
 

 

 

 

Reykjavík 26. mars 2019 

 

Samrit sent hópi valinna fyrirtækja og hagsmunaaðila. 

 

Efni: Stuðningur við íslenska þýðingu á alþjóðlegum stöðlum um Occupational health and 

safety management systems - Requirements with guidance for use . 

 

Á fundi hjá Staðlaráði Íslands 20. mars síðastliðinn kom fram mikill áhugi meðal 

hagsmunaaðila á að gefa út og þýða á íslensku alþjóðlega staðalinn ISO 45001:2018 

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for 

use. Staðlaráð ákvað því að leita eftir stuðningi við verkefnið meðal valinna fyrirtækja og 

stofnana sem ætla má að hefðu hag af útgáfunni. – Heildarkostnaður við þýðinguna er 

áætlaður allt að 2,5 milljónir kr.  

Tilgangur þýðingarinnar er að gera staðla um öryggi og aðbúnað starfsfólks á íslenskum 

vinnumarkaði aðgengilega á íslensku og leggja grunn að aukinni notkun þeirra meðal íslenskra 

fyrirtækja og stofnana.  

Í því sambandi má nefna að staðallinn: 

• byggir á sama grunni og hugmyndafræði eins og t.d. ÍST EN ISO 9001, ÍST EN ISO/IEC 

27001 og ÍST EN ISO 14001, sem allir hafa verið þýddir,  

• auðveldar innleiðingu staðalsins í íslensku atvinnulífi, 

• leggur grunn að samræmdri hugtakanotkun á fagsviðinu, 

• leggur grunn að öryggi og aðbúnað starfsfólks sem „sérfræðigrein“ í íslensku 

atvinnulífi, 

• auðveldar fræðslu og uppbyggingu samræmdrar þekkingar á fagsviðinu. 

 

Óskað er eftir 200 þús. kr. fjárframlagi gegn því að stuðningsins verði getið með áberandi 

hætti í íslenskri útgáfu staðalsins næstu fimm árin eða meðan staðallinn er í gildi. Það yrði til 

dæmis gert þannig: 

„Eftirtalin fyrirtæki og stofnanir styrktu útgáfu og íslenska þýðingu þessa staðals og vilja með 

því efla og bæta öryggi og aðbúnað starfsfólks á íslenskum vinnumarkaði:“ 

[Upptalning á fyrirtækjunum í stafrófsröð...] 

 



 

Ef fyrirtæki þitt eða stofnun vill leggja útgáfunni lið með þessum hætti, þá vinsamlega hafðu 

samband fyrir 17. apríl næstkomandi. Óskir þú nánari upplýsinga, þá hikaðu ekki við að hafa 

samband.  

Vinna við þýðinguna færi af stað um leið og fjármögnun verkefnisins væri tryggð. 

Nánari upplýsingar veitir Arngrímur Blöndahl í síma 520 7158. Einnig er hægt að senda 
tölvupóst á arngrimur@stadlar.is. 
 

 

Kær kveðja, 

f.h. Staðlaráðs Íslands  

Arngrímur Blöndahl 

 

Fylgiskjöl: Upphafssíður staðalsins fylgja til skoðunar. 
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