
Áskorun: Stjórnvöld tryggi starfsemi Staðlaráðs Íslands 

 

Tugir sérfræðinga og stjórnenda, sem starfa bæði hjá hinu opinbera og í einkageiranum, skora á 

stjórnvöld að tryggja starfsemi Staðlaráðs Íslands.  

Hlutverk staðla við að tryggja gæði, öryggi, heilsu- og neytendavernd er ómetanlegt. Rannsóknir sýna 

að þeir stuðla að framleiðniaukningu fyrirtækja og aukinni landsframleiðslu, brjóta niður 

viðskiptahindranir og auka árangur fyrirtækja og stofnana á ýmsum sviðum. Staðlar innihalda sértæk 

viðmið og þegar til þeirra er vísað í löggjöf innihalda þeir eiginlegar kröfur hennar.  

Staðan nú er alvarleg. 

• Fjárframlög sem Staðlaráði eru ætluð til rekstrar duga ekki lengur til að halda úti lögbundinni 
starfsemi. 
 

• Á undanförnum árum hafa fjármunir sem atvinnulífið greiðir vegna starfseminnar ekki skilað 
sér alla leið í rekstur Staðlaráðs. 
 

• Framlög til Staðlaráðs Íslands hafa dregist verulega saman á sama tíma og verkefnin hafa 
verið aukin. 
 

• Þegar löggjafinn ákveður að vísa til valkvæðra staðla í lögum eða reglugerðum eða þegar 
evrópsk löggjöf er tekin inn í íslensk lög þarf hið opinbera að eiga aðkomu að gerð þeirra og 
greiðslu hluta kostnaðar sem af hlýst. Á undanförnum tveimur árum hefur þó ekki tekist að 
fjármagna hluta kostnaðar við endurskoðun íslenskra þjóðarviðauka við 58 evrópska 
þolhönnunarstaðla sem vísað er til í Byggingarreglugerð. Hætta er á að hverfa þurfi frá 
frekari vinnu við það verkefni ef ekki koma til fjármunir fyrir stjórn og utanumhald verksins. 
 

• Á sama tíma og rekstrarframlag ráðsins hefur lækkað umtalsvert hefur mæld ánægja og 
traust til Staðlaráðs aukist. Þetta gerist í kjölfar þess að Staðlaráð réðist í skipulagsbreytingar 
sem leiddu til betri þjónustu og betra aðgengis að stöðlum. 
 

Við undirrituð skorum hér með á stjórnvöld og fagráðuneyti staðlamála að tryggja að fjármunir sem 

atvinnulífið greiðir til staðlastarfs með lögbundinni hlutdeild í tryggingagjaldi skili sér til Staðlaráðs. 

Staðlaráði þarf að gera kleift að halda áfram að þróa og bæta þjónustu sína og auka aðgengi að 

stöðlum, atvinnulífi, stjórnvöldum og íslenskum almenningi til góða.  

 

Arkitektafélag Íslands, Gerður Jónsdóttir, framkvæmdastjóri f.h. stjórnar og laganefndar 

Carbfix, Dr. Kári Helgason, framkvæmdastjóri rannsókna og þróunar 

Efla, Sæmundur Sæmundsson, framkvæmdastjóri 

EY, Dr. Snjólaug Ólafsdóttir, sérfræðingur á sviði sjálfbærni í rekstri 

Faggildingarráð, Ágúst Jónsson, formaður 

Félag ráðgjafarverkfræðinga, Reynir Sævarsson, formaður 
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Geislavarnir ríkisins, Sigurður M. Magnússon, forstjóri 
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Míla, Jón Ríkharð Kristjánsson, framkvæmdastjóri 
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Rafmennt, Þór Pálsson, framkvæmdastjóri 

Samtök rafverktaka, Hjörleifur Stefánsson, formaður 

Samtök verslunar og þjónustu, Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri 
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Verkís, Egill Viðarsson, framkvæmdastjóri 

VSB, Hjörtur Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
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Örugg, verkfræðistofa Böðvar Tómasson, framkvæmdastjóri 


