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Efni fyrirlesturs

• Staðardagskrá 21
– Ríóráðstefnan og hugmyndafræðin

• Hlutverk náttúruverndarnefnda og
tengsl við Staðardagskrá 21
– Lagaramminn, erindisbréf

• Gagn og gaman af Sd21 starfinu



Heimsráðstefna SÞ um umhverfi og þróun í Rio De Janeiro árið 1992:
-Tímamótaráðstefna með þátttöku 179 þjóða
- Fimm alþjóðlegar samþykktir, þar á meðal Local Agenda



Um sveitarstjórnir
(úr 28. kafla)

Sem það stjórnvald sem næst er fólkinu,
gegna þær þýðingarmiklu hlutverki í að
mennta og hvetja almenning á leið til

sjálfbærrar þróunar.
Á árinu 1996 ættu sem flestar sveitarstjórnir,

í samráði við íbúa á hverjum stað,
að hafa búið til „Staðardagskrá 21“
(Local Agenda 21) fyrir samfélagið.



Sjálfbær þróun...
...er þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum 

okkar án þess að stefna í voða möguleikum 
komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum 

(Brundtlandnefndin 1987)



Staðardagskrá 21
• Staðardagskrá 21 er áætlun um þau verk sem 

hvert samfélag um sig þarf að vinna til að 
nálgast markmiðið um sjálfbæra þróun á 21. 
öldinni

• Staðardagskrá 21 snýst um velferð komandi 
kynslóða

• Staðardagskrá 21 er fyrir alla íbúa 
samfélagsins, ekki bara sveitarstjórn

• Staðardagskrá 21 er óskilgreind og í lausu lofti!



Hlutverk náttúruverndarnefnda 
og tengsl við Staðardagskrá 21

• Stuðla að náttúruvernd, m.a. með fræðslu
• Gera tillögur um úrbætur á sviði

náttúruverndar
• Styðja við útivist í sveitarfélaginu
• Ásýndarmál (eignir í hirðuleysi o.fl.)
• Umsögn um efnistöku á landi og af hafsbotni
• Umsagnir er varðar skipulagstillögur



Og meira...

• Úrgangs- og fráveitumál
• Gróðurverndar- og landgræðslumál
• Fegrun sveitarfélaga og

verðlaunaveitingar
• Samstarfshlutverk við fyrirtæki, 

einstaklinga, stofnanir og félagasamtök
• Útgáfa og kynning



Erindisbréf og Staðardagskrá 21

• ... Nefndin er ráðgefandi til sveitarstjórnar varðandi framkvæmd 
Staðardagskrár 21. Þá annast hún refa- og minkaeyðingu í
sveitarfélaginu ... fráveitu- og sorphirðumál og kemur fram f.h. 
sveitarfélagsins varðandi samning við xxx um meðferð og eyðingu 
sorps, auk þess að annast málefni varðandi vatnsveitur 
sveitarfélagsins... Nefndin skal veita sveitarstjórn umsögn hvað 
varðar meindýraeyðingu og dýraverndunarmál (Hvalfjarðarsveit).

• … Markmið umhverfisnefndar er að vinna í anda Staðardagskrár
21 þar sem höfð er að leiðarljósi umhverfisvernd og unnið í anda
sjálfbærrar þróunar sem miðar að því að nýta grundvallargæði
náttúrunnar á skynsamlegan hátt (Árborg).



Tækifæri náttúruverndarnefnda

• Almennt ráðgjafarhlutverk
• Víða opinn texti, sem gefur færi til sóknar
• Nálægðarsjónarmið: mannauður

heimafyrir, samráð og samstarf
• Beinar tillögur til úrbóta – svigrúm til

góðra verka
• Mikilvægt umsagnarhlutverk



Gagnsemi Staðardagskrár 21

• Skilar sér í skilvirkara og öflugra starfi til lengri tíma litið
(getur verið tímafrekt í byrjun) 

• Markviss stefnumörkun
• Hjálpar til við vinsun
• Sýnileiki og gegnsæi
• Samþætting
• Gefur von um líf eftir kosningar
• Veitir aðhald
• Aðgerðaáætlun (ekki bara markmiðssetning)
• “Frítt” fyrir sveitarfélögin (aðgengi að ráðgjöf og

verkfærum)



• Fagleg og markviss vinnubrögð
– Hvetjandi og gefandi starf

• Samvinnu- og samráðsgrundvöllur
– Kynnast nýju fólki, nýjum hugmyndum, 

nýjum vinnubrögðum. Aukin víðsýni.

• Ráðstefnur, málþing og kynnisferðir
– Faglegri og persónulegri grundvöllur til

þátttöku.

Gagn... Og gaman!
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