt eignarhluti í 

leitar- og vinnsluleyfum. Gert er ráð fyrir að farið verði að vinna olíu á svæðinu árið 2014.  

Til upplýsingar má geta þess að Hammerfest er sveitarfélag í Finnmörku sem er nyrsta sýsla 

Noregs. Íbúafjöldi Hammerfest er um það bil 10.000. Íbúafjöldi í Finnmörk allri er rúmlega 

73.000. Finnmörk, sem er stærsta sýsla Noregs, á landamæri að Finnlandi og Rússlandi 

(GoNorway, e.d.). 

Þegar sérfræðingurinn var spurður um lög eða reglur í tengslum við samfélagsábyrgð og 

sjálfbærni í norskum olíuiðnaði sagði sérfræðingurinn að það væru frekar fá lög eða reglur 

sem hægt sé að tengja við málefnið beint að hans mati en þar með væri samt ekki öll sagan 

sögð. Í umsóknarferlinu sjálfu sem er bæði flókið og viðamikið þarf fyrirtækið að koma inn á 

alla þá þætti sem tengja má við samfélagsábyrgð og sjálfbærni og segja frá því hvað það ætlar 

að gera í sambandi við þessa þætti. Umsóknin þarf síðan að öðlast samþykki af norska 

Stórþinginu og þegar það er veitt þá verða tillögur fyrirtækisins varðandi þætti sem tengjast 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni í raun orðnar að kröfum.  

Áður en norska Stórþingið samþykkir framkvæmdir á svæðinu þarf fyrirtækið að gera 

margvíslegar rannsóknir í tengslum við vistfræði svæðisins sem og áhrif starfseminnar á 

samfélögin sem búa á ætluðu áhrifasvæði framkvæmdanna. Í þessu sambandi er það að mati 

sérfræðingsins gríðarlega mikilvægt að byggja upp gott samband við hagsmunasamtök og 

yfirvöld á svæðinu til að hægt sé að finna ákjósanlegustu lausnirnar. Það þarf að taka tillit til 

og vinna með hinum ýmsu menningarhópum sem búa á svæðinu eins og t.d. samfélag Sama. 

Þá þarf að taka tillit til þeirra atvinnuvega sem fyrir eru eins og fiskveiða og ferðamennsku. 

Það þarf að gera úttekt á því hver efnahagsáhrif framkvæmdanna komi til með að hafa á 

svæðið. Það þarf að hlusta á allar raddir og reyna síðan að finna lausnir sem flestir geta verið 

sáttir við. En mikilvægast af öllu er að byggja upp og viðhalda góðu sambandi við yfirvöld og 

hagsmunaaðila svæðisins. Þetta er þó bara fyrsta skrefið.  
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Ásamt eigin úttekt þá hefur fyrirtækið einnig fengið óháða aðila til að til að gera athuganir á 

áhrifum framkvæmdanna á samfélögin og vistkerfið og í því sambandi benti sérfræðingurinn 

á heimasíðu fyrirtækisins. (Í kynningu fyrirtækisins nefnir rannsakandi nokkur fyrirtæki í 

þessu sambandi en þau eru talsvert fleiri talinn upp á heimasíðu fyrirtækisins og ekki hægt að 

gera þeim öllum skil hér).  

Fyrirtækið þarf að segja frá því hvað það ætlar sér að gera í tengslum við samfélagsábyrgð en 

fyrirtækið leggur t.d. sitt af mörkum til bæta og auka menntun á svæðinu með áherslu á þá 

geira sem tengjast olíuiðnaðinum. Svæðið byggir m.a. mikið á fiskveiðum og því mikil 

þekking á því sviði en minni þekking þegar kemur að störfum í olíuiðnaði. Fyrirtækið ráðgerir 

að opna skrifstofu í Hammerfest þar sem gert er ráð fyrir 60-70 starfsmönnum. Þá hefur 

fyrirtækið gert mikið af samningum við byrgja, verktaka o.fl. á svæðinu í tengslum við 

framkvæmdina. Það hefði hentað fyrirtækinu betur að gera samninga við stóra og fáa aðila en 

til að fyrirtækin á svæðinu gætu mögulega tekið þátt var samningum skipt upp í minni 

einingar. Eni Norge hefur í gegnum tíðina lagt mikla áherslu á innleiðingu nýrra og 

umhverfisvænni aðferða í olíuiðnaði og hefur t.a.m. ákveðið að sækja rafmagn til 

starfseminnar á olíuborpallinum frá landi og er það mun umverfisvænna rafmagn en það sem 

er annars framleitt á olíuborpallinum sjálfum. 

Þegar sérfræðingurinn var spurður út í það hvaða alþjóðlegu staðla fyrirtækið hafi innleitt 

svaraði hann því til að hann væri ekki með það á hreinu en taldi að fyrirtækið væri eflaust að 

uppfylla marga þeirra vegna þess hversu miklar kröfur fyrirtækið þarf að uppfylla í tengslum 

við leyfisveitingar norska Stórþingsins. Fyrirtækið vinni mjög náið með yfirvöldum og 

sérstaklega í tengslum við öryggis- og umhverfismál og í því að auka sjálfbærni í rekstrinum. 

Það geta liðið 10 ár frá því olía finnst og þar til farið er að vinna hana og þá gefst góður tími 

til samráðs við yfirvöld og hagaðila.  

Sérfræðingurinn sagði að það væru gríðarlega miklar kröfur gerðar til olíuiðnaðarins í Noregi 

varðandi öryggismál og vinnuaðstöðu og líklega þær mestu sem finna má í þessum iðnaði en 

þrátt fyrir þessar kröfur taldi hann að norska módelið eins og kallaði það væri mjög gott. Þá 

var hann mjög ánægður með störf Petroleumstilsynet (Ptil), (Ptil er nokkurskonar 

öryggiseftirlit í olíuiðnaði Noregs (Petroleumstilsynet, e.d.), því þau hjálpa fyrirtækinu að 

leggja t.a.m. mat á það hvernig fyrirtækið er að standa sig í tengslum við HSE staðalinn (HSE 

stendur fyrir health, safety and environment og er staðallinn gefinn út af International Finance 

Corporation (IFC) sem er dótturfyrirtæki Alþjóðabankans (IFC, e.d.).  
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Varðandi samfélagsábyrgð fyrirtækisins gagnvart starfsfólki sínu sagði sérfræðingurinn að 

starfsfólki sé boðið að sækja námskeið og taka þátt í ráðstefnum um ýmis málefni. Þá tekur 

starfsfólkið þátt í sameiginlegum námskeiðum sem olíufyrirtækin standa gjarnan fyrir sjálf og 

þá oft mörg í sameiningu. Þá sagði hann að það væri mjög mikil samvinna á mörgum sviðum 

meðal olíufyrirtækjanna og olíuvinnslusvæðin gjarnan í eigu margra fyrirtækja. Þá fannst 

honum mikilvægt að auka almenna þekkingu á olíuiðnaðinum sjálfum t.d. í tengslum við 

olíuleka en honum fannst hættan af olíuleka mjög ofmetinn í samfélaginu. Honum fannst 

einnig mikilvægt að hagaðilar þekki iðnaðinn og geri sér t.d. grein fyrir afleiddum störfum 

sem verða til honum samfara.  

Þó að öryggis- og umhverfismál skipti ávallt mestu máli í olíuiðnaðinum þá skipta málefni 

eins og viðskiptasiðferði miklu máli og er fyrirtækið með mjög stífar reglur varðandi það 

hvernig má semja eða ganga frá samningum með það að sjónarmiði að koma í veg fyrir 

spillingu. Í tengslum við mannréttindi þá hefur fyrirtækið þurft að huga að þeim lið í 

samskiptum sínum við minnihlutahópa eins og Sama en fyrirtækið vinnur þétt með fólki af 

samískum uppruna. Aðspurður um mikilvægi samfélagsábyrgðar sagðist hann vera þeirrar 

skoðunar að stór fyrirtækið með alþjóðlega starfsemi ættu að innleiða samfélagsábyrgð í 

rekstur sinn en einnig fyrirtæki sem hefðu mikil áhrif á umhverfi sitt með starfsemi sinni. Þá 

er samfélagsábyrgð ekki síður mikilvæg varðandi það að viðhalda góðum tengslum við 

yfirvöld hvort sem um er að ræða svæðisbundin yfirvöld og hagaðila þar sem fyrirtækið er 

með starfsemi eða Stórþingið, stofnanir þess eða ráðuneyti. Þá eykur samfélagsábyrgð 

trúverðugleika fyrirtækisins. 

5.2 GDF SUEZ  
Samkvæmt heimasíðu Alþjóðafyrirtækisins GDF SUEZ (GDF SUEZ, e.d) er það markmið 

fyrirtækisins að verða nr. 1 í framleiðslu á orku án kjarnorku. Fyrirtækið er framleiðandi að 

orku með gasi, vatni, vindi og bíómassa. Þá segist fyrirtækið vinna gegn loftlagsbreytingum 

og leggja áherslu á að hámarka nýtingu auðlinda. Fyrirtækið segist verða búið að auka 

framleiðslu á endurnýjanlegri orku um 50% frá árinu 2009 og ætlar sér það halda því til ársins 

2015. Þá segist fyrirtækið vera nr. 1 í flutningum og dreifingu og annar stærsti kaupandi af 

gasi í Evrópu. Fyrirtækið er búið að setja sér það markmið að 35% af stjórnendateymi 

fyrirtækisins verði konur í síðasta lagi árið 2015. Þetta er þó aðeins hluti af langri upptalningu 

um ágæti fyrirtækisins og markmið sem finna má á heimasíðu þess. 
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Þá segist fyrirtækið vilja leggja sitt að mörkum til að auka vægi endurnýjanlegra orkugjafa og 

draga úr losun á CO2. Fyrirtækið segist ávallt fylgja lögum og reglugerðum í þeim löndum 

sem það er með starfsemi í.  

Fyrirtækið hefur sett sér siðareglur og faglega starfshætti í samskiptum á öllum sviðum 

starfseminnar. Reglurnar eru eftirfarandi:  

 að innleiða menningu sem einkennist af heiðarleika og heilindum 

 að vera sanngjarnir og einlægir  

 að bera virðingu fyrir öðrum  

 að bregðast við í samræmi við lög og reglur 

Fyrirtækið hefur gefið út mörg rit t.a.m. í tengslum við samfélagsábyrgð og sjálfbærni og er 

hægt er að nálgast á þau á heimasíðu þess. 

 Alþjóðafyrirtækisins GDF SUEZ er með höfuðstöðvar í Frakklandi. Heildar 

starfsmannafjöldi er í dag 219.300 og þar af starfa 61.300 í olíu- og gasiðnaði. Fyrirtækið er 

með starfsemi í 70 löndum. 

Gildi fyrirtækisins  

Starfsmenn GDF SUEZ hafa tekið þátt í að móta fjögur grunngildi fyrirtækisins: 

1. Metnaður - að tryggja árangur fyrir alla hagaðila og vera stöðugt að leita leiða til að 

auka skilvirkni og nýsköpun fyrir viðskiptavini okkar og í opinberri þjónustu. 

2. Skuldbinding - að bera ávallt virðingu fyrir jörðinni í tengslum við þróun fyrirtækisins 

en veita fólki nauðsynlega þjónustu. 

3. Áræði - að lifa í nútímanum með bjartsýni að leiðarljósi og nýta sköpunargáfu í 

framtíðaruppbyggingu fyrirtækisins.  

4. Samheldni – Að allir leggist á eitt um að gera orku og umhverfi sjálfbært og framfarir 

og þróun taki mið af því. 

 

GDF SUEZ E&P Norge, sem er í 100% eigu Alþjóðafyrirtækisins GDF SUEZ hefur verið 

með starfsemi í Noregi frá 2001. Frá þeim tíma hefur fyrirtækið stöðugt verið að auka 

hlutdeild sína. Fyrirtækið er stjórnandi á Gjøa svæðinu sem er í Norðursjónun 60 km vestur af 

bænum Florø en fyrirtækið er einnig í samstarfi um mörg önnur svæði bæði í Noregshafi og 

Barentshafi. Það segist þróa, framleiða og flytja olíu og gas á landgrunni Noregs og hafa 

sjálfbærni að leiðarljósi í rekstri sínum. Fyrirtækið er eitt af 10 stærstu fyrirtækjunum í 
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norskum olíu- og gasiðnaði. Ásamt því að vera framkvæmdaaðili á Gjøa svæðinu þá er það 

hlutaeigandi í Snøvit, Njord, Hyme, Vega og Fram svæðinu og eru að fara í gang með 

starfsemi á svæði sem ber nafnið Gudrun. 

Á Gjøa svæðinu segjast þeir draga mjög mikið úr losun á CO2 með því að sækja allt rafmagn í 

land og draga þannig úr losun á CO2 sem nemur 210.000 tonnum á ári eða það sem samsvarar 

því magni sem 100.000 bílar losa. Með því að sækja rafmagnið í land þá draga þeir einnig úr 

hávaða og notkun á jarðefnaeldsneyti. GJØA er fyrsti fljótandi borpallur í heiminum sem fær 

allt rafmagn úr landi. 

 

Fyrirtækinu er skipt niður í átta deildir: 

 Health, Safety, Environment and Quality  

 Human Resources  

 Communication 

 Finance and Administration  

 Gas and Commercial  

 Asset  

 Exploration  

 Operations 

 

Fyrirtækið ætlar sér til næstu ára að leggja áherslu á mannauð og halda í hæft starfsfólk með 

þekkingu sem orðið hefur til með starfseminni sem komi til með að taka þátt í frekari 

uppbyggingu og þróun fyrirtækisins. Einnig er gert ráð fyrir fjölgun starfsmanna. Fyrirtækið 

gerir ráð fyrir að í árslok 2013 muni 270 manns starfa hjá fyrirtækinu. Það má taka það fram 

að fyrirtæki í Noregi notast mjög mikið við starfsmannaleigur og verktaka í vinnu og eru því 

oft með mjög fáa fastráðna starfsmenn miðað við samsvarandi fyrirtæki á Íslandi. 

 

Fyrirtækið ætlar sér að skara fram úr í tengslum við HSE (health, safety and environment). 

Þeir telja að það sé í raun forsenda fyrir velgengni. Þá hefur það innleitt HSE í alla starfsemi 

sína í Noregi. Fyrirtækið nýtir sér skilgreiningar og mælingar Petroleumstilsynet (Ptil) til að 

mæla árangurinn í tengslum við HSE. 

Fyrirtækið styður við ýmis málefni á þeim stöðum sem það er með starfsemi í. Fyrirtækið 

hefur lagt áherslu á stuðning við íþróttafélög, menningarviðburði og málefni tengd náttúru og 

umhverfi. Sem dæmi um málefni sem fyrirtækið hefur stutt er Den Norske Turistforening, 
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International Chamber Music Festival, Florø Turn & Idrettsforening og Florø150 – Florø 

town anniversary. 

 

Móðurfyrirtækið hefur verið meðlimur Global Compact frá árinu 2000 og uppfyllir öll ákvæði  

staðalsins. Þá er það þátttakandi í GRI skýrslugerð og meðlimur að EITI frá 2009 . Þá styðst 

fyrirtækið við umhverfisstaðalinn ISO 14001 (ISO 14001, e.d.) og EMAS, sem er 

umhverfisstaðall sem gefinn er út af Evrópusambandinu, og er ætlað að hjálpa fyrirtækjum að 

meta, greina og bæta árangur sinn í umhverfismálum (EMAS, e.d.). Þá tengist fyrirtækið 

ýmsum öðrum stöðlum og viðmiðunum sem tengjast samfélagsábyrgð og sjálfbærni. 

Fyrirtækið gefur út skýrslu ár hvert um þessi málefni (SUSTAINABILITY, 2013). 

 

Á myndinni hér að neðan má sjá eigið stöðumat fyrirtækisins í tengslum við aðild sína að UN 

Global Compact fyrir árið 2011. 

 

 

5.2.1 Viðtal við sérfræðing um samfélagsábyrgð hjá GDF SUEZ E&P Norge 

Starfssvið hans hjá GDF SUEZ E&P Norge (GDF SUEZ) innifelur m.a. samfélagstengd 

málefni en helstu áherslur þeirra í tengslum við samfélagsábyrgð eru tengdar öryggisþáttum 

og að sjá til þess að leikreglum sé fylgt í hvívetna. Það má segja að Noregur hafi unnið 

alþjóðlega auðlindalottóið. Miklar fiskveiðar, löng íslaus strandlengja og fallvötn sem eru nýtt 

til orkuframleiðslu. Þá er málmvinnsla við alla firði Noregs þar sem rafmagni er breytt í 

útflutningsvörur. Að lokum má nefna olíu og gas. Þau lönd sem eiga jafn mikið af auðlindum 

og nýta þær vel eru ekki mörg. Noregi tókst að nýta þessar auðlindir þannig að þær þjóna 

hagsmunum þjóðarinnar vel. Þjóðinni tókst að breyta þessum auðlindum í almenna velferð í 

dag. Spennandi og heimsleiðandi atvinnugrein, að útvega Evrópu og öðrum heimshlutum orku 

og að byggja upp lífeyrissjóð fyrir þjóðina. Fyrirtækinu var boðið að taka þátt í samkeppni um 

Mynd 5: Eigið stöðumat GDF SUEZ á innleiðingu og stöðu UN 

Global Compact (Global Compact, 2011) 
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að koma þessu á legg. Noregur hefði getað gert þetta eitt með Statoil en ákvað að leyfa öðrum 

að taka þátt og fá þannig inn í greinina þekkingu á breiðum grunni. 

Fyrstu leyfin voru gefin út árið 1966 og erlendum olíufyrirtækjum var gefin kostur á að taka 

þátt í samkeppni um úthlutun leyfa. Þar með fluttist þekking víðsvegar að til Noregs. (Það að 

velja þessa leið má tengja við hugtakið samfélagsábyrgð að mati sérfræðingsins). Fyrirtækin 

fengu síðan sérleyfi til rannsókna, olíuleitar og framleiðslu á olíu og gas af þeim svæðum sem 

fyrirtækin fengu úthlutað. Fyrirtækin fá í raun einkarétt til auðlindanna á svæðinu en greiða í 

staðinn 78% skatta af hagnaði sínum í stað 28% skatta sem er almennur fyrirtækjaskattur í 

Noregi. Til viðbótar við almennan fyrirtækjaskatt greiða olíufyrirtækin 50% að auki. 

Fyrirtækin fá hinsvegar 78% af öllum útlögðum kostnaði endurgreiddan af norska ríkinu ef 

svæðið sem það fær úthlutað reynist þurrt.  

Norska ríkið á einnig beinna hagsmuna að gæta í mörgum svæðum og er þeim stjórnað af 

Petoro. Petoro er hlutafélag í eigu Norska ríkisins sem sér um að gæta hagsmuna þess í 

tengslum við beinar fjárfestingar í svæðum, tækjum og mannvirkjum í norskum olíuiðnaði. 

Petoro stýrir SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet (Petoro, e.d.). 

Á einu svæði sem GDF SUEZ eru t.d. stjórnendur á er Petoro með 20% hlut. Petoro greiðir 

20% kostnaðar og fá 20% hagnaðar en þeir greiða ekki 78% skatta.  

Fyrir 10-15 árum síðan þá sameinuðust mörg olíufyrirtækjanna þannig að það voru aðeins 

aðeins um 7 stór olíufyrirtæki í stað um 15 áður. Samkeppnin varð því minni en áður. Noregur 

bauð þá ennþá fleiri aðilum til þátttöku til að auka aftur samkeppnina. Í dag eru olíufyrirtækin 

sem eru með starfsemi í Noregi líklega nálægt 50.  

Það eru í.þ.m. 10 mismunandi yfirvöld eða eftirlitsstofnanir sem þurfa að samþykkja borun 

eða olíuvinnslu á landgrunninu og gaf viðmælandi þær upplýsingar að fyrirtæki sem hafa 

aldrei borað áður eða eru með litla sem enga reynslu af því að bora eftir olíu fá einnig leyfi til 

að bora eftir olíu á norska landgrunninu en það eru að sjálfsögðu ákveðnar kröfur sem 

fyrirtækin verða að uppfylla. 

Viðmælandi talaði um að GDF SUEZ væri að fjárfesta í olíuvinnslunni og vinna olíu og gas 

fyrir norskt samfélag. Fyrirtækið geri það á öruggan og hagkvæman hátt fyrir fólkið og 

umhverfið og það sé mikilvægast þegar kemur að samfélagsábyrgð. Allt annað sem fyrirtækið 

er að gera eru jákvæðir hlutir eins og framlög til góðra málefna en aðalmálið er að reka 
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starfsemina á öruggan, ábyrgan og hagkvæman hátt. Fyrirtækið er að gera mikið fyrir 

samfélögin sem búa á þeim svæðum sem það er með starfsemi.  

Það að hafa starfsemina örugga gagnvart umhverfinu er það sem mestu máli skiptir, allt annað 

er léttvægara og skiptir minna máli. Þá má benda á að olíufyrirtækin eru að greiða 78% í 

skatta til samfélagsins sem segja má að sé þeirra stærsta framlag í tengslum við 

samfélagsábyrgð.  

Eftir að hafa fengið úthlutað leyfi fara þau í gang með að athuga hvað er að finna á svæðinu. 

Það þarf að fá samþykki frá Oljedirektoratet (OD) til að samþykkja hvar eigi að bora (OD er 

stofnun sem starfar undir orkumálaráðuneyti Norðmanna, Ministry of Petroleum and Energy 

MPE (Oljedirektoratet, e.d.). Fyrirtækið þarf síðan að leggja fram öryggisáætlun sem þarf að 

fá samþykki frá Ptil til að hægt verði að halda áfram undirbúningi. Þá þarf að fá samþykki frá 

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere SFT) (Klif leggur mat á mögulega 

mengun frá starfseminni og mengunarvarnir fyrirtækisins samhliða því (Klif, e.d.)). Áður en 

Klif gefur samþykki hlustar það á hina ýmsu hagsmunahópa í norsku samfélagi og 

hagsmunahópa á þeim svæðum sem verða mögulega fyrir áhrifum af starfseminni eins og 

náttúruverndarsamtök, samtök tengdum fiskveiðum o.fl. Þegar Ptil tekur út starfsemina kemur 

það með matvælastofnun sem tekur út þrifnað og eldhúsaðstöðu. Flugmálayfirvöld taka út 

lendingarbúnað á pöllunum ásamt ýmsu öðru. Það er mjög mikið eftirlit með að starfsemin sé 

í samræmi við reglugerðir og að hún sé örugg og áreiðanleg. 

Annað sem tengja má við samfélagsábyrgð er stuðningur við rúmlega 8000 manna bæjarfélag 

Florø, sem telst til Sogn og Fjordane en þar er GDF SUEZ E&P Norge (GDF) með starfsemi í 

tengslum við GJØA svæðið í Noregshafi. Á GJØA svæðinu, sem liggur vestur af Florø er 

fyrirtækið framkvæmdaaðili. Í Florø hefur fyrirtækið stutt við ýmis málefni eins og menntun, 

íþróttafélög o.fl. Þá hefur fyrirtækið stutt við samtök sem heita Petro Arktik sem hjálpa 

fyrirtækjum í norður Noregi að sækja um verkefni fyrir olíuiðnaðinn. Frekari upplýsingar um 

styrki sem fyrirtækið hefur veitt má finna á heimasíðu fyrirtækisins. Verkefni sem tengjast 

olíuiðnaðinum eru talsvert öðruvísi en t.d. viðgerðir á fiskiskipum eða venjulegum 

verkefnum. Starfsemi GDF í Florø útvegar u.þ.b. 60 manns vel launaða atvinnu. Þau eru að 

búa til störf sem eru áhugaverð og vel launuð. Þessi störf eru nútímaleg og þau eru örugg. 

Fyrirtækið sjálft er með 14-15 starfsmenn á staðnum en aðrir starfsmenn starfa á langtíma 

samningum í verktöku eða í tengslum við fyrirtæki sem sjá um aðföng o.fl. Síðan eru að 

sjálfsögðu mörg afleidd störf og aukning í ýmiskonar annarri starfsemi.  
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Það tekur mikið á að reka örugga áreiðanlega starfsemi 24 tíma á sólarhring allt árið um kring. 

Það er aftur lítið mál að finna farveg fyrir gjafir eða styrki. GDF SUEZ fá marga pósta og bréf 

frá aðilum sem eru að leita eftir styrkjum.  

6 Helstu niðurstöður 
Fyrirtækin sem voru til skoðunar í tengslum við þessa rannsókn hafa bæði starfað lengi í 

norskum olíuiðnaði og eru jafnframt í hópi tíu stærstu olíufyrirtækjanna sem eru með 

starfsemi á norsku landgrunni. Þá eiga bæði fyrirtækin það sameiginlegt að vera 

dótturfyrirtæki alþjóðlegra risa í orkuiðnaði. 

 Til að afla upplýsinga um hvaða staðla og viðmið fyrirtækin höfðu innleitt í tengslum við 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni varð rannsakandi að leita upplýsinga hjá móðurfyrirtækjunum. 

Bæði fyrirtækin höfðu innleitt alþjóðlega staðla eins og Global Compact, EITI og GRI en 

einnig ýmsa aðra í tengslum við umhverfismál og sjálfbærni. Samkvæmt eigin mati 

fyrirtækjanna í tengslum við stöðumat varðandi innleiðingu Global Compact þá er staða þeirra 

mjög áþekk. Yfirleitt er staðan á bilinu 70 – 90% en aldrei 100% sem er í samræmi við það að 

innleiðing samfélagsábyrgðar er í raun aldrei lokið. Innleiðingu samfélagsábyrgðar má líkja 

við óendanlega hringrás. Það má ávallt gera betur.  

Í viðtölunum sem ég átti við sérfræðinga fyrirtækjanna í dótturfyrirtækjum þeirra í Noregi 

kom berlega í ljós að áherslur í tengslum við samfélagsábyrgð eru mismunandi eftir því hvaða 

rekstur fyrirtækin stunda. Í norskum olíuiðnaði er áherslan sett á umhverfis- og öryggismál og 

að byggja upp og viðhalda góðum tengslum við stjórnvöld og aðra hagaðila.  

Niðurstöður rannsóknarinnar vísa ekki til þess að norsk stjórnvöld geri miklar kröfur til 

samfélagsábyrgðar eða sjálfbærni í lögum eða reglugerðum, hinsvegar gera þau það í 

tengslum við leyfisveitingar til olíufyrirtækjanna sjálfra. Norsk yfirvöld gera hins vegar 

miklar kröfur um heilbrigðis-, umhverfis- og öryggismál. Áður en olíufyrirtækin fá útgefið 

leyfi til rannsókna og vinnslu á nýjum svæðum þurfa þau að láta gera margvíslegar rannsóknir 

í tengslum við áhrif framkvæmdanna á vistkerfið, umhverfið og nærsamfélögin sem verða 

fyrir beinum eða óbeinum áhrifum af væntanlegum framkvæmdum. Þegar niðurstöður þessara 

rannsókna liggja fyrir þurfa fyrirtækin að segja hvað þau ætli sér að gera í tengslum við 

niðurstöðurnar. Fyrirtækin þurfa að sannfæra norska Stórþingið að það hafi tekið tillit til allra 

áhrifaþátta og allra hagaðila í því sambandi. Í þessu sambandi verða fyrirtækin að taka á 
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flestum ef ekki öllum þeim þáttum sem hægt er að tengja samfélagsábyrgð og sjálfbærni. 

Þegar kemur að leyfisveitingunni verða tillögur olíufyrirtækjanna því sjálfkrafa að kröfum. 

Í norskum olíuiðnaði eru margar eftirlitsstofnanir sem koma að leyfisveitingum en einnig í 

tengslum við eftirlit með að fyrirtækin fari að lögum og reglum. Þó þessar stofnanir hafi ekki 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni að leiðarljósi þá koma þær inn á þau málefni í gegnum lög, 

reglugerðir og kröfur sem þær gera til olíufyrirtækjanna. Sú stofnun sem báðir viðmælendur 

nefndu sérstaklega í þessu sambandi var Petroleumstilsynet (Ptil). Í ljósi þess að báðir 

viðmælendur rannsóknaraðila nefndu þessa stofnun og mikilvægi hennar fyrir norskan 

olíuiðnað ákvað rannsakandi að gera stofnuninni sérstök skil í ritgerðinni. 

Á þeim svæðum sem fyrirtækin tvö erum framkvæmdaaðilar eru þau að gera ýmislegt fyrir 

samfélögin sem teljast til áhrifasvæðis framkvæmdanna. Þau segjast bæði leggja mikla 

áherslu á að vinna náið með hagaðilum á svæðunum ásamt því að styðja við ýmis málefni í 

bæjarfélögunum. Bæði fyrirtækin leggja áherslu á stuðning við menntamál og sérstaklega fög 

sem tengjast starfsemi olíufyrirtækjanna sjálfra. Olíufyrirtækjunum er umhugað um að 

viðhalda og auka þá þekkingu sem orðið hefur til í norskum olíuiðnaði og búa þannig í haginn 

fyrir framtíð iðnaðarins í landinu.  

Í sambandi við sjálfbærni má nefna að þegar olíuvinnsla hófst á norsku landgrunni gerðu 

norsk yfirvöld þær kröfur til olíufyrirtækjanna að þau mættu ekki brenna því gasi sem kæmi 

upp með olíunni. Að brenna þessu gasi var frekar reglan en hitt í þeim löndum þar sem 

olíuborun í hafi átti sér stað samkvæmt samtökum olíuiðnaðarins (Norsk olje og gass). Með 

þessari kröfu norskra stjórnvalda dró mikið úr losun á CO2 út í andrúmsloftið. Þá má nefna að 

bæði fyrirtækin sem þessi rannsókn tekur til eru að sækja raforku úr landi á þeim svæðum sem 

þau eru framkvæmdaaðilar að þ.e. Gjøa og Goliat . Það að sækja raforku í land dregur enn 

frekar úr losun á CO2 frá starfseminni. Þá segjast fyrirtækin leggja mikla áherslu á innleiðingu 

nýrra og umhverfisvænni aðferða í starfseminni sem færa hana nær sjálfbærni. 

Þegar fyrirtækin tvö eru borin saman þá má segja að þau standi svipað með tilliti til 

samfélagsábyrgðar og sjálfbærni. Áherslurnar eru þær sömu og þau eru bæði aðilar að sömu 

eða sambærilegum stöðlum og stofnunum. Þau eru jafnframt að gera svipaða hluti í tengslum 

við hugtökin tvö samfélagsábyrgð og sjálfbærni. 
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Það er mat höfundar að niðurstöður rannsóknarinnar séu þess eðlis að það sé óhætt að álykta 

sem svo að vel sé hugað að samfélagsábyrgð og sjálfbærni í norskum olíuiðnaði og það sé að 

miklu leyti vegna frumkvæðis olíufyrirtækjanna sjálfra að svo sé. 

6.1 Svör við rannsóknarspurningum 
Rannsakandi telur að ritgerðin svari öllum þeim spurningum sem farið var af stað með í 

tengslum við þessa ritgerð. Þó að rannsóknin geti seint talist tölfræðilega marktæk þá gefur 

hún gott innsæi í norskan olíuiðnað og það hvernig hann tengist hugtökunum um 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni. 

1. Hvaða kröfur gerir Norska ríkið varðandi samfélagsábyrgð og sjálfbærni til 

fyrirtækja sem fengið hafa leyfi til að bora eftir olíu eða gasi á norskum 

landgrunni? 

 

Í Norskum lögum og reglugerðum er lítið að finna sem tengja má beint við hugtökin um 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni en í leyfisveitingunum sjálfum eru þessum atriðum gerð góð 

skil. Í lögum og reglugerðum er hins vegar miklar kröfur gerðar varðandi öryggis- og 

umhverfismál sem tengjast samfélagsábyrgð og sjálfbærni. 

 

 Í hverju eru umræddar kröfur fólgnar? 

Eins og áður segir þá eru kröfurnar innifaldar í leyfisveitingum til olíufyrirtækjanna og byggja 

að miklu leyti á tillögum fyrirtækjanna sjálfra um samfélagsábyrgð og sjálfbærni. 

 Eru olíufyrirtækin að uppfylla umræddar kröfur? 

Eins og fram kemur í ritgerðinni þá eru margar eftirlitsstofnanir með olíuiðnaðinum í Noregi 

og jafnframt segjast fyrirtækin vinna náið með yfirvöldum og öðrum hagaðilum þannig að það 

er ekki ástæða til að ætla annað en fyrirtækin séu að uppfylla umræddar kröfur. 

2. Hvenær hófu olíufyrirtækin innleiðingu samfélagsábyrgðar og sjálfbærni í 

rekstur sinn? 

Samkvæmt þeim upplýsingum sem rannsakandi fann á heimasíðum móðurfyrirtækjanna þá 

hafa þau bæði hafið innleiðingu samfélagsábyrgðar og sjálfbærni snemma með tilliti til þess 

hvenær flestir hinna alþjóðlegu staðla urðu eða í kringum aldamótin síðustu. GDF SUEZ 

hefur t.d. verið aðili að UN Global Compact frá árinu 2000 og Eni S.p.A. frá árinu 2001. 
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 Hvaða viðmiðum eða stöðlum um samfélagsábyrgð og sjálfbærni eru fyrirtækin 

að fylgja í dag? 

Eins og áður segir þá eru bæði fyrirtækin aðilar að UN Global Compact, EITI, GRI og fleiri 

stöðlum en þau eru einnig aðilar að ýmsum öðrum stöðlum og viðmiðum eins og t.d. HSE, 

Dow Jones Sustainability Index, ASPI Eurozone®, OECD Guidelines, CDP, ISO 26000 og 

IFC. 

 Hvar eru fyrirtækin stödd varðandi innleiðingu þessara viðmiða eða staðla? 

Þessari spurningu er nokkuð erfitt að svara, sérstaklega þar sem innleiðingu samfélagsábyrgar 

er í raun aldrei lokið. Bæði fyrirtækin eru aðilar að mörgum stöðlum sem eru margir hverjir 

mjög áþekkir þannig að þegar fyrirtækið telst hafa uppfyllt einn staðal þá er það komið langt á 

veg með að svara öðrum einnig. Þetta á t.d. við um marga þætti UN Global Compact og GRI 

staðalinn en þessir staðlar hafa í raun verið aðlagaðir að hvor öðrum til að einfalda 

skýrslugerð fyrirtækja sem hafa innleitt báða staðlana. Í ritgerðinni má finna sjálfsmat 

fyrirtækjanna varðandi innleiðingu UN Global Compact.  

 Hvaða málefni hafa þau lagt áherslu á í tengslum við samfélagábyrgð og 

sjálfbærni? 

Olíufyrirtækin tvö leggja mesta áherslu á öryggis- og umhverfismál og sjálfbærni. Aðrir þættir 

sem tengja má við samfélagsábyrgð og sjálfbærni fá talsvert minna vægi í rekstri 

fyrirtækjanna þó þeim sé flestum gerð einhver skil.  

 Hver eru markmið þeirra fyrir árið 2013 í þessum málaflokki? 

Rannsakanda tókst ekki að fá bein svör viðmælenda við þessari spurningu á annan veg en að 

þau ætli sér að ná ennþá betri árangri í tengslum við þá þrjá málaflokka sem þau leggja mesta 

áherslu á í starfseminni. Mögulega er erfiðara fyrir fyrirtæki að svara þessari spurningu hafi 

það innleitt staðla um samfélagsábyrgð og sjálfbærni fyrir eins mörgum árum og raun ber 

vitni í þessu tilfelli. Ef fyrirtækin væru skemmra á veg komin í innleiðingu samfélagsábyrgðar 

og sjálfbærni væri mögulega minna mál að svara spurningunni þar sem fyrirtæki innleiða 

samfélagsábyrgð yfirleitt í skrefum.  

7 Umræður og ályktanir 
Þó að rannsóknin veiti ákveðna innsýn inn í olíuiðnaðinn í Noregi og hvernig hann tengist 

samfélagsábyrgð og sjálfbærni þá takmarkast rannsóknin við að hér er aðeins verið að skoða 

málið frá sjónarhóli fyrirtækjanna sjálfra. Það hefði verið áhugavert að skoða málið frá fleiri 
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hliðum einnig. Það hefði einnig verið ákjósanlegt að byggja rannsóknina á fleiri fyrirtækjum 

og jafnvel að hafa þau misstór eða með mismikla reynslu af starfsemi á norskum landgrunni. 

Fyrirtækin tvö sem veittu höfundi viðtal eru bæði meðal tíu stærstu fyrirtækjanna sem eru 

með starfsemi í hafinu við Noreg.  

Þó að rannsóknin byggi aðeins á tveimur fyrirtækjum í olíuiðnaði og muni því seint teljast 

tölfræðilega marktæk þá eru niðurstöður hennar áhugaverðar að mati höfundar og geti verið 

hvatning til frekari rannsókna. 

Það kom höfundi á óvart að bæði fyrirtækin sem voru til skoðunar í rannsókninni voru ekki 

sjálf aðilar að stöðlum um samfélagsábyrgð og sjálfbærni heldur voru það móðurfyrirtækin 

sem voru skráð fyrir aðildinni. Þá kom það höfundi einnig á óvart hversu mörgum stöðlum og 

viðmiðum móðurfyrirtækin voru aðilar að. 

Það kom höfundi einnig á óvart hversu starfsmenn olíufyrirtækjanna voru fáir en fyrirtækin 

notast mjög mikið við starfsmannaleigur og verktaka í vinnu og eru því oft með mjög fáa 

fastráðna starfsmenn. 

7.1 Hugmyndir um frekari rannsóknir 
Það væri áhugavert að gera rannsóknir á samfélagsábyrgð og sjálfbærni olíufyrirtækjanna út 

frá annarri nálgun t.d. með því að skoða málið frá sjónarhóli hagaðila eða jafnvel starfsmanna 

fyrirtækjanna sjálfra eða þá stéttarfélaga þeirra. Þá væri áhugavert að gera rannsókn sem snýr 

að öryggismálum olíumannvirkja og aðbúnaði starfsmanna. 

Þegar horft er til þess hvað olíufyrirtækin sem eru með starfsemi á norskum landgrunni þurfa 

að gera í öryggis- og umhverfismálum og fyrir samfélögin sem teljast innan áhrifasvæðis 

starfseminnar, væri áhugavert að skoða hvaða kröfur í þessa veru eru gerðar af íslenskum 

yfirvöldum til fyrirtækjanna sem í janúar s.l. fengu úthlutað leyfum til rannsókna og vinnslu á 

Drekasvæðinu. Síðan mætti gera athugun á því hvort það sé raunhæfur möguleiki fyrir 

Íslendinga að innleiða norska olíumódelið.  

8 Lokaorð 
Þessi rannsókn opnar í raun aðeins lítinn glugga inn í þann gríðarstóra heim sem 

olíuiðnaðurinn er en rannsóknin veitir samt ákveðið innsæi og getur nýst sem grunnur frekari 

rannsókna af svipuðum toga. Nú þegar Íslendingar eru að fara að feta þau spor sem Noregur 

gerði fyrir næstum fjörtíu árum síðan er mikilvægt að þeir reyni að læra af frændum sínum í 
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Noregi enda virðist vera ágæt sátt um það kerfi sem þeir hafa innleitt í tengslum við 

olíuiðnaðinn.  
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