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Tenging við heimsmarkmiðin



Tenging við heimsmarkmiðin



Tenging við heimsmarkmiðin



Ýmsar reglur og samþykktir

• Innkaupastefna
• Umhverfisstefna



Stefnur

• Umhverfisstefna

• Stefnumörkun í 
ferðaþjónustu

• Heildarstefna

• Samræming á undirstefnum



Skref 1 vitundarvakning

Kynna sér heimsmarkmiðin 
• Fyrsta skrefið er að kynna sér innihald heimsmarkmiðanna og skapa sameiginlegan 

skilning á þeim meðal þátttakenda í innleiðingunni 
Tryggja póli skan stuðning 
• Mikilvægt er að fá skýrt umboð frá æðstu stjórnendum til að hefja vinnu við markmiðin 

og að tryggð sé forysta stjórnenda. Það er því æskilegt að sveitarstjórnir fjalli um og álykti 
um vinnu tengda heimsmarkmiðunum og hugað sé þannig að póli skum stuðningi við 
verkefnið. 

Skoða þekkingu á heimsmarkmiðunum 
• Til að ná árangri í innleiðingu heimsmarkmiðanna þarf að virkja fjölmarga til þátttöku 
• Lykilatriði fyrir sveitarfélög er að hafa samráð við íbúa og fyrirtæki innan sveitarfélags í 

undirbúningi innleiðingar til að tryggja eignarhlutdeild þeirra og þátttöku í að hrinda 
markmiðum, sem tengjast þeim, í framkvæmd 

• Áður en að því kemur er þó nauðsynlegt að byggja upp þekkingu á heimsmarkmiðunum 



Skref 2 kortlagning

• Greina hvaða þættir í starfseminni styðja nú þegar við sjálfbærni
Gott fyrsta skref í kortlagningu er að greina hvaða aðgerðir sveitarfélags 
eru nú þegar að styðja við heimsmarkmiðin þótt þær hafi ekki verið 
merktar þannig 

• Nokkrar þeirra gætu verið lögbundnar, svo sem sú skylda að veita 
menntun, heilsugæslu og innviði. Gott er að byrja á að spyrja 
spurninganna: Hvernig vinnum við með sjálfbærni? Hvernig passa 
heimsmarkmiðin inn í okkar starf? 

• a) Skanna og greina núverandi stefnur og áætlanir sveitarfélags út frá 
heimsmarkmiðunum. Skoða jafnframt hvaða stefnur landshluta eða 
annarra samstarfssvæða, svo og á landsvísu, sem tengjast sveitarfélaginu 
hafa verið tengdar við heimsmarkmiðin 

• b) Bera saman núverandi markmið sveitarfélags við heimsmarkmiðin 



Skref 2 kortlagning

• Mynda tengsl við önnur sveitarfélög 
• Hagnýtt skref í kortlagningu sem og næstu skrefum innleiðingar 

heimsmarkmiðanna er að mynda tengsl og leita eftir samstarfi við önnur 
sveitarfélög

• Þannig skapast möguleikar fyrir sveitarfélag að máta sig við aðferðir 
annarra. Hægt er að kynna sér vinnu annarra sveitarfélaga bæði innanlands 
og erlendis 

• Nokkur dæmi:
• Heilsueflandi samfélag 
• Sóknaráætlanir landshluta 
• Loftslagsstefnur og lo slagsáætlanir sveitarfélaga 
• Ýmsar stefnumarkandi ákvarðanir ríkis og sveitarfélaga, svo 
• sem ármálaáætlun, byggðaáætlun, skipulagsáætlanir og aðalskipulag 



Greina samráðs- og samstarfsaðila
Sveitarfélög vinna náið með ýmsum hópum og eru í 
aðstöðu til að geta tryggt að engir einstaklingar eða hópar 
sitji eftir við innleiðingu markmiðanna. 

Æskilegt er að undirbúa og hefja samtal við slíka aðila til að 
kanna áhuga þeirra á samstarfi, aðstæður þeirra til 
þátttöku og þeirra helsta framlag. 

Gagnlegt er að greina hvaða aðilar eru í leiðandi 
hlutverkum við að hrinda ákveðnum aðgerðum í 
framkvæmd. 

Eins geta verið markmið sem ekki er hægt að ná nema í 
samstarfi við aðra, svo sem í gegnum svæðasamstarf eða í 
samstarfi við ríkið. Sem dæmi má nefna samgöngu- og 
sorpmál. 



Greina aðstæður innan sveitarfélaga 

• Aðstæður í sveitarfélögum eru misjafnar og kalla á ólíka nálgun. Greining á 
aðstæðum út frá heimsmarkmiðunum miðast við að greina stöðu 
sveitarfélagsins í efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu tilliti til að 
meta á hvaða sviðum er fyrst og fremst þörf á aðgerðum til að mæta 
markmiðum heimsmarkmiðanna. 

• Um leið benda heimsmarkmiðin á mikilvægi þess að greina aðstæður 
sveitarfélags í samhengi við aðstæður á landsvísu og alþjóðlega. Aðstæður í 
sveitarfélögum eru misjafnar og kalla á ólíka nálgun. 

• Hnattrænar áskoranir þarf að leysa í samstarfi við ýmsa aðila á 
sveitarstjórnarstigi, á landsvísu og í alþjóðasamstarfi. 

• Áskoranir sam mans sem heimsmarkmiðunum er ætlað að svara gera það 
ekki heldur. 



3. skref: Forgangsröðun og skipulag 

• Ákveða hvernig nýta skuli heimsmarkmiðin í 
vinnu með núverandi stefnur sem og þróa 
nýjar stefnur, verkefni og mælanleg 
markmið 

• Heildræn nálgun felur í sér að 
heimsmarkmiðin eru notuð sem grundvöllur 
þvert á starfsemi sveitarfélags.. 

• Afmörkuð nálgun felur í sér að 
heimsmarkmiðin eru tengd ákveðnum 
stefnum og/eða verkefnum. 



3. skref: Forgangsröðun og skipulag

• Í heildrænni nálgun er gjarnan sýnt 
fram á hvernig áherslumarkmiðin 
tengjast inn á ýmis svið og geira 
sveitarfélagsins með heildstæðum 
hætti. 

• Í afmarkaðri nálgun á heims-
markmiðin er forgangsröðun unnin 
út frá því hvaða stefnur og verkefni 
eru tengd við heimsmarkmiðin og 
jafnvel sett í þróun. 

• Þau heimsmarkmið sem valin eru 
sem forgangsmarkmið endurspegla 
því þessar stefnur og verkefni 



Stóra myndin

• Skref 1:
• Lýsa opinberlega yfir að þið viljið innleiða heimsmarkmiðin
• Hefja vinnu við að móta heildarstefnu með heimsmarkmiðin að leiðarljósi
• Finna höfuðáherslur í stefnunni miðað við starfsemi sveitarfélagsins
• Kynna fyrir starfsmönnum og kjörnum fulltrúum
• Skipa vinnuhóp/a
• Markaðsefni heimsmarkmiða og gera sýnilegt í umhverfinu
• Lýsa yfir á vef – góð mynd af sveitarstjórn nægir

• Skref 2
• Klára að tengja aðrar stefnur við heimsmarkmiðin 
• Skoða hvaða mælanlegu markmið eru til? (þau sem eru til og þau sem Hagstofan er 

að vinna t.d.) 



Stóra myndin

• Skref 3
• Forgangsröðun og skipulag
• Velja heildræna eða 

afmarkaða nálguun
• Skoða möguleg 

samráðsverkefni
• Velja mælikvarða
• Stefna verður að 

aðgerðum
• Vinna við undirstefnur
• Aðgerðaáætlun
• Fræðsla allan tímann



Annað - hugmyndir

• Stefna mótuð með 
nágrannasveitarfélögum

• Verkefnastjórn/stýrihópur samliggjandi 
sveitarfélaga

• Margir virkjaðir í einu og samhliða
• Verkefnastjóri innleiðingar HM ráðinn
• Sameiginleg loftslagsstefna fyrir 

sveitarfélögin öll?
• Sameiginlegt loftslagsbókhald


