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▪ Alcoa Fjarðaál hóf starfsemi 
árið 2007

▪ Stærst álveranna þriggja á 
Íslandi með framleiðslugetu upp 
á 350 þúsund tonn á ári.

▪ Fjarðaál er eitt af flaggskipum 
Alcoa og var fyrsta álverið sem 
félagið byggði í yfir 20 ár.

▪ Gildin okkar eru: Umhyggja, 
árangur og heilindi

Hver erum við?
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▪ Samfélagsábyrgð er hvati til aukinnar ábyrgðar 
fyrirtækja, jafnt hvað varðar áhrif sem fyrirtæki 
hafa á fólk og umhverfi.

▪ Gagnkvæmur ávinningur er fyrir samfélag og 
fyrirtæki.

▪ Ábyrg félög eru þau sem skipuleggja starfsemi 
sína þannig að þau skaði ekki samfélagið eða 
umhverfið heldur hafi jákvæð áhrif á þróun 
samfélagsins.

▪ Samfélagsábyrgð tekur m.a. til:

▪ Sjálfbærrar þróunar

▪ Væntinga hagsmunaaðila

▪ Að fyrirtæki fylgi lögum og alþjóðlegum reglum

▪ Samskipta við samfélagið sem starfað er í

Hvað er samfélagsábyrgð fyrirtækja?
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Hvað höfum við verið að gera?
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▪ Bætt yfirsýn- allt á einum stað

▪ Markvissari upplýsingagjöf

▪ Aukið gegnsæi

▪ Markmið og stefna verða sýnilegri

▪ Bætt aðgengi almennings og hagsmunaaðila

▪ Aukin krafa frá samfélagi

Við vinnum allt árið að samfélagsábyrgð

Hvers vegna?
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▪ Aðeins einn staðall- gefinn 
út seint árið 2016

▪ Global Reporting Initiative-
GRI

▪ Byggt á GRI-G4 viðmiðum

▪ Önnur viðmið

▪ ISO 26000 stjórnunarkerfi

▪ Sjálfbærnimarkmið 
sameinuðu þjóðanna

Það eru ýmiss viðmið sem val er um…

Hvernig?
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▪ 2015-2016

▪ Undirbúningur og grunnvinna

▪ Stofnun stýrihóps

▪ Vinna við stefnu

▪ Val á vísum og ábyrgðarmönnum

▪ Setning markmiða fyrir fyrstu skýrslu

▪ 2017

▪ Fyrsta samfélagskýrsla Fjarðaáls fyrir árið 2016 GRI-G4

▪ Undirbúningur að næstu

▪ 2018

▪ Samfélagsskýrsla 2017 mars/apríl GRI-standard

▪ Vefsíða opnuð í apríl

▪ http://alcoa.samfelagsskyrsla.is/

▪ Erum að meta næstu skref

Tökum lítil skref- gleypum ekki fílinn í einum bita

Hvernig?
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Niðurstöður
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▪ Afbragðs árangur í 
umhverfismálum

▪ Losun flúors 0,24 kg F/ t ál,  
68% af starfsleyfismörkum

▪ Endurvinnsla úrgangs er 
99.4% af heildarmagni

▪ Úrgangsmagn minnkaði um 
11,6% milli ára

▪ Tökum virkan þátt í baráttunni 
gegn loftslagsbreytingum

Umhyggja fyrir umhverfinu

Umhverfi
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▪ Hlutfall kvenna með því hæsta sem þekkist 
innan álvera Alcoa eða 24%

▪ Fjarðaáðál stefnir að sem jöfnustum 
kynjahlutföllum á vinnustaðnum

▪ Verkefnum sem ekki tilheyra kjarnastarfsemi er 
úthýst

▪ Starfsmannavelta sú lægsta sem hefur mælst 
síðustu ár, var 7,4%

▪ Starfsmannaánægja er að aukast

▪ Fyrst stórfyrirtækja til að hljóta vottun á 
jafnlaunastaðli velferðarráðuneytisins

▪ Menntaverðlaun atvinnulífsins árið 2017

▪ Öryggi og heilsa starfsmanna eru í fyrirrúmi, og 
öryggisvitund smitar út frá sér í samfélagið

Við hlúum vel að starfsfólki okkar

Mannauður
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▪ 79,5 % svarenda í könnun 
Gallups eru jákvæðir í garð 
Fjarðaáls

▪ Fjarðaál og Samfélagssjóður 
Alcoa vörðu um 130 
milljónum króna í styrki til 
samfélagsins

▪ Frá 2003 hafa verið veittir 
samfélagsstyrkir fyrir um 1,5 
milljarða króna

▪ Starfsmenn eru ávallt hvattir 
til að taka þátt í 
sjálfboðaliðastarfi

▪ Mannauðsráðstefna í tilefni 
af 10 ára afmæli

Öflugur stuðningur við samfélagið

Samfélag
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▪ Við framleiðum gæðaál á 
öruggan, umhverfivænan og 
hagkvæman hátt

▪ Framleidd tonn af hreinu áli voru 
um 354.000 tonn

▪ Útflutninsgverðmæti tilbúinna 
afurða var 81 milljarður

▪ 36% tekna Fjarðaáls urðu eftir í 
landinu í formi opinberra gjalda, 
launa  og innkaupa

▪ Einn milljarður króna var greiddur 
í skatta  og opinber gjöld

▪ Aukinn arður til samfélagsins til 
lengri tíma litið

Efnahagslegt mikilvægi

Efnahagur og virðiskeðja
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▪ Markmið okkar er að takmarka 
neikvæð áhrif á samfélagið vinna í 
anda sjálfbærrar þróunar

▪ Fjarðaál vill vera fyrirtækjum 
fyrirmynd og hvatning til góðra verka 
í samfélagslegri ábyrgð

▪ Stöðugar endurbætur eru grunnurinn 
að því að bæta frammistöðu ár frá ári

▪ Ekki aðeins með tilliti til hagnaðar 
heldur til hagsbóta fyrir samfélagið í 
heild

Það er mikil ábyrgð að reka stóran vinnustað í litlu samfélagi

Að lokum
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