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Tilgangur OR bókarinnar er að styðja okkur í daglegum störfum. Það er
sama við hvað við fáumst í samstæðunni, hver og einn leggur sitt af
mörkum í starfseminni og þess vegna er mikilvægt að við höfum sameigin
lega sýn. Bókinni er ætlað að skýra á einum stað frá því hver við erum og
hvaðan við komum. Jafnframt greinir hún frá því hvernig við störfum saman
í samstæðunni og veitir yfirsýn yfir sameiginleg gildi, stefnu og framtíðarsýn.
Í upphafi er samstæðunni lýst og hvaða kröfur eigendur og löggjafinn gera
til starfseminnar og hvernig samstæðan í heild sinni nær árangri. Skýrt er
frá því til hvers er ætlast af okkur og til hvers við getum ætlast af vinnu
staðnum. Í framhaldi er farið yfir það hvernig við skipuleggjum starfsemina,
hvað við gerum til þess að ná árangri, hvernig við metum hann og mikilvægi
þess að bæta verklagið stöðugt.
Frammistaða samstæðunnar við að sinna hlutverki sínu ræðst af samvinnu
dótturfélaga og móðurfélags. Það skiptir okkur jafn miklu máli hvernig við
störfum og hverju við áorkum. Það skiptir okkur einnig máli að vera sam
stillt og hafa sameiginlegan skilning á hlutverki og stefnu samstæðunnar.
Starfsfólk, gildi og menning gera samstæðuna að framúrskarandi vinnu
stað sem við erum stolt af.
Stjórnendur og starfsfólk samstæðunnar hafa lesið bókina yfir og búið er
að taka mið af ábendingum þeirra. Þannig er OR bókin sameiginlegt
framlag alls starfsfólks samstæðunnar.
Kunnátta þín, skuldbinding og hvernig þú vinnur í samstæðunni er grund
völlur að sameiginlegri framtíð.
Bjarni Bjarnason

Frekari upplýsingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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Samstæða OR
Við tölum um „samstæðuna“ og „samstæðu OR“
jöfnum höndum. Þegar við tölum um einstök
dótturfyrirtæki eða svið í samstæðunni eru
þau nafngreind.
Í þessum kafla verður farið yfir hlutverk, kjarnastarfsemi og skipulag samstæðunnar. Það er
mikilvægt fyrir okkur að skilja hvert hlutverk
samstæðunnar er og hvernig hún er skipulögð.
Það er líka mikilvægt að vita hvert við stefnum
sem heild og hvernig við vinnum saman.
Þannig getum við öll gengið í takt.

Samstæða OR fer með lögbundin veituverkefni og önnur verkefni í sveitar
félögum eigenda og öðrum sveitarfélögum í samræmi við stefnu sem eigend
urnir hafa markað. Hún nýtir náttúruna á ábyrgan, sjálfbæran og hagkvæman
hátt og af virðingu án þess að ganga á rétt komandi kynslóða.
Samstæðan þjónar heimilum á veitusvæði sínu, fyrirtækjum og stofnunum og
tryggir umsamin gæði og afhendingaröryggi á vörum og þjónustu á sanngjörnu
og samkeppnishæfu verði.

Skjalakeðja
í samstæðu OR

Kjarnastarfsemi

Lög

Kjarnastarfsemi samstæðunnar felst í rekstri vatnsveitu, fráveitu, hitaveitu og
rafveitu auk sölu og vinnslu á rafmagni, heitu og köldu vatni. Samstæðan nýtir
þekkingu til þátttöku í skyldum rekstri, s.s. rekstri gagnaveitu.

Sameignarsamningur

Eigendur

Eigendastefna

Eigendur samstæðu OR eru þrír:
Reykjavíkurborg

Akraneskaupstaður

Borgarbyggð

93,5%

5,5%

1%

Um samstæðuna gilda sérstök lög þar sem segir meðal annars að eigendur
hennar eigi að gera með sér sameignarsamning. Í honum kemur fram að
eigendur móta fyrirtækinu og dóttur
félögum þess stefnu um tilgang og
markmið rekstursins. Það er gert í eigendastefnu OR sem er leiðarvísir sam
stæðunnar um það hvert eigendur hennar vilja að hún stefni og hvernig það
skuli gert. Stjórn móðurfélags OR mótar heildarstefnu fyrir samstæðuna og
stefnu í tilteknum málaflokkum. Stefnumótun einstakra sviða og dótturfélaga
innan samstæðunnar byggir á þeirri vinnu.
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Heildarstefna
móðurfélags
Samþykktir
dótturfélaga

Stefnur dótturfélaga

Framkvæmd
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Skipulag samstæðunnar

Þjónandi forysta OR

Samstæðan samanstendur af OR (móðurfélagi) og dóttur
félögum, sem vinna saman að sífellt bættum árangri.
Stjórn móðurfélags fylgist með því að stefna, skipulag og
rekstur samstæðunnar sé í samræmi við stefnu eigenda.
Það gerir stjórnin meðal annars með því að skilgreina lykil
mælikvarða í rekstri samstæðunnar og fylgjast með þeim.
Stefnumótun fyrir dótturfélög í samstæðu OR sam
ræmist
stefnu móðurfélags á hverjum tíma.

Stjórn ræður forstjóra móðurfélags OR sem ber ábyrgð
gagnvart henni á daglegum rekstri. Hvert dótturfélag í sam
stæðunni hefur eigin stjórn. Stjórnir í samstæðunni starfa allar
í samræmi við siðareglur og starfsreglur samstæðunnar.
Stjórnir dótturfélaga ráða framkvæmdastjóra þeirra.
Hlutverk innri endurskoðunar, sem heyrir undir stjórn móður
félags, er að staðfesta að stjórnarhættir, áhættustýring og
eftirlit séu hagkvæm og skilvirk.

Skipulag samstæðu OR

Móðurfélagið veitir dótturfélögum stoðþjónustu á þremur
sviðum og í átta málaflokkum. Dótturfélögin koma fram undir
eigin merkjum en móðurfélagið veitir þeim þjónandi forystu.
Það er okkur öllum hjartans mál að veita góða þjónustu á
þeim sviðum sem við vinnum á. Forstjóri OR ber endanlega
ábyrgð á árangri samstæðunnar í heild sinni.
Móðurfélagið hefur umsjón með þróun og stýringu auðlinda
og sér um þjónustu við viðskiptavini fyrir hönd dótturfélaga.
Auk þess sér móðurfélagið um innkaup, bókhald, fjár- og
áhættustýringu auk greininga. Upplýsingakerfi og húsnæðið
á Bæjar
hálsi eru rekin af móðurfélaginu. Önnur þjónusta
móðurfélagsins eru rekstur mannauðsmála og mötuneytis.
Lögfræðiþjónusta, samskiptamál, skjalamál og rekstur ýmissa
annarra málaflokka eru einnig á ábyrgð móðurfélagsins.

STJÓRN

Svona kemur samstæðan fram út á við:

INNRI ENDURSKOÐUN

FORSTJÓRI
STJÓRN

MANNAUÐUR
OG MENNING
STJÓRNHÆTTIR
OG STEFNA

FJÁRMÁL

MANNAUÐUR

AUÐLINDASTÝRING

GREINING OG SPÁ

ÞJÓNUSTUSTÝRING

AÐBÚNAÐUR

NÝSKÖPUN OG FRAMTÍÐARSÝN

FJÁR- OG
ÁHÆTTUSTÝRING

NOTENDAÞJÓNUSTA

VATNSVEITA OG
FRÁVEITA

TÆKNIÞJÓNUSTA
OG AFHENDING

INNKAUP

SAMSKIPTI OG
SAMFÉLAG

REIKNINGSHALD

UMHVERFI
LÖGFRÆÐI
VERKEFNASTOFA
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RANNSÓKNIR OG
NÝSKÖPUN

STEFNA

ÖRYGGI OG HEILSA

STJÓRN

UPPLÝSINGATÆKNI
FERLI OG UMBÆTUR

ÞJÓNUSTA

VEITUR OHF.

GAGNAVEITA

STJÓRN

STJÓRN

ORKA

CARBFIX OHF.

REYKJAVÍKUR EHF.

NÁTTÚRUNNAR OHF.

RAFVEITA

TÆKNI

AUÐLINDIR

HITAVEITA

LJÓSLEIÐARI

TÆKNIÞRÓUN
VIRKJANIR

KERFISÞRÓUN OG
STÝRING

FYRIRTÆKJAMARKAÐUR

TÆKNIÞRÓUN

EINSTAKLINGSMARKAÐUR

SNJALLVÆÐING OG
STAFRÆN ÞRÓUN

Unnið er að
kolefnishreinsun og
-förgun, rannsóknum
og nýsköpun og
viðskiptaþróun
í teymum innan
fyrirtækisins.

FRAMTÍÐARSÝN OG
REKSTUR
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Dótturfélög
Uppruni okkar er mikilvægur og hann má rekja aftur til ársins
1909 þegar Vatnsveita Reykjavíkur var stofnuð. Samhliða
lagn
ingu vatnsveitunnar ákvað bæjarstjórn Reykjavíkur að
leggja holræsi í allar götur og urðu þessar framkvæmdir til að
bæta heilsufar bæjarbúa með hreinu og góðu vatni, bættri
fráveitu og nægu vatni til brunavarna. Rafmagnsveita Reykja
víkur var svo stofnuð árið 1921 við virkjun Elliðaánna. Með
Laugaveitunni árið 1930 hófst rekstur hitaveitunnar, sem allir
íbúar höfuðborgarsvæðisins njóta í dag. Veiturnar þrjár voru
sameinaðar um síðustu aldamót undir nafni Orkuveitu Reykja
víkur. Um það leyti hóf fyrirtækið fjarskiptastarfsemi sem nú er
rekin í Gagnaveitu Reykjavíkur. Orkuveitan tók við rekstri frá
veitna árið 2006. Nú birtist samstæðan undir fjórum vöru
merkjum; OR, Veitum, Orku náttúrunnar og Gagnaveitu
Reykjavíkur.
Þó dótturfélögin séu ólík, í sérleyfisrekstri eða samkeppni,
mega þau gjarnan hafa samskipti sín á milli um sameiginleg
málefni, enda sé þess gætt að fjalla ekki um neitt sem snýr að
rekstri eða fjárfestingum veitukerfanna.

Veitur samanstanda af veiturekstri samstæðunnar í heitu og
köldu vatni, dreifingu rafmagns og rekstri fráveitu. Lengd
lagna sem Veitur sjá um er um 9.000 km.
Veiturnar þjóna 22 sveitarfélögum og þrír af hverjum fjórum
landsmönnum njóta þjónustu Veitna með einhverjum hætti.
Hitaveita

Rafmagnsveita

Vatnsveita

Sérleyfisskyld starfsemi

Fráveita

Lögbundin starfsemi

Lagnir
3.100 km

Lagnir
3.600 km

Lagnir
1.200 km

Lagnir
1.000 km

78 borholur
á lághitasvæðum

900 dreifistöðvar
13 aðveitustöðvar

Árleg vinnsla
27 milljónir m3

52 dælu- og
hreinsistöðvar

Heildarframleiðsla
82 milljón m3

Dreift magn		
1.150 GWst		

Árleg hreinsun
80 milljón m3

Orka náttúrunnar er í samkeppnisrekstri í vinnslu og sölu á
rafmagni. Fyrirtækið vinnur og selur rafmagn til landsmanna
frá virkjunum á Nesjavöllum, Hellisheiði og við Andakíl. Frá
Hengilssvæðinu kemur líka um helmingur heita vatnsins í
hitaveituna á höfuðborgarsvæðinu.

Hellisheiði

Nesjavellir

Andakíll

Jarðvarmavirkjun

Jarðvarmavirkjun

Vatnsaflsvirkjun

133 MW í varma
303 MW í rafmagni

300 MW í varma
120 MW í rafmagni

8 MW í rafmagni

Carbfix fangar koltvíoxíð og aðrar vatnsleysanlegar
gastegundir eins og brennisteinsvetni úr útblæstri og bindur í
steindir í berglögum neðanjarðar á umhverfisvænan og
arðbæran hátt. Carbfix aðferðinni var fyrst beitt við
Hellisheiðavirkjun og er nú unnið að frekari útbreiðslu
aðferðarinnar hér á landi og erlendis. Carbfix aðferðinni má
einnig beita til að farga koltvíoxíði sem fangað er beint úr
andrúmslofti líkt og gert er á Hellisheiði í samstarfi við
fyrirtækið Climeworks.
Til að kynnast Carbfix betur er hægt að skoða heimasíðu
fyrirtækisins www.carbfix.com auk þess sem Carbfix er á
Facebook og Twitter.

Til að kynnast Orku náttúrunnar er hægt að skoða heimasíðuna
www.on.is, Facebook eða kíkja á skemmtilegar myndir á
Instagram.

Ef þú vilt kynnast Veitum betur eru þær með heimasíðu á slóðinni
www.veitur.is auk þess sem Veitur eru á Facebook.

Hlutfall Íslendinga sem við þjónum
Gagnaveita

Gagnaveita Reykjavíkur (GR) er í samkeppnisrekstri og
rekur opið ljósleiðaranet undir vörumerkinu Ljósleiðarinn.
Kerfið spannar nánast allt suðvesturhorn landsins, frá Hellu á
Suðurlandi að Bifröst á Vesturlandi.

Fráveita
Vatnsveita
Raforkusala
(alm. markaður)

• 102.000 heimili eiga kost á þjónustu um Ljósleiðarann
• 20.000 heimili munu bætast við fyrir lok ársins 2025

Raforkudreifing
Hitaveita
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Til að kynnast GR betur er hægt að skoða heimasíðuna
www.ljosleidarinn.is auk þess sem Ljósleiðarinn er virkur á
Facebook.
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Persónuleiki samstæðu OR
Við hönnun nýrra merkja og ásýndar móðurfélags og
dótturfélaga var leitað álits víða á því hvernig lýsa mætti
samstæðunni ef hún væri einstaklingur.
Niðurstaðan var sú að þetta væri heiðarleg, skynsöm,
kraftmikil og glaðleg manneskja.

Glaðleg
Á sína skemmtilegu
hlið og vinnur verkin
með bros á vör.
Heiðarleg
Segir hlutina eins og þeir
eru. Upplýsir og útskýrir.
Viðurkennir mistök,
er auðmjúk og getur
sett sig í spor annarra.

Kraftmikil
Dugleg með frísklegt
yfirbragð og fas.
Leiðandi á sínu sviði og
stolt af sögu sinni.
Skynsöm
Tekur ákvarðanir
af yfirvegun með
framtíðina og virðingu
fyrir náttúrinni í huga.

Samstæðulíf

Samfélagsmiðlar

Samstæðan myndar eina heild sem sameiginlega uppfyllir
hlutverk sitt og sinnir kjarnastarfseminni – rekstri fráveitu,
vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og vinnslu og sölu á rafmagni og
heitu og köldu vatni auk reksturs gagnaveitu. Ekkert fyrirtæki
í samstæðunni getur eitt og sér uppfyllt hlutverkið og sinnt
kjarnastarfseminni. Þess vegna vinnum við saman sem ein
heild að því að ná sameiginlega tilgangi okkar og markmiðum.
Áhersla er lögð á samvinnu og þverfaglega teymisvinnu í
samstæðunni okkar. Við trúum því að þannig náum við
bestum árangri. Við leggjum áherslu á að hrósa hvert öðru og
fagna góðum árangri.

Okkar innri samfélagsmiðill er Workplace sem er í raun mjög
svipað Facebook, en þó eingöngu opið starfsfólki
samstæðunnar. Þar skiptumst við á upplýsingum, fréttum,
myndum, fróðleik og skemmtun. Við nýtum Workplace
einnig í hópastarfi og samskiptum. OR og dótturfélögin eru
virk á Facebook svo endilega fylgstu með þeim. Á Instagram
notar starfsfólk myllumerkið #orsaman á góðum stundum.

Dótturfélög hafa það meginhlutverk að þjóna ytri viðskipta
vinum en allar tekjur samstæðunnar koma frá þeim. Stoð
þjónusta móðurfélagsins styður dótturfélögin í að ná góðum
árangri auk þess að vakta árangur í viðkomandi málaflokkum.
Starfsfólk OR sem starfar hjá Þjónustu hefur það meginhlut
verk að þjónusta ytri viðskiptavini dótturfélaganna. Starfsfólk
Fjármála koma fram fyrir hönd dótturfélaga á margvíslegan
hátt, til dæmis við útboðsgerð og fleira. Starfsfólk Rannsókna
og nýsköpunar koma fram út á við í rannsóknarverkefnum og
fleiru.
Forstjóri og framkvæmdastjórar eru ábyrgir fyrir árangri ein
inga sinna og gagnvart stjórnum fyrirtækjanna.
Við erum svo öll ábyrg fyrir störfum okkar og þeim verkefnum
sem okkur eru falin hverju sinni. Það felur í sér frumkvæði,
undirbúning, framkvæmd og mat á árangri.
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Tvíhliða
vinnusamband
starfsfólks og
vinnustaðar

Fólk og forysta
Eftirsóknarverður vinnustaður er ein grunnstoð
framtíðarsýnar okkar. Í störfum okkar þurfum við að
vita til hvers er ætlast af okkur og til hvers við getum
ætlast af vinnustaðnum. Þessi kafli fjallar um það
hvernig við störfum saman.
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Skuldbinding samstæðunnar við þig

Skuldbinding þín

• Samstæðan ræður hæft starfsfólk þar sem jafnræðis og
hlutleysis er gætt auk þess sem hún skuldbindur sig til að
taka vel á móti nýju starfsfólki.
• Samstæðan býður þér upp á gott starfsumhverfi þar sem
ríkir jákvæður starfsandi og virðing í samskiptum.
• Samstæðan leggur mikla áherslu á öryggi og
heilsusamlegt vinnuumhverfi.
• Samstæðan leggur sig fram við að skapa aðstæður
til að þú getir samræmt starf, einka- og fjölskyldulíf eins
og kostur er.
• Samstæðan felur þér verkefni við hæfi þar sem
styrkleikar þínir og hæfni fá að njóta sín og veitir þér
reglulega endurgjöf á frammistöðu þína.
• Samstæðan leggur áherslu á þjálfun og fræðslu fyrir þig
til að gera þér kleift að ná árangri í starfi.
• Samstæðan býður starfskjör sem taka mið af eðli starfs,
frammistöðu, ábyrgð, álagi og markaðsaðstæðum.
• Samstæðan tryggir að starfsfólk njóti jafnréttis til launa,
umbunar og starfsþjálfunar.
• Samstæðan leggur áherslu á að jafnréttis sé gætt
í hvívetna í allri starfseminni.

• Þú hefur gildi samstæðunnar að leiðarljósi í störfum
þínum og samskiptum.
• Þú þekkir stefnur og markmið.
• Þú ert góður fulltrúi samstæðunnar í samskiptum
við viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila.
• Þú sýnir öðrum virðingu og stuðlar að góðum
starfsanda og samskiptum.
• Þú sýnir frumkvæði að því að afla þér aukinnar
þekkingar og færni og miðla til annarra.
• Þú sýnir faglega færni og góð afköst.
• Þú staldrar við, undirbýrð verk þín vel og dregur
lærdóm af reynslu.
• Þú ferð vel með verðmæti og eignir samstæðunnar.
• Þú sýnir sveigjanleika og leitar stöðugt leiða til að
bæta árangur.
• Þú nýtir vel aðföng, gengur vel um og flokkar úrgang.
• Hvernig við störfum saman og hvernig við komum fram
hvert við annað skiptir máli. Við erum umburðarlynd,
metum einstaklinga að eigin verðleikum og virðum
mannréttindi.
Á Workplace síðu Mannauðs er hægt að nálgast frekari
upplýsingar auk þess sem starfsfólki er velkomið að líta
við á skrifstofu þeirra.
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Öryggis- heilbrigðis- og
vinnuumhverfismál
Öryggis- heilbrigðis- og vinnuumhverfismál eru óaðskiljan
legur hluti af allri starfseminni. Samstæðan vill vera til fyrir
myndar í þessum málum og einsetur sér að vernda og bæta
líf þeirra sem starfa fyrir hana með því að skapa slysalausan
vinnustað þar sem ekkert starfsfólk, verktaki eða almenningur
bíður heilsutjón vegna starfseminnar. Ekkert verk er svo
mikilvægt að fórna megi öryggi fólks við framkvæmd þess.
Allir sem í samstæðunni starfa eru ábyrgir fyrir eigin öryggi
og eru talsmenn aukins öryggis samstarfsfólks og leitast við
að koma auga á, meta og stjórna áhættu í vinnuumhverfinu.
Við leggjum ríka áherslu á heilsusamlegt vinnuumhverfi. Að
staðan er öll til fyrirmyndar hvað varðar líkamsrækt, slökun,
aðstöðu fyrir hjólreiðafólk og mötuneyti.
Við hvetjum þig til að nýta þér aðstöðuna í húsakynnum sam
stæðu OR og kynna þér þá heilsu-, fræðslu- og menntunar
styrki sem í boði eru.

Starfsmannafélagið STOR

Markmið starfsmannafélagsins er að skapa vettvang fyrir
starfsfólk til að kynnast utan vinnu, efla samstarf og samvinnu
þeirra á félagslegum grundvelli, t.d. hvað varðar skemmtanir,
ferðalög, fræðslu og umræðufundi, tómstundaiðju, orlofsmál
og önnur félagsmál. Allt fastráðið starfsfólk OR og dóttur
félaga geta fengið inngöngu í félagið.
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Stjórnun
Hjá OR samstæðunni leggjum við áherslu á að stjórnendur
búi yfir og þjálfi með sér eiginleika sem gera þá að framúr
skarandi leiðtogum. Þessir eiginleikar eru; heiðarleiki, efling
og stuðningur og eldmóður.

Heiðarleiki

Heiðarlegur leiðtogi segir hlutina eins og þeir eru. Hann þorir
að láta gegnsæi og einlægni ráða för, gerir það sem hann
segir og segir það sem hann gerir. Hann er góð fyrirmynd í
þeim efnum og æskir þess sama af samstarfsfólki sínu.

Efling og stuðningur

Leiðtogi eflir og styður starfsfólk sitt með því að treysta því,
sýna umhyggju og áhuga, veita umboð til athafna, hrósa og
veita sértæka endurgjöf.

Eldmóður

Leiðarljós
stjórnenda

Leiðtogi sýnir eldmóð með því að skapa og miðla sýn og drífa
starfsfólk sitt áfram til athafna. Hann nálgast viðfangsefni af
krafti, hugrekki og ástríðu og býr til vinnustað þar sem allt er
mögulegt.
Þeir eiginleikar sem lögð
er áhersla á að stjórnendur
í samstæðu OR búi yfir
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Í átt að
metnaðarfullum
markmiðum
Við hjá samstæðunni höfum sameiginlega sýn á
framtíðina. Eigendur samstæðunnar hafa lagt fyrir
okkur leiðarvísi á sameiginlegri vegferð. Til að við
komumst á áfangastað höfum við sett okkur metnaðar
full markmið og við fylgjumst með því hvernig okkur
miðar á leiðinni. Það er sama við hvað við fáumst, hver
starfsmaður leggur sitt af mörkum á þessu ferðalagi
og þess vegna er mikilvægt að við höfum sameiginlegan
skilning á stefnunni sem hefur verið tekin og á hvaða
gildum hún byggir.

Framtíðarsýn

Að samstæða OR sé orku- og veitufyrirtæki sem eykur
lífsgæði í þeim sveitarfélögum sem hún þjónar og með
samfélagsábyrgð að leiðarljósi.

Gildi samstæðunnar
Gildi samstæðu OR eru þrjú og eru leiðarljós þess hvernig við
störfum og mótum starfsumhverfi og fyrirtækjamenningu. Þau eru
leiðbeinandi og einkenna alla vinnu innan samstæðunnar.

Framsýni

– snýr einkum að hlutverki OR samstæðunnar, þar sem
veiturekstur er í eðli sínu viðfangsefni til afar langs tíma og
þarfir íbúanna fyrir þjónustu veitufyrirtækja úreldast ekki.

Hagsýni

– er boðorð hagkvæms reksturs frá
degi til dags þannig að viðskiptavinir
fái þjónustuna á sanngjörnu verði.

Heiðarleiki

– snýr að því hvernig starfsfólk kemur fram við
viðskiptavini og hvert við annað, hvernig það starfar
og tryggir gegnsæi í rekstrinum.
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Um stefnu

FRAMTÍÐARSÝN:

Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð
að leiðarljósi

Stefna er yfirsýn til lengri tíma, leiðarvísir um það hvernig ætlunin
er að fara frá núverandi stað og á annan stað í framtíðinni
(framtíðarsýn). Stefna skýrir þá leið sem fara á þannig að allir viti
hvaða árangri eigi að ná og hvernig. Sameiginlegur skilningur
þegar við leggjum af stað í leiðangurinn skiptir öllu máli.
Samstæðan hefur mótað heildarstefnu og stuðningsstefnur
sem stefnur dótturfélaga samræmast.

Heildarstefna
Fjárhagslegur styrkur og
hagkvæmni sem tryggir þjónustu
í takt við þarfir samfélagsins

Virðing fyrir þörfum
viðskiptavina og góð og
örugg þjónusta

Til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinnur að stöðugum umbótum
Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt
Eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking
og þjónustuvilji fer saman

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI
Myndræn framsetning heildarstefnu samstæðu OR.

OR nýtir náttúruna á ábyrgan, sjálfbæran og hagkvæman hátt
og af virðingu án þess að ganga á rétt komandi kynslóða. OR
kappkostar að mæta þörfum viðskiptavina með góðri þjónustu
á sanngjörnu verði, traustum rekstri og hlýju viðmóti. Fram
tíðarsýn samstæðunnar hvílir á nokkrum grunnstoðum og hefur
samfélagsábyrgð að leiðarljósi. Grunnstoðirnar eru lykiláherslur
í starfseminni okkar:
• Nýta náttúrugæði á sjálfbæran og ábyrgan hátt
• Vera til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinna að stöðugum
umbótum
• Bera virðingu fyrir þörfum viðskiptavina og veita góða og
örugga þjónustu
• Búa yfir fjárhagslegum styrk og hagkvæmni sem tryggir
þjónustu í takt við þarfir samfélagsins
• Vera eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking og
þjónustuvilji fer saman
Heildarstefna OR er stefna samstæðunnar. Svið og dótturfélög
í samstæðu OR hafa jafnframt mótað sér framtíðarsýn og stefnu
varðandi það hvernig þau uppfylla hlutverk sitt innan sam
stæðunnar þannig að við getum sameiginlega náð árangri.

18

19

Stefnur í samstæðu OR

LÖG 136/2013 UM OR

SAMEIGNARSAMNINGUR
EIGENDASTEFNA
Arðgreiðslustefna
Arðsemisstefna
Áhættustefna

HEILDARSTEFNA OR

FRAMSÝNI

Stuðningsstefnur
Stuðningsstefnur eru stefnur í þeim málaflokkum sem eig
endur hafa falið stjórn móðurfélagsins að setja. Stefnumótun
dótturfyrirtækja skal samræmast heildarstefnu móðurfélags
auk lykilstefnu hvers málaflokks. Þessu til viðbótar hafa
stjórnendur samstæðunnar ákveðið að móta stefnu um aðra
mikilvæga málaflokka.
Stuðningsstefnur tilgreina áherslur í starfseminni, styðja og
leiðbeina okkur við ákvarðanir, framkomu og framkvæmd.
Stuðningsstefnur hafa sama hlutverki að gegna í starfseminni
og um
ferðareglur í umferðinni – þær tilgreina hvernig við
högum okkur í daglegum verkum okkar.

Stefna sviðs/dótturfélags

HAGSÝNI

ORKUVEITA

HEIÐARLEIKI

REYKJAVÍKUR SEF.

VEITUR
OHF.

ORKA

NÁTTÚRUNNAR OHF.

GAGNAVEITA

REYKJAVÍKUR EHF.

CARBFIX

Umhverfis- og auðlindastefna
Gæðastefna
Öryggi og heilsa
Innkaupastefna
Upplýsingaöryggisstefna
Upplýsingatæknistefna
Mannauðsstefna
Starfskjarastefna
Jafnréttisstefna
Siðareglur
Samfélagsábyrgð
Matvælaöryggisstefna
Skjala- og upplýsingastjórnun
Samskiptastefna
Samkeppnisréttarstefna
Þjónustustefna
Vistvænar samgöngur
Persónuverndarstefna
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Lykilárangur
Lykilárangur samstæðunnar tengist
áherslum í heildarstefnu samstæðu OR.
Núverandi
lykilárangursþættir
OR samstæðunnar

FRAMTÍÐARSÝN:

Auka lífsgæði með samfélagsábyrgð
að leiðarljósi

Arðsemi starfsþátta
Arðgreiðsluskilyrði
Áhætta
Opinber leyfi
Styrkur H2S
Loftslagsmælikvarði

Lykill að árangri
Samstæðan setur sér metnaðarfull markmið um
árangur og áætlanir til að ná þeim. Í þessum kafla
verður fjallað um lykilárangur og tengsl hans við
heildarstefnu. Lykilárangurinn er einnig tengdur við
stuðningsstefnur samstæðunnar.

Fjárhagslegur styrkur og
hagkvæmni sem tryggir þjónustu
í takt við þarfir samfélagsins

Ánægja
viðskiptavina

Til fyrirmyndar í umhverfismálum og vinnur að stöðugum umbótum

Umfjöllun í fjölmiðlum

Stefna í heild segir hvert við stefnum sem samstæða, hvert
við ætlum okkur í framtíðinni. Grunnstoðirnar eru hluti stefn
unnar og segja okkur hvernig við komumst þangað sem við
ætlum okkur. Hverri grunnstoð fylgir svo lykilárangursþáttur
– lykilárangur – sem styrkir grunnstoðina og stuðlar að nauð
synlegum árangri. Hann segir okkur hver lykillinn er að því að
komast alla leið.
STE FNA

Virðing fyrir þörfum
viðskiptavina og góð og
örugg þjónusta

GRUNNSTOÐ

Nýting náttúrugæða á sjálfbæran og ábyrgan hátt

Staða auðlinda

Eftirsóknarverður vinnustaður þar sem fagþekking
og þjónustuvilji fer saman

Starfsánægja
Slysatíðni

FRAMSÝNI | HAGSÝNI | HEIÐARLEIKI

Stjórn móðurfélagsins skilgreinir lykilmælikvarða í rekstri sam
stæðunnar sem hún telur mikilvæga til að fylgjast með því að
unnið sé í samræmi við stefnu, markmið og í átt að bættum
árangri.
Samhengi stefnu, grunnstoða og lykilárangurs

LYK I LÁRANG UR SÞ Æ T T I R
Lykilárangursþáttur

Grunnstoð stefnu

Lykilárangursþáttur

Lykilárangursþáttur

Hvert ætlum við?
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Hvernig komumst
við þangað?

Hver er lykillinn að því
að komast alla leið?
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Stuðningsstefna málaflokks

Lykilárangur sem stefnt er að
í hverjum málaflokki
Stuðningsstefnurnar tengjast lykilárangri í hverjum málaflokki
og eru til leiðbeiningar um það hvernig við vinnum.

Stuðningsstefna málaflokks

Hvernig við vinnum

Áhættustefna

Við stöldrum við áður en farið er í verk, metum áhættu og stýrum henni.

Umhverfisstefna

•
•

Öryggi, heilsa og
vinnuumhverfi

Ábyrg auðlindastýring
Gagnsemi veitna
Áhrif losunar

•
•

Áhrif á samfélagið
Reksturinn

Við aukum ánægju viðskiptavina með því að vinna verkin rétt, bregðast við
frávikum og vinna að stöðugum umbótum.

Við erum öll ábyrg fyrir öryggi okkar og erum talsmenn aukins öryggis
samstarfsfólks.
Við leitumst við að koma auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.
Ekkert verk er svo mikilvægt að fórna megi öryggi fólks við framkvæmd
þess.
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Upplýsingatækni

Upplýsingatækni er mikilvægur þáttur í að styðja við rekstur
fyrirtækisins og varðar stefnan hagnýtingu á upplýsingatækni í starfi.

Mannauðsstefna

Við höfum metnað fyrir störfum okkar og viðhöldum þekkingu og
færni til þess að sinna þeim verkefnum sem okkur eru falin.

Starfskjarastefna

Starfskjör í samstæðunni skulu vera samkeppnishæf við kjör í sambærilegum
fyrirtækjum, en þó ekki leiðandi á vinnumarkaði

Jafnréttisstefna

Við metum hvern einstakling að verðleikum.

Siðareglur

Við leggjum áherslu á heiðarleika, gagnkvæma virðingu og traust.

Samfélagsleg ábyrgð

Við höfum samfélagsábyrgð að leiðarljósi í störfum okkar.

Skjala- og
upplýsingastjórnun

Við vistum skjöl og upplýsingar í samræmi við kröfur.

Samskiptastefna

Við sýnum jákvæðni og þjónustulund við upplýsingagjöf. Við setjum
upplýsingar fram á þann hátt að almennir lesendur fái skýra sýn á þær.

Persónuverndarstefna

Við tryggum rétta meðferð persónuupplýsinga.

Í störfum okkar fylgjum við fimm umhverfisreglum:
•

Gæðastefna

Hvernig við vinnum

Innkaupastefna

Meginreglan er sú að útboðum er beitt við innkaup. Við innkaup er tekið tillit til
samfélagslegrar ábyrgðar.

Upplýsingaöryggi

Við verndum gögn og upplýsingakerfi gegn óheimilum aðgangi, notkun,
breytingum, uppljóstrun, eyðileggingu, tapi eða flutningi.
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Þannig náum við árangri
Við leggjum áherslu á að treysta starfsfólki og teymum og að
veita umboð til athafna. Við viljum að starfsfólk leiti stöðugt
leiða til að gera betur jafnvel þó það takist ekki alltaf. Það felur
í sér að við gerum stundum mistök, en við lærum af þeim. Við
trúum því að með skýrum gildum og stefnu náist
hámarksárangur.
Þegar stefnan hefur verið sett er samin stefnuáætlun.
Stefnuáætlun er aðgerðaráætlun sem fylgir stefnu þar sem
aðgerðir og stefnuverkefni eru útfærð til að ná markmiðum og
áherslum stefnu.
Við gerum greinarmun á verkum og verkefnum í samstæðunni.
Daglega sinnum við verkum, göngum til verka okkar, og þarf
þá ekki að úthluta sérstaklega tíma eða aðföngum. Verkefni
eru aftur á móti tímabundin og tímasett. Það þarf að taka

Stefna

Stefnuáætlun

Markmið

ákvörðun um að fara í verkefni, það þarf að úthluta aðföngum
til þeirra, stýra þeim og gera þau upp til að meta hvort þau hafi
staðist áætlanir og skilað tilætluðum árangri. Verkefnin í
samstæðunni geta verið þrennskonar: fjárfestingaverkefni,
rekstrarverkefni og stefnuverkefni.

Stefnuverkefni eru verkefni eða aðgerðir sem við teljum
nauðsynlegar til þess að innleiða stefnu og eru ekki hluti af
daglegum verkum okkar. Daglegur rekstur stendur ekki og
fellur með þessum stefnuverkefnum en við förum í þau af því
að við ætlum að ná markmiðum og viljum gera gott fyrirtæki
betra. Stefnuverkefni eru einskonar átaksverkefni sem hafa
skilgreint upphaf og skilgreindan endi. Þau styðja við tiltekna
grunnstoð og lykilárangursþátt stefnu. Hægt er að setja ferlið
fram svona:

Mælikvarðar

Framlag mitt

Starfsemin
Í þessum kafla er veitt yfirsýn yfir streymi
náttúrugæða frá auðlind til íbúa og virðiskeðjuna sem
sýnir hvað við gerum til þess að tryggja afhendingu.

Mat á árangri

Úthlutun aðfanga og
verkefni unnin

Lærdómur og umbætur

Spágerð

26

27

Miðlun náttúrugæða og virðiskeðja samstæðu OR

Miðlun
náttúrugæða

Virðiskeðja

VATNSBÓL
VATNSVEITA

Hlutverk OR er að tryggja aðgang
fólks að þeim náttúrugæðum sem
fyrirtækinu er trúað fyrir. Myndin sýnir
hvernig framleiðsla og veitukerfi OR og
dótturfyrirtækja tengjast auðlindum og
samfélögum sem þau þjóna.

SJÓR

LÁGHITI
FRÁVEITA

HITAVEITA

Mynd af virðiskeðju samstæðunnar (hvernig við
sköpum virði fyrir viðskiptavini) sýnir hvernig
framleiðsla og veitukerfi OR og dótturfyrirtækja
tengjast auðlindum og samfélögum sem þau
þjóna. Við leggjum áherslu á að ferli séu hugsuð
út frá þörfum viðskiptavina og þess vegna séu
þau sveigjanleg og breytist í takt við þarfir þeirra.

HÁHITI

RAFVEITA
VATNSFÖLL

GAGNAVEITA

Virðiskeðja

Verkefnum okkar má skipta
upp í nokkra meginþætti með
þessum hætti.

AUÐLIND
•

•

Leit að og rannsókn auðlinda og
öflun réttinda til að nýta þær.

NÝFRAMKVÆMDIR
•
•

Vöktun og stýring nýtingar.
•

Hagsmunaaðilar
OR samstæðan greinir hagsmuna
aðila að starfseminni með tilliti til
mikilvægis og áhrifa.

Hönnun og öflun leyfa.
Kaup á efni og búnaði;
samningar við verktaka.
Eftirlit með framkvæmdum og prófanir.

VIÐSKIPTI
OG ÞJÓNUSTA

AUÐLIND

•

Móttaka nýsmíði í rekstur.

•

Öflun og skráning viðskiptavina.

•

Stýring og vöktun vinnslu.

•

Tenging heimila og fyrirtækja.

•

Eftirlit, viðhald og endurnýjun.

•

Álestur og útgáfa reikninga.

•

Kaup á efni og búnaði.

•

Viðbrögð við bilunum.

•

Vöktun viðtaka fráveitu.

OPINBERIR AÐILAR
Leyfisveitingar, skipulag og eftirlit.

OPINBERIR AÐILAR
Vöktun á rekstri og auðlindanýtingu.

VIÐSKIPTAVINIR
Greiðsla reikninga, álestur.

OPINBERIR AÐILAR
Vöktun umhverfisáhrifa.

ALMENNINGUR
Umsagnir um leyfi og kæruréttur.

VERKTAKAR OG VÖRUBIRGJAR
Framkvæmdir, útvegun efnis, ráðgjöf,
fjármögnun.

ALMENNINGUR
Ábendingar, upplýsingar.

OPINBERIR AÐILAR
Vöktun á afhendingaröryggi,
notkunarmælingum og verði.

ALMENNINGUR
Ábendingar, upplýsingar.

ALMENNINGUR
Umsagnir og kæruréttur.
EIGENDUR OR
Staðfesting stærstu fjárfestinga og
fjármögnunarsamninga.
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VINNSLA
OG MIÐLUN

OPINBERIR AÐILAR
Leyfisveitingar, skipulag og eftirlit.

EIGENDUR OR
Staðfesting áforma á nýjum
svæðum.

Starfsemi OR og dótturfyrirtækja felst í
rekstri vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu,
gagna
veitu og fráveitu ásamt sölu og
framleiðslu á rafmagni og heitu og köldu
vatni. Myndin sýnir hvað við gerum til að
sinna hlutverki okkar og sköpum virði
fyrir viðskiptavini okkar.

VIÐSKIPTAVINIR
Upplýsingar um afhendingarbrest.
VERKTAKAR OG VÖRUBIRGJAR
Framkvæmdir, útvegun efnis, ráðgjöf,
fjármögnun.

STARFSFÓLK, SAMTÖK OG FÉLÖG fólks og fyrirtækja
og EFTIRLITSAÐILAR með starfsaðstæðum og
vinnumarkaði eru hagsmunaaðilar að allri starfseminni.

Til þess að við getum sinnt þjónustuhlutverki
okkar við að tryggja gæði og afhendingaröryggi
á vörum og þjónustu þarf að vakta nýtingu
auðlinda og finna nýjar, auk þess sem viðtaki
fráveitunnar er vaktaður (viðtakar geta verið ár,
lækir, stöðuvötn eða hafið). Reglulega þarf að
fara í nýframkvæmdir, t.d. þegar leggja þarf
lagnir í nýtt hverfi eða bora nýja holu. Rekstrar
einingar taka við nýframkvæmdum í rekstur og
tryggja vinnslu og miðlun auðlindanna. Í sam
keppnisstarfseminni er stöðugt unnið að því að
afla nýrra viðskipta. Við lesum af mælum við
skiptavina og innheimtum endurgjald fyrir þjón
ustuna. Síðast en ekki síst er bilanavakt allan
sólarhringinn.
Við viljum tryggja gæði í öllum verkum og stöðugt
flæði í ferlum til þess að skapa virði fyrir við
skiptavinina. Í rekstarhandbókinni má finna meg
inferli sem veita yfirsýn yfir þessi viðfangsefni.
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Mat á árangri
Það er ekki nóg að setja sér markmið. Við vöktum starfsem
ina, mælum hvernig til tekst og metum árangur á gæðum
verka.
Mikilvægasti hluti í vöktun á árangri er árvekni starfsfólks. Hluti
af störfum okkar felst í því að fylgjast með hvernig til tekst,
meta hvað betur má fara og upplýsa um frávik ef við á. Þegar
við komum auga á frávik gefst okkur tækifæri til þess að bæta
ferlana og ná enn betri árangri. Við skráum umbótahugmyndir,
slys og atvik í ÖHV grunninn sem er á forsíðu innra vefsins.
Stjórnendur meta og hafa eftirlit með starfsemi í eigin starfs
einingu. Þeir vakta niðurstöður rekstrarins en jafn mikilvægt er
að meta hvernig til tekst í öðrum málaflokkum, s.s. niðurstöður
vinnustaðagreininga. Að auki gerir innri endurskoðandi úttektir
fyrir stjórnir samstæðunnar og ytri endurskoðendur endur
skoða reikninga félaganna.
Stjórnendur málaflokka vakta árangur þeirra. Þeir varða t.d.
gæði, umhverfi, öryggi, heilbrigði, vinnuumhverfi starfsfólks
og upplýsingaöryggi. Til þess að meta hvort unnið sé í sam
ræmi við það verklag sem hefur verið ákveðið gerir starfsfólk
úttektir á rekstrinum, svokallaðar innri úttektir, og auk þess
taka vottunarstofur út virkni stjórnunarkerfanna. Í úttektum er
farið um alla samstæðuna og rætt við starfsfólk.

Umbætur
Við komum auga á tækifæri til umbóta með ýmsum hætti og
beitum ólíkum aðferðum til þess að bæta árangurinn. Það
skiptir ekki höfuðmáli hvaða aðferð er nýtt til þess að koma á
umbótum – það sem er mikilvægast er að allt starfsfólk leiti
stöðugt leiða til þess bæta starfsemina og auka árangur. Hér
verður gerð grein fyrir nokkrum leiðum við umbætur.
Þegar við fáum umbótahugmyndir er þeim komið í farveg
með því að skrá þær í ÖHV grunninn eða miðla þeim á annan
hátt. Stjórnendur leiða umbótavinnuna.
Ferlar, það hvernig verk eru unnin, eru endurskoðaðir reglulega
með það í huga að leita að tækifærum til að draga úr álagi,
jafna álag og minnka sóun. Við byrjum á því að skilgreina
tækifærið eða vandann sem á að leysa. Við kortleggjum því
næst núverandi stöðu og markmið með verkefninu er skil
greint. Framtíðarferli, það hvernig við myndum vilja sjá verkin
unnin, er teiknað upp og umbætur unnar til þess að hægt sé
að innleiða það. Hér er, líkt og við önnur umbótaverkefni,
mikilvægt að mæla árangurinn af umbótunum.

Í sumum tilvikum þarf að leiðrétta það sem hefur farið úrskeiðis
t.d. ef bilun verður í kerfum auk þess sem bregðast þarf við
ábendingum úr úttektum. Þá er mikilvægt að greina orsök
vandamálsins þannig að við getum komið í veg fyrir endur
tekningu.
Oft leiðir mat á áhættu af sér tækifæri til umbóta sem kallast
forvarnir þegar við ætlum að koma í veg fyrir að atburður verði
eða milda afleiðingarnar. Þannig gerum við til dæmis við
bragðsáætlun við eldgosi og æfum hana til þess að draga úr
tjóni þó svo að við getum ekki komið í veg fyrir gosið. Forvarnir
geta einnig falið í sér að koma í veg fyrir atburð t.d. með því
að hindra að hægt sé að skrá upplýsingar nema í rétta
valmynd. Stundum er valið að bregðast ekki við áhættu á
annan hátt en að fara varlega, t.d. með því að staldra við áður
en farið er í verk.

Kjarninn í umbótastarfi er þátttaka og virkni starfsfólks:
Allt starfsfólk – alla daga
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Vottanir samstæðunnar
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Miðlun
upplýsinga
Til þess að við getum sinnt störfum okkar þurfum
við að fá upplýsingar um til hvers er ætlast og hvaða
breytingar eru fyrirhugaðar eða hafa átt sér stað.
Að sama skapi er mikilvægt að við starfsfólk skráum
nauðsynlegar upplýsingar. Upplýsingum er miðlað
á fundum og á innra neti. Einnig eru upplýsingar
í Rekstrarhandbók og í ýmsum gagnagrunnum og
skrám. Hér á eftir verður skýrt frá upplýsingagjöf.

Fundir í samstæðunni og upplýsingagjöf
Í samstæðunni er ákveðið fundafyrirkomulag sem miðar að
góðri miðlun upplýsinga og þátttöku allra. Markmið þessa
fundafyrirkomulags er að tryggja flæði upplýsinga alls staðar í
samstæðunni og að raddir alls starfsfólks fái að heyrast, sama
hvar eða við hvað það starfar.
• Samstæðufundir eru haldnir vikulega þar sem forstjóri og
framkvæmdastjórar samstæðunnar taka ákvarðanir um
málefni sem varða samstæðuna í heild sinni.
• Stefnuráð samstæðunnar rýnir þær stefnur sem í gildi
eru, markmið stefnu og þá mælikvarða sem notaðir eru
til að fylgjast með árangri. Í stefnuráði eru þeir sömu og
á samstæðufundi. Stefnustjóri og stjórnandi viðkomandi
málaflokks eru starfsfólk ráðsins og undirbúa rýni.
• Hringborðsfundir eru haldnir mánaðarlega. Tilgangur
þeirra er miðlun upplýsinga þvert á samstæðuna. Þar
hittast þeir sem heyra undir forstjóra í skipuriti, það eru
stjórnendur einstakra málaflokka, auk framkvæmdastjóra
samstæðunnar.

• Vor- og haustfundir stjórnenda í samstæðunni eru
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•
•

•
•

•
•
•

heilsdagsfundir þar sem tekin eru fyrir ákveðin málefni
sem tengjast stjórnun.
Skipuritsfundir er fundaröð allra stjórnenda í skipuriti og
varða lykilárangur.
Stjórnendafundir eru upplýsingafundir allra þeirra sem
hafa mannaforráð og þar er fjallað um málefni sem snúa
að starfsfólki.
Framkvæmdastjórar samstæðunnar hitta forstöðumenn
sína á reglulegum fundum.
Forstöðumenn hitta svo eigin teymi á fundum sem
nefnast ýmsum nöfnum. Auk þess eru fundir með öllu
starfsfólki hvers sviðs eða dótturfélags.
Ekki má gleyma almennum starfsmannafundum á sal
sem haldnir eru reglulega til að miðla upplýsingum.
Einnig funda ýmsar nefndir í samstæðunni til að sinna
störfum sínum.
Þá má ekki gleyma að nefna að upplýsingagjöf á innri
vef samstæðunnar.

Nánar má lesa um fyrirkomulag funda og nefnda í
Rekstrarhandbók.
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Rekstrarhandbókin

Frekari
upplýsingar

Upplýsingar um það hvernig við vinnum – svo sem verklags
reglur, stefnur, ferlar og leiðbeiningar eru aðgengilegar í
Rekstrar
handbók á innri vef samstæðunnar. Við kynnum
okkur þær breytingar sem snerta okkur. Með þessum móti
tryggjum við stöðlun og innleiðingu á bestu aðferðum í sam
stæðunni.

Skráning upplýsinga og vistun skjala
Í rekstrinum verður til mikið af gögnum dag hvern. Við þurfum
að geta fundið gögn um tiltekin mál um ókomna tíð óháð því
hver vistaði þau. Sem dæmi má nefna að erindi frá viðskipta
vinum verða að vera aðgengileg miðlægt, viðhaldssögu þarf
að skrá, samninga þarf að varðveita og við þurfum að vita
hvar í jörðu lagnirnar liggja. Þessar upplýsingar þurfa oft að
vera aðgengilegar í áratugi. Því er mikilvægt að vista skjölin á
skilgreindum vistunarstöðum.
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• Erindi, ábendingar og kvartanir frá viðskiptavinum:
CRM / Rekstrartruflanir: Í CRM eru samskipti við
viðskiptavini skráð og skjöl er fylgja erindum þeirra,
t.d. ábendingar, álestur, flutningur, kvartanir, mælaskipti,
reikningar o.fl.
• Erindi, ábendingar og kvartanir frá öðrum
hagsmunaaðilum en viðskiptavinum:
Lindin: Í Lindinni eru skráð mál sem er svarað af ýmsum
sérfræðingum OR samstæðunnar, t.d. lögfræðileg
álitamál, ýmsar fyrirspurnir er varða fyrirtækin,
umhverfismál o.fl.
• Ábendingar frá starfsfólki:
ÖHV: Ábendingar og atvik sem starfsfólk verður
vart við eða kemur auga á.
DMM: Viðhaldsverkefni vegna kerfa.
• Aðrar skráningar:
Önnur skráningarkerfi: Skráð er í fjölmörg önnur kerfi og
er því lýst í viðkomandi ferlaskjölum og leiðbeiningum.

•
•
•
•
•

Rekstrarhandbók OR
Orðaskrá um stefnumótun og tengd hugtök
Heimasíður fyrirtækjanna
Heimasíða mannauðsmála

Öryggishandbók OR
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