Minnisblað
SORPA bs.
Yfirferð innri endurskoðunar SORPU bs. á áhættumati rekstraráætlunar SORPU til
samræmis við beiðni frá stjórn um rýni á mati
stjórnenda.
Dagsetning: 10.01.2020

I.

Helstu niðurstöður

Innri endurskoðun hefur rýnt áhættumat stjórnenda SORPU bs. á rekstraráætlun
samlagsins. Er það mat innri endurskoðunar að umrætt mat sé góðra gjalda vert sem
fyrsta skref við stýringu á þeirri áhættu sem felst í rekstraráætlun SORPU. Er það
okkar mat að nálgunin sé góð þ.e.a.s. að áhættumatsferlið sé gert með hliðsjón af
alþjóðlegum staðli um áhættustjórnun, ISO 31000, en áhættumat er aðeins einn
verkþáttur af mörgum sem hægt sé að tala um heildstæðan áhættustýringarferil.
Sviðmyndagerðin í rekstraráætluninni er og vel unnin sem slík.
Huga þarf betur að því hvernig áhættugreiningunum sjálfum skuli háttað þannig að
þær nái til allra mikilvægra þátta sem áhrif geta haft á rekstraráætlun SORPU. Skoða
mætti hvort áhættustýringin ætti ekki að ná einnig til verkefna sem SORPA sinnir til
samræmis við samninga við eigendur sína, svo sem endurvinnslustöða og
grenndargáma. Bendum við á í því efni að mesta þekkingin og reynslan á þeim
verkefnum liggur hjá SORPU og því eru stjórnendur SORPU best búnir að greina,
meta, stýra, vakta og hafa eftirlit með áhættu tengdum þeim verkefnum.
Innri endurskoðun vill benda á mikilvægi þess að horfa á áhættustýringu í heild sinni
en ekki takmarka við áhættugreiningar og áhættumat. Taka þarf næstu skref í ferlinu
með því að skjalfesta áhættumildandi aðgerðir, skilgreina hvernig staðið skuli að
frávikagreiningum og upplýsingagjöf um frávikin og hvaða úrbótaferli eigi að vera til
staðar ef upp koma umtalsverð frávik.

II.

Inngangur

Fyrir liggur rekstraráætlun SORPU bs. fyrir tímabilið 2020 – 2024 sem lögð var fyrir
og samþykkt af stjórn á 415 fundi stjórnar þann 1.11.2019. Í stjórnarfundargerð er
sérstaklega fjallað um áhættumat stjórnenda á áætluninni og óskaði stjórn SORPU bs.
eftir rýni innri endurskoðunar á því mati.
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Í greinargerð með rekstraráætluninni er sérstakleg fjallað um áhættumat þar sem
vísað er til þess að áhættumatsferlið sé gert með hliðsjón af ISO 31000
áhættumatsstaðlinum til samræmis við skjölun í rekstrarhandbók.
Áhættumat er aðeins einn verkþáttur áhættustýringar en heildarferlið er í grófum
dráttum þannig:

Stefna og
markmið

III.

Áhættugreiningar

Áhættumat

Áhættustýring
val á
viðeigandi
mótvægisaðg
erðum

Frávikagreiningar og
skýrslugjöf

Úrbótaferli og
eftirfylgni

Stefna og markmið

Stefnu og markmið er að finna í rekstraráætlun SORPU 2020-2024 sem samþykkt var
á stjórnarfundi þann 1.11.2019 og greinargerð með henni. Í greinargerðinni er fjallað
um reksturinn í heild sinni þ.m.t. þá verkþætti sem reknir eru með sérstöku
samkomulagi SORPU við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, endurvinnslustöðvarnar og grenndargámana. Áhættumatið nær hins vegar aðeins til SORPU bs.,
þ.e.a.s. grunnrekstur samlagsins en ekki til þeirra þátta sem reknir eru með sérstöku
samkomulagi við eigendur. Áhættumatið tekur til ársins 2020.
Rekstraráætlunin inniheldur ekki fjárfestingaráætlanir enda eru slíkar áætlanir lagðar
sérstaklega fyrir stjórn áður en til fjárfestinga kemur og þarfnast sérstakrar
áhættustýringar.
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IV.

Áhættugreiningar

Markmið áhættugreininga er að lista upp þau atvik og þá atburði sem valdið geta því
að stefna og markmið náist ekki. Í því skyni skal leitast við að greina lykiláhættuþætti
í því skyni að unnt sé að greina kjarnann frá hisminu.
Áhættugreiningar, sem taka til rekstraráætlunar SORPU, hafa verið skjalaðar.
Áhættugreiningin rekur feril áhættumats auk þess sem settar eru fram nokkrar
sviðsmyndir sem sýna atvik og/eða atburði sem haft geta áhrif á rekstur SORPU.
Sviðsmyndinar eru góðar og gildar sem slíkar og gefa til kynna hvar áhætta getur
legið svo sem ef magn minnkar eða laun hækka svo eitthvað sé nefnt. Sviðsmyndir
þessar eru síðan notaðar til áhættumælinga.
Innri endurskoðun vill benda á að áhættugreiningin nær ekki til allra nauðsynlegra
áhættuþátta svo sem fjármagnskostnaðar SORPU bs.
Innri endurskoðun veltir því upp til skoðunar hvort ekki sé eðlilegt að
áhættugreiningar nái einnig til þeirra verkefna sem SORPU sinnir fyrir sveitarfélögin,
samkvæmt sérstöku samkomulagi, þ.e.a.s. endurvinnslustöðvanna og
grenndargámanna.
V.

Áhættumat

Í kjölfar áhættugreininga skulu einstakir áhættuþættir metnir út frá alvarleika þeirra
og horft er annars vegar til þeirra áhrifa sem einstakur áhættuþáttur getur haft og
hins vegar til þess hvaða líkur séu til þess að áhætta verði að veruleika.
Áhættumatrixa SORPU sem vegur saman áhrif og líkur er ítarleg og vel unnin og
endurspeglast hún inn í áhættumat SORPU.
Innri endurskoðun vill þó gera fyrirvara um niðurstöður þátta áhættumats sem sýna á
áhættustig eftir endurbætur/úrbætur þar sem í endurbótum/úrbótum felast
takmarkaðar áhættumildandi aðgerðir. Það er að sönnu rétt að áhættustig getur
lækkað verulega bara við það að áhættugreiningar séu gerðar og þar með er áhættan
þekkt og auðveldara að mæta henni. Hins vegar gefa mælingar sem byggðar eru á
sviðmyndum til kynna hvað getur gerst við ákveðnar aðstæður en ekki hvernig mæta
skuli áhættu á því að eitthvað gerist, þ.e.a.s. þeim fylgja í raun engar aðgerðir. Úr
þessu þarf að bæta.
VI.

Áhættustýring (val á viðeigandi mótvægisaðgerðum)

Áhættustýringin notast við áhættumildandi aðgerðir í formi mótvægisaðgerða. Val á
viðeigandi mótvægisaðgerðum byggir á alvarleika áhættunnar sem reiknaður er út frá
samspili á líkum og áhrifum. SORPA notast við Monte-Carlo næmnigreiningu til að
greina ýmsar sviðmyndir þar sem vegnir eru saman þeir þættir sem áhrif geta haft á
rekstraráætlun SORPU bæði til hins betra og til verri vegar. Slík næmnigreining er
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mjög gott innlegg inn í áhættustýringu SORPU. Hins vegar þarf að að skilgreina
hvaða áhættumildandi aðgerðir ætlunin er ætlað að grípa til við tilteknar aðstæður og
leggjum við til að það verði næsta skref í áhættustýringu á rekstraráætlun. Hið sama
þarf að gera við fjárfestingaráætlanir en þessi rýni nær aðeins til rekstraráætlunar.

VII.

Aðrir þættir áhættustýringarferilsins

Frávikagreining og skýrslugjöf: Ekki hefur verið skjalfest hvernig upplýsingum úr
frávikagreiningum og/ eða skýrslugjöf skuli háttað.
Úrbótaferli og eftirfylgni: Ekki hefur verið skjalfest hvernig úrbótaferli og eftirfylgni
skuli háttað.
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