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Framhald af Þúsaldarmarkmiðum SÞ

Af hverju Heimsmarkmið

Mikil fátækt í þróunarríkjum Grunnskólabörn utan skóla

Andlát barna undir 5 ára aldri Aðgengi að drykkjarvatni



Staðfæring

• Heimsmarkmið voru unnin og samþykkt án 

aðkomu sveitarstjórna.

• OECD telur að 65% Heimsmarkmiða verði 

ekki innleidd án aðkomu sveitarstjórna.

• Staðfæring Heimsmarkmiða að 

sveitarstjórnum stórt verkefni.

• Samanburður mælinga mjög mikilvægur.



Aðferð við val á markmiðum



Forgangur Íslands

• Stöðuskýrsla ríkisstjórnar frá júní 

2018 veitir innsýn á stöðu Íslands 

gagnvart Heimsmarkmiðunum.

• Þar eru lögð fram 65 

forgangsmarkmið af 169 

undirmarkmiðum.

• Forgangsmarkmið greind í þrennt:

• Innanlands

• Alþjóðasamstarf

• Innanlands + Alþjóðasamstarf

• 24 forgangsmarkmið í flokki 

alþjóðasamstarfs.



Heimssamband 

sveitarfélaga
• Heimsmarkmið 11, 

Sjálfbærar borgir og 

samfélög, snýr sérstaklega 

að sveitarfélögum.

• Öll Heimsmarkmiðin snerta 

starfsemi sveitarfélaga þó 

með einhverjum hætti.

• UCLG hefur flokkað 

Heimsmarkmiðin.

• 92 undirmarkmið falla að 

starfsemi Local

Government.



Fyrsti áfangi
• Horft er til forgangsmarkmiða 

ríkisstjórnar Íslands.

• Undirmarkmið sem 

Heimssamband sveitarfélaga 

hefur dregið fram sem verkefni 

á sviði sveitarfélaga.

• Markmið sem falla að fyrri 

skuldbindingum 

Kópavogsbæjar.

• Kópavogsbær leggur áherslu á 

34 undirmarkmið í fyrsta 

áfanga innleiðingar 

Heimsmarkmiða SÞ.



Stjórntæki



Heildarstefnumótun 

Kópavogsbæjar

• Bæjarstjórn samþykkir 

framtíðarsýn, leiðarljós (hlutverk) 

og gildi fyrir bæjarfélagið.

• Bæjarstjórn samþykkir 

meginmarkmið eða yfirmarkmið 

og viðmið sem stofnanir 

bæjarins eiga að vinna að í sinni 

starfsemi.

• Allar stofnanir bæjarins vinna 

stefnumarkandi áætlanir til 5 ára 

sem liggja til grundvallar við gerð 

fjárhagsáætlunar hvers árs.





Mælingar



Vísitala félagslegra framfara



Hvernig nýtist skorkortið?

11.1 Eigi síðar en árið 2030 geti allir orðið 
sér úti um fullnægjandi og 
öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, 
fátækrahverfi verði endurbætt og 
grunnþjónusta standi öllum til boða.



WORLD COUNCIL ON

CITY DATA

• Vinnur að því að samræma tölfræði 

og mælingar sveitarfélaga.

• Vinnur að innleiðingu á ISO 37120 

staðlinum.

• Staðallinn inniheldur 100 mælivísa

• Í skýrslu WCCD frá 2017 hafa 

mælivísar staðalsins verið tengdir 

Heimsmarkmiðum.

• Höfum átt viðræður við fulltrúa SPI 

um að þróa skorkortið með 

stöðluðum mælingum.



Stjórntæki

• Stefnumótun

• Markmiðssetning

• Tenging við 

fjárhagsáætlun

• Mælingar




