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Almennt um Heimsmarkmiðin

• 17 yfirmarkmið – 169 undirmarkmið – „Agenda 2030“
• Þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar: 

efnahagsleg, félagsleg, umhverfisleg
• Fimm meginþemu: mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samvinna
• Aðalinntak: Engir einstaklingar eða hópar verði skildir eftir
• Algild markmið, samverkandi, kalla á samstarf ólíkra hagsmunaaðila



Aðgerðir stjórnvalda

Verkefnastjórn Heimsmarkmiðanna: 
Öll ráðuneyti, Hagstofan og SÍS

Kynningarmál

Stöðuskýrsla – forgangsmarkmið
65 alls – 32 innanlands, 24 alþjóðlega, 9 bæði

Tenging við stefnur og áætlanir

Ungmennaráðið

Samstarf innanlands og utan

Staðan kynnt hjá Sameinuðu 
þjóðunum 2019

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=14565f37-7dd6-11e8-942c-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/throunarsamvinna/heimsmarkmidin/forgangsmarkmid-rikisstjornarinnar/
https://www.facebook.com/Ungmennar%C3%A1%C3%B0-Heimsmarkmi%C3%B0a-Sameinu%C3%B0u-%C3%BEj%C3%B3%C3%B0anna-138997356796527/


Miðlun, samstarf og samráð

• heimsmarkmidin.is

• Facebook-síða - Heimsmarkmiðin

• Upplýsingagátt í vinnslu – fyrir verkefni tengd Heimsmarkmiðunum

• Samráðsgátt stjórnvalda nýtt

https://www.facebook.com/heimsmarkmidin/


Samræmd stefnumótun

Heimsmarkmiðin kalla á markvissa tengingu við stefnur og 
áætlanir
• Samræming innan stjórnsýslunnar – tenging við núverandi málefnasvið og 

málaflokka sem stjórnvöld vinna að þvert á ráðuneyti og stjórnsýslustig og í 
samstarfi við hagsmunaaðila – sjá stöðuskýrslu

• Tenging við fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar 

• Tenging inn í nýjar stefnur og áætlanir, s.s. 
-ný innkaupastefna í vinnslu fyrir ríkið í heild með áherslu á sjálfbær innkaup 
(markmið 12.7) 
-ný menntastefna í vinnslu
-ný stefna í þróunarsamvinnu
-aðgerðaáætlun í loftslagsmálum
-sjóður um þróunarsamvinnu fyrir atvinnulífið
-formennska í Norrænu ráðherranefndinni

• Samræming Heimsmarkmiðanna við stefnur hjá stofnunum, sveitarfélögum, 
félagasamtökum og  fyrirtækjum



Tenging við áherslur ríkisstjórnar
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en til góðs vinar
liggja gagnvegir,
þótt hann sé firr farinn
Hávamál, Konungsbók
Eddukvæða



Áherslumál formennsku Íslands í Norrænu 
ráðherranefndinni 2019

8

SJÁLFBÆR FERÐAMENNSKA Í NORÐRIUNGT FÓLK Á NORÐURLÖNDUNUM

HAFIÐ – BLÁR VÖXTUR Í NORÐRI
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Áherslumál í Norrænu ráðherranefndinni 
2017-2020 tengd sjálfbærri þróun



Stofnanir og HM

Hjá Embætti landlæknis



Félagasamtök og HM



Fyrirtæki og HM

ISAVIA



Sveitarfélög og HM



Sveitarfélög og HM



Sveitarfélög og HM



Landshlutar og HM

• Tengja við áætlanir sveitarfélaga og landshluta. Samþætta og staðfæra.

• Ellefta markmiðið snýr beint að starfsemi sveitarfélaga og önnur markmið 
hafa einnig tengingu við starfsemi þeirra. 

• Sveitarfélög gegna mikilvægu hlutverki í að ná Heimsmarkmiðunum hvað 
varðar flesta þætti nærsamfélagsins.

• Innleiðing getur stutt við markmið sveitarfélaga um sjálfbær samfélög í 
efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu tilliti. 

• Með vinnu sinni að Heimsmarkmiðunum leggja sveitarfélögin grunn að bæði 
eigin árangri og landsins í heild.

• Leiðarvísir að betra lífi og umhverfi fyrir alla.

• Sambandið mun skapa vettvang fyrir sveitarfélög til kynningar og fræðslu um 
markmiðin og innleiðingu þeirra. Fyrsta kynning á Grand hóteli, í Reykjavík, 
15. febrúar nk. Áhugi á samstarfi við landshlutasamtök um kynningar.

• Athuga tengingu við sóknaráætlanir landshluta. 



HM – gerum  gott mót!


