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Háleit markmið

• Heimsmarkmiðin eru samþætt og

órjúfanleg, og mynda jafnvægi milli

þriggja stoða sjálfbærrar þróunar;

efnahagslegra

félagslegra

umhverfislegra.

• Þá fela þau einnig í sér fimm meginþemu

sem eru mannkynið, jörðin, hagsæld,

friður og samstarf.

• Enginn skilinn eftir.



Virkni Heimsmarkmiðahjóls



Staðgengill aðalritara SÞ:

„Innan Sameinuðu þjóðanna 

vinnum við af miklum ákafa 

að því að brjóta niður sílóin.“

(September 2018)





Myndband
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65

Val á

markmiðum



Hvað höfum við gert?

Innleiðingarferli frá samþykkt bæjarstjórnar á nýrri heildarstefnu haustið 2018:

• Vinnufundir með stýrihópi og verkefnahópi innleiðingar

• Kynningar fyrir starfsmenn og nefndir/ráð

• OECD verkefnið um mælikvarða og innleiðingu Heimsmarkmiðanna hjá 

sveitarfélögum/borgum – haft jákvæð áhrif á samstarf við opinbera aðila

• Vinnufundir með bæjarfulltrúum

• Undirbúningur mælinga og þróun upplýsingakerfis 

• Undirbúningur hafinn fyrir innleiðingu Barnasáttmála



Hvað höfum við gert?

• Kortlagning hjá starfsmönnum og bæjarfulltrúum – Mikilvægur þáttur

• Virkni meðal stofnana/skipulagsheilda – Skólahljómsveit Kópavogs

• Aðalskipulag og Heimsmarkmiðin - vinna í gangi – Skipulagsdagur

• Kynningarfundur um sjálfbærni og Heimsmarkmiðin í Kópavogi 

fyrir fyrirtæki í Kópavogi og vinnustofa

• Samráðsgátt – kopavogur.is/heimsmarkmidin

- fyrir íbúa 13 ára og eldri 

- fyrir starfmenn 





Dagur SÞ í Salaskóla







Stefnumarkandi áætlanir

Markmið og mælikvarðar

Tengt fjárhagsáætlun

Aðgerðaáætlanir
og eftirfylgni

með
mælingum

Næstu skref
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Meginþættir stefnumarkandi áætlunar

• Framtíðarsýn, hlutverk og gildi Kópavogsbæjar

• Hlutverk skipulagsheildar, með hliðsjón af stefnu og hlutverki Kópavogs

• Skipulagsheild tileinki sér gildi Kópavogs

• Yfirmarkmið Kópavogs

• Mælanleg markmið og árangursmælikvarðar

• Forgangsröðun og tenging við fjárhagsáætlun

• Aðgerðaáætlanir og árangursmælingar

• Árleg eftirfylgni



• Reynist oft erfitt við innleiðingu 

stefnu að finna mælikvarða og 

fylgjast með árangri

Árangursmælingar



• Horfum til þess að búa til vísitölur til að fylgjast með

árangri við innleiðingu Heimsmarkmiðanna

• Munum velja saman mælikvarða sem gefa okkur

vísbendingu um stöðu gagnvart hverju

heimsmarkmiði. Út úr þessum mælikvörðum verður til

vísitala fyrir hvert heimsmarkmið

• Mælkó upplýsingakerfið er mikilvægt verkfæri sem

heldur utanum mælingar og vísitölur

Árangursmælikvarðar



Erum að horfa eins og er til: 

• ISO37120 Alþjóðlegur lífskjara- og þjónustustaðall 

sveitarfélaga

• SPI – Vísitala Félagslegra Framfara/Framfaravogin – í 

þróun með Árborg og Reykjanesbæ

• Vísitala barnvænna sveitarfélaga – Unicef og 

félagsmálaráðuneytið

• OECD mælingar og sérvaldar mælingar Kópavogs

Árangursmælikvarðar



Það vantar mælikvarða 

sem henta í samfélögum 

sem flokkast meðal  þróaðri 

ríkja



Vísitala barnvænna sveitarfélaga

• Jafnræði – enga mismunun (2. gr)

• Barni fyrir bestu (3. gr) 

• Rétt barns til að lifa og þroskast (6. gr)

• Rétt barns til að tjá sig (12. gr) 

Grunnstoðir barnasáttmálans:

Menntun

Samfélags

þátttaka

Öryggi

& vernd

Heilsa

& vellíðan

Jafnræði



Drög



SOCIAL
PROGRESS

IMPERATIVE

Uppfært

Vísbending um 

styrkleika og 

veikleika



Skjámynd úr Mælkó:  Vísitala

Mynd sem sýnir þróun vísitölu. Hægt er að 

skoða undirliggjandi víddir betur með því að 

velja „Skoða nánar“.  

ATH:  Þetta eru skálduð gögn



Skjámynd úr Mælkó:  Heimsmarkmiðin:

Mynd sem sýnir þróun Heimsmarmiðs. Hægt er að 

skoða undirliggjandi markmið betur með því að velja 

„Skoða nánar 

ATH:  Þetta eru skálduð gögn



Skjámynd úr Mælkó:  Yfirmarkmið 3.4:

Mynd sem sýnir þróun árangurs. Hægt er að sjá 

hlutfallslega breytingu mælinga. 

ATH:  Þetta eru skálduð gögn



Skjámynd úr Mælkó:

Mynd sem sýnir hvernig verkefni hjá 

Kópavogsbæ styðja við yfirmarkmið 

SÞ.

ATH:  Þetta eru skálduð gögn.



• Tryggja lífsgæði íbúa Kópavogsbæjar

• Auka skilvirkni

• Taka þátt í átaki þjóða heims um sjálfbærni

Af hverju?




