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Skref 1, 
Vitundarvakning

• Vinna kynningu fyrir sveitarstjórn
• Gera verkáætlun fyrir núverandi og
næstu sveitarstjórn.

• Undirbúa stofnun nefndar sem fer með
málið ásamt næstu sveitarstjórn

• Vinna með verkfæra kistu Sambandsins
til undirbúnings fyrir nefndina



Skref 1, 
Vitundarvakning

• Búa til skipurit nefndarinnar og hennar
hlutverk. Sjá til þess að allir aðillar hafi
sinn fulltrúa í nefndinni.

• Undirbúa markaðsefni til framtíðar.
• Hengja markmiðin upp á sýnilegum
stöðum.

• Búa til hnapp á heimasíðu um
heimsmarkmiðin.



Skref 2, 
Kortlagning

• Nefndin heldur áfram vinnu um
kortlagningu.

• Tekur hvert markmið fyrir sig setur inní
þau hvað passar við sveitarfélagið okkar
og að hverju þarf að vinna.

• Unnið með a.m.k 4 markmið á ári.
• Hafa vinnuna sýnilega íbúum á
heimasíðu



Skref 2, 
kortlagning.

• Hefja samvinnu við önnur sveitarfélög
strax eftir kosningar.

• Vinna með SSNV og nýta þau verkfæri
sem félagið vinnur með.

• Hefja vinnu við greiningu á stefnum og
áætlunum sveitarfélagsins. Sumar
fljótunnar aðrar þarf að vinna uppá nýtt
með markmiðin í huga



Skref 3, 
Forgangsröðun 
og skipulag

• Nefndin hafi fulltrúa í öllum nefndum sem
koma að áætlanagerð og stefnumótun
fyrir sveitarfélagið.

• Mun aðstoða við að spegla markmiðin í
nýjum áætlunum og stefnum.

• Líta á markmiðin heildrænt til framtíðar
og gera þau að heildarstefi sem unnið er
eftir.



Skref 3, 
Forgangsröðun 
og skipulag

• Nefndin þarf að vinna greiningu á þeim
áskorunum sem sveitarfélagið stendur
frammi fyrir.

• Hvernig geta markmið hjálpað og á
hverju steitir?

• Nefndin skipar samvinnuhópa til að
vinna með úr öllu stjórnkerfi
sveitarfélagsins.



Skref 3, 
Forgangsröðun 
og skipulag

• Nefndin býr til aðgerðaáætlun sem
sveitarstjórn þarf að samþykkja.

• Nefndin skipuleggur íbúafund svo allir
geti kynnt sér aðgerðaáætlun og unnið
með markmiðin.

• Búin verður til ábendingahnappur á
heimasíðu sveitarfélagsins þar sem allir
geta lagt sitt af mörkum eða komið með
athugasemdir.



Skref 3, 
Forgangsröðun 
og skipulag

• Nefndin vinnur eftir skipulagi
aðgerðaáætlunar sem unnin hefur verið.
Uppfærir hana reglulega.

• Sveitarstjórn gerir ráð fyrir fjármögnun
verkefnisins í sínum áætlunum.

• Mikilvægasta hlutverk nefndarinnar er að
koma í veg fyrir að verkefnið lendi ofan í
skúffu ónotað.

• Gera markmiðin lifandi í allri stjórnsýslu
og vinnu með íbúum.



Skref 4, 
Innleiðing

• Við lok tímabils á öll undirbúningsvinna
að vera búin og markmiðin sýnileg í
öllum þáttum sveitarfélagsins.

• Hlutverk nefndarinnar breytist að því leiti
að halda áfram að innleiða, veita fræðslu
og viðhalda samstarfi við þá aðilla sem
að verkefninu koma.

• Undirbýr vinnu við mæliborð
verkefnisins.



Skref 5, 
Mælingar og 
miðlun

• Gerir mæliborð sýnileg öllum á
heimasíðu sveitarfélagsins.

• Vinnur í samstarfi við stjórnarráðið og
sambandið að þeim.

• Miðlar niðurstöðum inná við og útávið.
• Greinir þau tækifæri sem hægt er að
nýta við miðlun upplýsinga og þær
mælingar sem hægt er að gera.


