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Af hverju iCert

• Með lögum nr. 56/2017 þurfa um 1.200 aðilar 
að hljóta vottun fram til loka árs 2021

• Nauðsynlegt að virk samkeppni sé í vottunum 
stjórnunarkerfa 

• Stuðla að gæðum vottunarþjónustu 

• Auka líkur á að markmið laganna nái fram að 
ganga

• Stuðla að því að fyrirtæki og stofnanir sjái 
tækifæri í innleiðingu stjórnunarkerfa



ÍST 85

• Jafnlaunastaðallinn er afurð samstarfs 
stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins 

• Sýnir sameiginlegan vilja allra aðila til að koma á 
og viðhalda jafnrétti launa.

• Jafnlaunastaðallinn er stjórnunarkerfisstaðall
• Staðall um aðferðir til að stuðla að bættum árangri í 

að tryggja jafnrétti kynja þegar kemur að launum

• Jafnlaunavottun lögfest í júní 2017.

• Staðallinn á að nýtast öllum fyrirtækjum og 
stofnunum óháð stærð, starfsemi, hlutverki og 
kynjahlutfalli. 

• Hann á að tryggja fagleg vinnubrögð til að 
fyrirbyggja beina og óbeina mismunun vegna 
kyns.

Do

CheckAct

Plan 



ÍST 85

• Mikið hefur verið fjallað um jafnlaunastaðalinn í 
ræðu og riti 

• Ýmis námskeið í boði 

• Fræðsluefni

• Ýmsar leiðir færar í innleiðingu 

• iCert mælir ekki með einni aðferð fremur en 
annarri

Do

CheckAct

Plan 



Vottun

• Staðfesting óháðs og hlutlauss þriðja aðila á að 
útfærsla, innleiðing og framkvæmd 
stjórnunarkerfa sé í samræmi við:
• Kröfur stjórnunarkerfisstaðla, s.s. ISO 9001:2015, ÍST 

85:2012

• Innri kröfur stjórnunarkerfisins

• Vottun er ekki krafa stjórnunarkerfisstaðla

• Lagakrafa í tilviki ÍST 85:2012

• Kann að vera ytri krafa viðskiptavina eða 
hagsmunaaðila

• Stuðlar að stöðugum umbótum 



Vottunarkerfi

• Vottunarstofur sem votta stjórnunarkerfi þurfa 
að uppfylla kröfur ISO 17021-1:2015 Kröfur til 
stofnana sem annast úttektir og vottun 
stjórnunarkerfa til þess að vera hæfar til úttekta 
og vottunar

• Staðlinum er ætlað að tryggja samræmda 
framkvæmd úttekta og vottunar óháð 
vottunaraðila

• Úttektir framkvæmdar með hliðsjón af ISO 
19011:2011 Leiðbeiningar um úttektir

• Byggja vottunarkerfi sitt út frá kröfum ISO 
17021-1 svipað og jafnlaunakerfi út frá kröfum 
ÍST 85



Vottunarstofur

• Veita óháð og hlutlaust mat á stjórnunarkerfum 
og framkvæmd þeirra

• Veita viðskiptavinum og hagsmunaaðilum 
staðfestingu sem eykur líkur á auknu trausti og 
aukinnar ánægju með starfsemi

• Veita endurgjöf á innleiðingu og framkvæmd 
stjórnunarkerfis

• Með vottun fá fyrirtæki og stofnanir einnig 
reglubundið hlutlausar ábendingar um hvað 
mætti betur fara með það að markmiði að bæta 
stöðugt stefnu, starfsemi, framkvæmd 
stjórnunarkerfis



Faggilding

• Staðfesting opinbers aðila á að framkvæmd sé í 
samræmi við kröfur

• „Vottun“ fyrir vottunarstofur á að framkvæmd 
sé í samræmi við kröfur

• Faggildingarsvið Einkaleyfastofu veitir 
faggildingu á Íslandi

• Tryggir að vottun faggilds vottunaraðila sé 
alþjóðlega viðurkennd 



Vottunarferlið

Umsókn um 
vottun

•Gagnaöflun

•Hlutleysismat

•Yfirferð á umsókn

•Samningur um vottun

Upphafs-
úttektir

•Forúttekt

•Vottunarúttekt

•Úttektarskýrsla

Vottun

•Vottunarákvörðun

•Upphaf 3 ára vottunarhrings

Eftirlits-
úttektir

•Árlega

Endurvottun

•Endurvottunarúttekt eftir 3 ár



Aðgerðir fyrir úttektir

Umsókn Gagnaöflun Hlutleysismat
Yfirferð á 
umsókn

Tilboðs- og 
samningagerð



Aðgerðir fyrir úttektir

Umsókn Gagnaöflun Hlutleysismat
Yfirferð á 
umsókn

Tilboðs- og 
samningagerð



.

• Viðskiptavinur sem hefur innleitt stjórnunarkerfi 
í starfsemi sína óskar eftir vottun með formlegri 
umsókn eða beiðni um tilboð í vottun

• Nauðsynlegt að tilgreina upplýsingar á 
mismunandi stigum um 

• Gæða- eða jafnlaunahandbók

• Aðgang að gæða- eða jafnlaunakerfi

• Upplýsingar um starfsmannafjölda

• Fjöldi starfsstöðva

• Annað

Umsókn



Aðgerðir fyrir úttektir

Umsókn Gagnaöflun Hlutleysismat
Yfirferð á 
umsókn

Tilboðs- og 
samningagerð



.
• Þegar umsókn er móttekin er farið yfir hvort öll 

nauðsynleg gögn séu til staðar 

• Metið hvort frekari gögn eða upplýsingar séu 
nauðsynlegar

Gagnaöflun



Aðgerðir fyrir úttektir

Umsókn Gagnaöflun Hlutleysismat
Yfirferð á 
umsókn

Tilboðs- og 
samningagerð



.

• Nauðsynlegt er að framkvæma hlutleysismat

• Kjarni starfsemi vottunarstofa er að tryggja hlutleysis 
í vottunaraðgerðum

• Þannig eiga vottunarstofur að gæta hlutleysis 
gagnvart viðskiptavinum og hagsmunaaðilum

• Tryggja trúverðugleika úttekta og ákvarðana um 
vottanir 

• Vottunarstofur eiga að hafa ferla um hvernig 
hlutleysis sé gætt og að hagsmunaárekstrar séu 
fyrirbyggðir 

• Ef ekki er unnt að tryggja hlutleysi er umsókn hafnað 
og ákvörðun rökstudd

Hlutleysismat



Aðgerðir fyrir úttektir

Umsókn Gagnaöflun Hlutleysismat
Yfirferð á 
umsókn

Tilboðs- og 
samningagerð



.

• Eftir jákvæða niðurstöðu hlutleysismats er farið 
formlega yfir umsókn

• Yfirferð felur í sér:

• Ákvörðun á hæfni

• Ákvörðun á tímalengd úttekta

• Kostnaðaráætlun

• Tryggja sameiginlegan skilning á verkefni

• Tryggja næg úrræði fyrir úttektir

Yfirferð á 
umsókn



Aðgerðir fyrir úttektir

Umsókn Gagnaöflun Hlutleysismat
Yfirferð á 
umsókn

Tilboðs- og 
samninga-

gerð



.

• Eftir jákvæða yfirferð á hlutleysismati og 
umsóknar er miðlað til umsækjanda tilboði um 
vottunaraðgerðir fyrir vottunarhring (3 ár)

• Umsækjandi fær drög að samningi til 
samþykktar

• Eftir að samningur kemst á er úttektaráætlun 
fyrir vottunarhring og úttektarskipulagi fyrstu 
úttektar miðlað til viðskiptavinar

Tilboðs- og 
samninga-

gerð



Úttektir og vottunarákvörðun



Úttektir og vottunarákvörðun

Forúttekt Vottunarúttekt
Leiðréttingar og 

úrbætur
Vottun Eftirlitsúttektir



Forúttekt

• Kanna skjölun og annað sem 
tengist innleiðingu 
stjórnunarkerfis

• Meta staðsetningu 
viðskiptavinar og sértækar 
aðstæður

• Meta skilning viðskiptavinar á 
stjórnunarkerfi og krafna

• Meta hvort viðskiptavinur sé 
reiðubúinn í vottunarúttekt

Do

CheckAct

Plan 
Forúttekt



Úttektir og vottunarákvörðun

Forúttekt
Vottun-
arúttekt

Leiðréttingar 
og úrbætur

Vottun Eftirlitsúttektir



Vottunarúttekt

• Afla upplýsinga og staðfestinga á 
samræmi framkvæmdar við allar 
kröfur staðals

• Meta skilvirkni á vöktun, 
mælingum, skýrslugjöf og yfirferðar

• Meta skilvirkni framkvæmdar 
stjórnunarkerfis

• Meta hvort ósamræmis gætir 
gagnvart kröfum

• Útbúa úttektarskýrslu 

Do

CheckAct

Plan 

Vottunarúttekt



Úttektir og vottunarákvörðun

Forúttekt Vottunarúttekt

Leið-
réttingar

og 
úrbætur

Vottun Eftirlitsúttektir



Ósamræmi

• Komi til þess í for-, vottunar- eða 
eftirlitsúttektum að úttektaraðili beri kennsl á 
ósamræmi í

• Skjölun kerfis

• Innleiðingu kerfis

• Framkvæmd 

• Öðru

• Er slíkt tilgreint í úttektarskýrslu/ -samantekt

• Farið fram á úrbætur eða áætlun um úrbætur 
eftir því hvort ósamræmi er 

• Frávik eða 

• Athugasemd



Úttektir og vottunarákvörðun

Forúttekt Vottunarúttekt
Leiðréttingar 
og úrbætur

Vottun Eftirlitsúttektir



Vottunarákvörðun

• Vottunarnefnd tekur ákvörðun 
um vottun eftir yfirferð á:
• Úttektarskýrslu

• Umsóknargögnum

• Niðurstöðum forúttektar

• Leiðréttingum og úrbótum (ef við 
á)

• Öðru

• Vottun gildir í 3 ár eftir útgáfu 
vottunarskírteinis

Do

CheckAct

Plan 

Vottun



Úttektir og vottunarákvörðun

Forúttekt Vottunarúttekt
Leiðréttingar 
og úrbætur

Vottun
Eftirlits-
úttektir



Eftirlitsúttektir

• Eftirlitsúttektir eru framkvæmdar 
árlega
• Fyrri innan 12 mánaða frá vottun

• Síðari ári síðar

• Til að tryggja:
• að kröfum stjórnunarkerfis og staðals

sé hlítt

• Að stuðlað sé að stöðugum 
umbótum

Stöðugar 
umbætur



Vottunarhringur - Samantekt

Umsókn

Hlutleysis
mat

Yfirferð 
umsóknar

Samningur

Upphafs-
vottunar-
aðgerðir

Forúttekt

Vottunar-
úttekt

Úttektar-
skýrsla

Úrbætur 
og/eða 
úrbóta-
áætlun

Vottun

Eftirlits-
úttekt 

innan 12 
mán

Eftirlits-
úttekt ár 2

Lok vottunar-
hrings



Annað

• Starfsemi vottunaraðila felur einnig í sér ýmsa 
aðra þætti 

• Meðferð úrbóta og framkvæmd úrbótaáætlana 
vegna ósamræmis

• Meðferð kvartana vegna viðskiptavina

• Meðferð mótmæla og kvartana sem snúa að 
vottunarstofu

• Ógilding og afturköllun vottunar

• Eftirlit með notkun merkis

• O.fl.



Ógilding og 
afturköllun 

vottunar

• Ógilding: Tímabundin ógilding vottunar.

• Afturköllun: Varanleg ógilding vottunar.

• Í tilteknum tilvikum kann vottun að vera ógilt 
eða afturkölluð
• Ekki brugðist við athugasemdum eftirlitsúttektum 

eða vegna kvartana

• Úttektir ekki heimilaðar samkvæmt áætlun

• Röng notkun merkis

• Brot á skilmálum samninga

• Formlegt ferli og viðskiptavinur fær 
andmælarétt og tækifæri til úrbóta



Mótmæli og
kvartanir

• Mótmæli

• Viðskiptavinir hafa alltaf heimild til að 
mótmæla niðurstöðum eða ákvörðunum

• Kvartanir

• Hafi viðskiptavinur eða hagsmunaaðilar 
athugasemdir við framkvæmd úttekta eða 
annað er unnt að leggja fram kvörtun

• Kvartana- og mótmælanefnd 

• Fer yfir innsend erindi 

• Tekur ákvörðun um réttmæti

• Niðurstaða bindandi



Merkið

• Fyrirtæki og stofnanir sem hljóta vottun hafa
heimild til þess að nota vottunarmerki

• Hægt að nota í ýmsum tilgangi:

• Markaðssetningarefni

• Heimasíður

• Byggingar

• Takmarkanir á notkun

• Ekki á vörur og umbúðir

• Vottorð útgefin af viðskiptavini



Takk fyrir


