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Útdráttur 

Árið 2015 sammæltust aðildarríki Sameinuðu þjóðanna um Heimsmarkmið um sjálfbæra þróun 

sem fela í sér 17 markmið sem aðildarríkin stefna á að ná fyrir árið 2030. Markmiðin eru afar 

víðtæk og af þeim sökum krefst innleiðing þeirra mikillar samvinnu og samráðs í stjórnsýslunni. Í 

þessari rannsókn er sjónum beint að fyrsta hluta innleiðingarferils Heimsmarkmiðanna á Íslandi. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig innleiðingu Heimsmarkmiðanna hefur 

verið háttað á Íslandi, hvort innleiðingarferlinn hafi verið í anda stýrineta og hafi einkennst af 

árangursstjórnun. Greiningin byggir á ramma Klijn og Koppenjan um stýrinet, en þau má 

skilgreina sem hóp þar sem allir þátttakendur eru háðir hvor öðrum um ákveðin bjargráð og verða 

því að vinna saman að sameiginlegum lausnum. Rannsóknin er tilviksrannsókn sem byggir á 

viðtölum við fulltrúa í verkefnastjórn um Heimsmarkmiðin en einnig voru fyrirliggjandi heimildir 

nýttar til greiningar. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að verkefnastjórn Heimsmarkmiðanna uppfyllir 

mörg þeirra skilyrða þess að teljast til stýrinets samkvæmt greiningarramma Klijn og Koppenjan. 

Mörg þeirra vandamála sem gjarnan einkenna stýrinet virðast hins vegar ekki eiga við um störf 

verkefnastjórnarinnar, sem einkennast af sátt og samvinnu. Slíkt má mögulega útskýra með 

hliðsjón af því að markmiðin sjálf eru ekki mótuð af íslenskum stjórnvöldum og að innleiðing 

markmiðanna er stutt á veg komin. Áhugavert verður að fylgjast með innleiðingu verkefnisins og 

rannsóknum á viðfangsefninu á næstu árum. 
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Abstract 

In 2015 the member states of the UN agreed on the implementation of the Sustainable 

Development Goals (SDGs) which entail 17 goals to be reached by the year 2030. The goals tackle 

a whole range of issues and subsequently their implementation requires substantial collaboration 

and consultation within national public administrations. This research focuses on the first phase of 

the SDG implementation process in Iceland.  

The main objective of this study was to examine the implementation of the SDGs in Iceland, 

whether the implementation process was in line with governance networks and performance 

management as subscribed by New Public Management. The analysis relies on the analytical 

framework set forth by Klijn and Koppenjan, where governance networks can be defined as groups 

where all participators are interdependent for given resources and are therefore compelled to 

collaborate towards joint solutions. The research is classified as a case study which is based upon 

semi-structured interviews with members of the project implementation team and a desk study.    

The primary results indicate that the project implementation team fulfils many prerequisite 

requirements for being classified as a governance network, as per the analytical framework set 

forth by Klijn and Koppenjan. Many of the wicked problems faced by governance networks are, 

however, not applicable to this case, as the work of the team is characterised by mutual consent 

and collaboration. A potential explanatory factor is that the goals are derived from the international 

level, and also that the implementation is not very far along in the process. It will be interesting to 

monitor the full SDG implementation and conduct further research in years to come. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er metin til 30 ECTS eininga og er lokaverkefni höfundar til meistaragráðu í opinberri 

stjórnsýslu með sérhæfingu í alþjóðasamskiptum við Háskóla Íslands. Hún var unnin á vorönn árið 

2018 og skilað til einkunnargjafar þann 8. maí 2018. Leiðbeinandi minn var Erla Hlín 

Hjálmarsdóttir og þakka ég henni kærlega fyrir góða leiðsögn og fyrir samstarfið. Einnig vil ég 

þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til þess að ræða við mig um viðfangsefni 

ritgerðarinnar, en án þeirra upplýsinga sem viðmælendur mínir veittu hefði ekki verið mögulegt 

að framkvæma rannsóknina. Sérstakar þakkir fá allir þeim sem hjálpuðu mér á einn eða annan hátt 

í ferlinu. Þar má meðal annars nefna að veita mér aðgang að ýmsum skjölum og fyrir yfirlestur á 

ritgerðinni. Að lokum vil ég þakka Sædísi Ósk Helgadóttur og Stefáni Atla Sigtryggssyni fyrir 

samveruna við skrif þessarar ritgerðar og andlegan stuðning. 
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1 Inngangur 

Innleiðing Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna er að mörgu leyti til einstakt verkefni í íslenskri 

stjórnsýslu. Markmiðin taka á næstum öllum sviðum þjóðlífsins og koma að ofan, ef svo má að 

orði komast, frá Sameinuðu þjóðunum en eru ekki tilmæli sem koma milliliðalaust frá ríkisstjórn 

Íslands. Í þessari rannsókn er innleiðingarferli Heimsmarkmiðanna skoðað og greint á ákveðnu 

tímabili sem afmarkast af þeim tíma er verkefnastjórn um Heimsmarkmiðin var skipuð í mars árið 

2017 þar til á vormánuðum 2018. Umfang rannsóknarinnar náði því yfir afar víðfemt og flókið 

viðfangsefni en til þess að afmarka efni rannsóknarinnar var sjónum fyrst og fremst beint að fyrsta 

áfanga innleiðingarinnar hér á landi. Til þess er horft að fyrsta áfanga innleiðingarinnar hér á landi 

ljúki með útgáfu stöðuskýrslu um Heimsmarkmiðin þar sem forgangsmarkmið ríkisstjórnar verða 

sett fram, en næsti áfangi felist í því að undirbúa kynningu Íslands á vettvangi Sameinuðu þjóðanna 

og hefja eiginlega innleiðingu á markmiðunum. Verkefnið er ærið fyrir íslenska stjórnsýslu sem 

þarf að glíma við afar víðtæka og flókna innleiðingu með takmörkuðum bjargráðum og mannafla. 

Titill ritgerðarinnar er tilvísun í þessa stöðu og var sóttur í svar eins viðmælanda sem tekið var 

viðtal við í rannsókninni, en hann komst svo að orði að íslensk stjórnsýsla yrði að „kreista sem 

mest úr sem minnstu“ við innleiðingu á markmiðunum. 

Í rannsókninni er horft til við kenninga um árangursstjórnun í anda nýskipunar í ríkisrekstri, 

en auk þess eru kenningar um stýrinet nýttar sem og greiningarrammi þeirra Klijn og Koppenjan 

um stýrinet í opinberri stjórnsýslu. Með því að beita þeim kenningarramma sem hér er nefndur er 

ætlunin að skoða hvort og þá hvernig stýrinet myndast utan um innleiðingu Heimsmarkmiðanna, 

hvaða einkenni það ber og hvernig innleiðingarstarfið gengur fyrir sig. Með því síðan að beita 

kenningum um árangursstjórnun er ætlunin að skoða hvernig árangur við innleiðinguna verður 

mældur og hvernig hægt sé að nýta mælikvarða Heimsmarkmiðanna (sem stundum eru nefndir 

árangursvísar) við árangursstjórnun og mælingar innan íslenskrar stjórnsýslu. 

Höfundur vann að Heimsmarkmiðunum og með verkefnastjórn Heimsmarkmiðanna í 

starfsnámi í forsætisráðuneytinu á fyrstu mánuðum ársins 2018 og var því hluti af stýrinetinu í 

afmarkaðan tíma en unnið var að rannsókninni eftir að starfsnáminu lauk. Í þessu starfi kviknaði 

áhugi undirritaðar á bæði Heimsmarkmiðunum og innleiðingarferlinu, sem bæði eru ansi flókin og 

margslungin og því ögrandi viðfangsefni. Að því var stefnt í rannsókninni að varpa ljósi á það 

hversu víðtæk markmiðin eru og hversu flókið er að innleiða þau. Með rannsókninni er ætlunin að 

sýna fram á hvernig stýrinet í íslenskri stjórnsýslu geta myndast utan um ákveðið verkefni og draga 

jafnframt fram hvað í störfum verkefnastjórnarinnar fellur að skilgreiningum um stýrinet, en einnig 
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hvaða þættir falla síður að fyrrnefndum skilgreiningum. Þá verður því gefinn gaumur hvernig 

Heimsmarkmiðin birtast í íslensku samhengi, en lítið hefur verið fjallað um þau fræðilega 

hérlendis enn. 

Rannsóknin er tilviksrannsókn og byggir á hálf-stöðluðum viðtölum við sex einstaklinga sem 

öll eiga það sameiginlegt að vera meðlimir í verkefnastjórninni um Heimsmarkmiðin en svör þeirra 

voru notuð til greiningar á því hvernig stýrinetið gengur fyrir sig og hvernig árangursstjórnun í 

anda nýskipunar í ríkisrekstri fellur að þeim árangursmælingum sem áætlað er að fari fram í 

tengslum við innleiðingu Heimsmarkmiðanna hér á landi. Í rannsókninni var einnig notast við 

fyrirliggjandi gögn um Heimsmarkmiðin og upplýsingar um þau skref sem nú þegar hafa verið 

stigin í innleiðingarferlinu hér á landi.  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Fyrsti kafli er inngangur þar sem rannsókninni er stuttlega lýst. Í 

öðrum kafla eru þær kenningar settar fram, sem rannsóknin styðst við til greiningar á 

verkefnastjórn Heimsmarkmiðanna en þær skiptast líkt og áður segir í kenningar um nýskipan í 

ríkisrekstri og kenningar um stýrinet í opinberri stjórnsýslu. Í kaflanum eru einkenni beggja 

kenninga um nýskipan í ríkisrekstri og stýrnet lýst ítarlega auk þess sem gert er grein fyrir 

greiningarramma Klijn og Koppenjan. Í kaflanum er Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna 

einnig lýst og samþætting markmiðanna reifuð. Í þriðja kafla er sjónunum beint að aðferðafræði 

rannsóknarinnar og markmiðum hennar lýst og skýrt frá tilgangi hennar. Í kaflanum er jafnframt 

komið betur inn á þá aðferðafræði sem rannsókninni liggur til grundvallar, þ.e. rannsóknarsniði 

hennar er lýst auk þess hvaða kostir og galla það hefur, hálf-stöðluð viðtöl eru útskýrð og fjallað 

eru um á hvaða hátt rannsóknin byggir á fyrirliggjandi gögnum. Í kaflanum eru þær 

rannsóknarspurningar sem rannsókninni er ætlað að svara einnig settar fram. Að lokum er í 

kaflanum umfjöllun um réttmæti og siðferðisleg álitamál sem geta komið upp við rannsóknina. Í 

fjórða kafla er umfjöllum um aðdraganda þess að Heimsmarkmiðin voru samþykkt af íslenskum 

stjórnvöldum og hvaða aðgerðir verkefnastjórnin um Heimsmarkmiðin hefur nú þegar ráðist í við 

innleiðingu markmiðanna. Í fimmta kafla eru viðtöl við viðmælendur dregin saman þar sem 

sjónunum er beint að verkefnastjórninni og innleiðingarferlinu líkt og það var statt á þeim tíma 

sem rannsóknin var framkvæmd. Í kaflanum er greiningarramma Klijn og Koppenjan um stýrinet 

í opinberri stjórnsýslu beitt til þess að greina verkefnastjórnina og innleiðinguna, auk þess sem 

árangursstjórnun í anda nýskipunar í ríkisrekstri er notuð til þess að greiningar á þeim atriðum er 

snúa að árangursstjórnun og mælingum. Í sjötta kafla er viðfangsefni ritgerðarinnar tekið saman 

og settar fram niðurstöður þar sem rannsóknarspurningum er svarað, niðurstöður rannsóknarinnar 
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dregnar saman og nefndar fleiri rannsóknir sem áhugavert væri að ráðist yrði í á viðfangsefninu. Í 

sjöunda kafla er að lokum niðurlag þar sem viðfangsefni rannsóknarinnar er dregið saman.  
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2 Kenningarammi 

Í eftirfarandi kafla er lagður grunnur að fræðilegri umræðu um verkefnastjórn Heimsmarkmiða 

Sameinuðu þjóðanna og innleiðingarferli Heimsmarkmiðanna á Íslandi. Í fyrstu er fjallað um 

kenninguna um nýskipan í ríkisrekstri (e. New Public Mangement), aðdragandi hennar er kynntur, 

farið yfir helstu hugmyndir og einkenni kenningarinnar og árangursstjórnun í anda hennar skoðuð. 

Síðan er fjallað um kenninguna um stýrinet í opinberri stjórnsýslu (e. governance network) og 

fjallað ítarlega um helstu einkenni hennar, kosti hennar og galla og hvaða áhrif hún hefur haft á 

opinbera stjórnsýslu á undanförnum áratugum. Í samhengi við þá umfjöllun eru stýrinet í íslenskri 

stjórnsýslu kynnt þar sem dregin er fram saga þeirra og áhrif. Eftir að hafa fjallað um 

kenningarlegan bakgrunn rannsóknarinnar er greiningarrammi Klijn og Koppenjan skoðaður, en 

hann verður notaður til þess að greina störf verkefnastjórnarinnar og innleiðingarferlið. Loks er 

fjallað um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og farið yfir aðdraganda þeirra, hvað þau fela í 

sér og hverju þeim er ætlað að áorka. Að lokum er fjallað um samþættingu markmiðanna, þ.e 

hvernig markmiðin tengjast innbyrðis, og hvernig þau tengsl geta haft ýmist jákvæð eða neikvæð 

áhrif á ákveðin undirmarkmið þegar annað tiltekið undirmarkmið er innleitt. 

2.1 Nýskipan í ríkisrekstri 

Á síðari áratugum 20. aldar kom fram gagnrýni á hvernig opinber stjórnsýsla var skipulögð og hún 

framkvæmd. Fram að þeim tíma hafði opinber stjórnsýsla einkennst af skrifræði, og því fastmótaða 

stigveldi sem því fylgdi. Gagnrýni þeirra sem vildu umbætur á opinberri stjórnsýslu laut ekki síst 

að því hversu þung hún væri í meðferð og ósveigjanleg. Það þarf því ekki að koma á óvart að þær 

hugmyndir um umbætur sem fengu hvað mesta athygli fólu í sér að auka hagkvæmni, valddreifingu 

og að færa ábyrgð á verkefnum frá ráðuneytum til stofnana og sveitarfélaga.1 Fljótlega urðu þessar 

umbótahugmyndir þekktar undir nafninu nýskipan í ríkisrekstri en hugtakið lýtur að því 

hugmyndakerfi sem varð ráðandi í nokkrum enskumælandi ríkjum, þ.e. Bandaríkjunum, Bretlandi, 

Nýja-Sjálandi, Ástralíu og Kanada, snemma á 9. áratugnum og breiddist síðar út til annarra ríkja.2 

Þar sem inntak hugtaksins hefur verið mismunandi á milli ríkja hefur reynst erfitt að skilgreina 

það á einfaldan og skýran hátt. Í hnotskurn mætti halda því fram að nýskipan í ríkisrekstri snúist 

                                                      
1 Fjármálaráðuneytið, Umbætur og nýskipan í ríkisrekstri (Reykjavík: Fjármálaráðuneytið, 1993), 5. 
2 UNDP, Public Administration Reform: Practice Note (New York: UNDP, 2004), 2. 

 



 

5 

 

um að minnka miðstýrt hlutverk ríkisins við útdeilingu gæða í samfélaginu. Þess í stað eigi að 

notast við aðferðir einkamarkaðarins í þeim tilvikum er hið opinbera lætur til sín taka við 

útdeilingu gæða. Það felur í sér færa verkefni ríkisins niður til stofnana og sveitarfélaga, sem síðan 

innleiða þá aðferðafræði sem einkamarkaðurinn hefur mótað sér.3
 Með slíku fyrirkomulagi væri 

hægt að færa þjónustu ríkisins nær íbúum þess, auk þess sem það ætti að auðvelda þeim að leita 

sér þeirrar þjónustu sem þeir þurfa á að halda.  

Þar sem nýskipan í ríkisrekstri er, eins og áður segir, talin hafa sprottið upp úr mismunandi 

hugmyndum um opinbera stjórnsýslu sem urðu áberandi á svipuðum tíma, er ekki úr vegi að gera 

grein fyrir þeim í því skyni að öðlast betri skilning á hugtakinu og áhrifum þess á stjórnsýslu þeirra 

ríkja sem innleiddu þessar hugmyndir. Ein helsta röksemdarfærslan fyrir því að draga úr miðstýrðu 

hlutverki ríkisvaldsins innan stjórnsýslunnar var sú að opinber útgjöld væru of há, og að 

starfsmannamál stjórnsýslunnar væru of ósveigjanleg og niðurnjörvuð. Af þessum sökum var 

meðal annars lögð áhersla á að brjóta upp einingar opinbera geirans, með það að markmiði að ná 

fram aukinni valddreifingu þar sem þegar fjarlægð lægri stjórnsýslueininga frá ráðherrum og 

ráðuneytum ykist. Þó ráðherrar og ráðuneyti færu enn með yfirstjórn lægri stjórnsýslueininga 

myndu þær samt sem áður öðlast aukna sjálfstjórn, en þessi áhersla er nátengd hugmyndum um 

valddreifingu.4 

Með nýskipan í ríkisrekstri var lögð áhersla á að samkeppni fengi stærra hlutverk en hún hafði 

haft fram að því. Með því að virkja aðferðir líkt og útboð á verkefnum átti að ná fram sem mestri 

hagkvæmni við framkvæmd þeirra. Einnig átti að nýta stjórnunarstíl einkageirans með því að auka 

verulega sveigjanleika í ráðningum og umbunum starfsmanna stjórnsýslunnar, eitthvað sem hið 

gamla skrifræðiskerfi lagði ekki áherslu á. Áhersla var einnig lögð á sparsemi af þeirri ástæðu að 

opinberar stjórnsýslueiningar færu með almannafé, og því skipti miklu máli að vel væri með það 

farið. Ein stærsta breytingin sem nýskipan í ríkisrekstri fól í sér var áhersla á að þau markmið sem 

stefnt væri að í opinberum rekstri væru skilgreind og árangur þeirra væri mælanlegur. Af þeirri 

ástæðu var lögð áhersla á að aðgangur að fjármagni væri tengdur einhvers konar 

frammistöðumælingu, en þannig væri hægt að umbuna stofnunum sem sýndu góða frammistöðu 

og refsa þeim sem sýndu ekki nægjanlega góða frammistöðu. Að lokum var lögð áhersla á að skapa 

aukna fjarlægð á milli ráðuneyta, undirstofnana og sveitarfélaga sem er nátengt áðurnefndnum 

hugmyndum um valddreifingu.5  

                                                      
3 Sama heimild, 2. 
4 Christopher Hood, „A Public Management for All Seasons?“ Public Administration 69, nr. 1 (1991): 3. 
5 Sama heimild, 4. 
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Hefðbundnar árangursmælingar innan opinberrar stjórnsýslu fyrir tíma nýskipunar í 

ríkisrekstri tóku fyrst og fremst mið af því framlagi (e. input) í formi fjármagns sem ríkisvaldið 

lagði til ákveðinna verkefna. Árangursmælingin fólst þannig í því að meta það misræmi sem varð 

milli fjárveitingarinnar og raunverulegra útgjalda. Þar sem eitt meginþema nýskipan í ríkisrekstri 

fólst í því að gera opinbera stjórnsýslu líkari einkageiranum var ein afleiðinga innleiðingar á henni 

sú að hugmyndir um árangur breyttust. Þannig urðu upplýsingar um frammistöðu mun mikilvægari 

en áður var. Með því að að setja mælanleg markmið, einblína í auknum mæli á skilvirkni, bera 

saman markmið og raunverulegan árangur og einbeita sér frekar að framleiðni eða afurðum (e. 

outputs) átti að nást betri árangur bæði fyrir stjórnsýsluna sjálfa og fyrir almenning.6  

Af ofantöldu má sjá að með nýskipan í ríkisrekstri var lögð áhersla á að gera róttækar 

breytingar á opinberri stjórnsýslu, rótgrónu og skipulögðu kerfi sem margir töldu hafa orðið allt of 

skrifræðislegt og hafa tekið að sér allt of stórt hlutverk í samfélaginu. Margar ástæður hafa verið 

nefndar sem skýringarþættir á því hvers vegna nýskipan í ríkisrekstri varð jafn vinsæl og raun ber 

vitni og var tekin upp í stjórnsýslu margra ólíkra ríkja. Margir telja að hugmyndin hafi öðlast 

réttmætingu innan „nýja hægrisins“ sem varð áberandi í bæði Bretlandi og Bandaríkjunum á 9. 

áratugnum þegar Margaret Thatcher sat sem forsætisráðherra Bretlands og Ronald Reagan var 

forseti Bandaríkjanna. Undir þeirra stjórn var lögð gríðarleg áhersla á einkavæðingu, valddreifingu 

og síminnkandi hlutverk ríkisvaldsins. Þessi áhersla segir á hinn bóginn einungis hálfa söguna um 

það hvers vegna nýskipan í ríkisrekstri varð að ráðandi kenningu innan stjórnsýslu margra ríkja. 

Ein trúverðugasta útskýringin sem komið hefur fram er sú að nýskipan í ríkisrekstri hafi verið 

afleiðing þeirra félagslegu aðstæðna sem höfðu þróast á því langa friðartímabili á meðal þróaðra 

ríkja sem ríkt hafði frá seinni heimstyrjöld, auk hins einstaka tímabili efnahagslegs hagvaxtar sem 

því fylgdi.7 Á þessu tímabili höfðu miklar framfarir orðið, bæði samfélagslegar og tæknilegar, og 

má því leiða líkum að því að fólk hafi farið að leggja aukna áherslu á að njóta ávinnings vinnu 

sinnar án afskipta ríkisvaldsins. Þar sem friðartímabilið var orðið svo langt hafi fólk farið að þyrsta 

í fleiri gæði en einungis frið, og hafi af þeim ástæðum farið að gera auknar kröfur til ríkisvaldsins. 

Kenningin um nýskipan í ríkisrekstri hefur orðið fyrir alls kyns gagnrýni í gengum tíðina. Í 

fyrsta lagi má nefna að henni hefur stundum verið líkt við skáldsögu H.C. Andersen, Nýju fötin 

keisarans, vegna þess að undir öllum háleitum hugmyndum sé í raun og veru bara sama gamla 

kerfið sem enn geymi öll gömlu vandamálin og gömlu veikleikana. Þannig hafi nýskipan í 

                                                      
6 E. Pieter Jansen, „New Public Management: Perspectives on Performance and the Use of Performance Information,“ 

Financial Accountability & Management 24, nr. 2 (2008): 169.  
7 Christopher Hood, „A Public Management for All Seasons?“ 7. 



 

7 

 

ríkisrekstri lítil sem engin áhrif í raun og veru á stjórnsýslu ríkja. Í öðru lagi hafa gagnrýnendur 

haldið því fram að nýskipan í ríkisrekstri hafi skaðað opinbera þjónustu, auk þess sem 

hugmyndafræðin hafi ekki leitt til lægra verðs á þjónustunni — sem er þó eitt helsta markmið 

hugmyndakerfisins. Í þriðja lagi hefur nýskipan í ríkisrekstri verið gagnrýnd fyrir að gæta í raun 

eiginhagsmuna þeirra sem veita þjónustu í umboði ríkisins, þó opinbert markmið hennar sé að efla 

þjónustu fyrir alla, þ.e. gera hana ódýrari og betri. Að lokum hefur nýskipan í ríkisrekstri verið 

gagnrýnd fyrir að á því sé byggt að hugmyndir kenningarinnar séu algildar, en samkvæmt 

gagnrýnendum er það ekki svo, heldur hafi nýskipan í ríkisrekstri mismunandi áhrif á mismunandi 

hluta stjórnsýslunnar.8 

Áhrif nýskipan í ríkisrekstri voru afar víðtæk, bæði innan fræðasamfélagsins og 

stjórnsýslunnar. Þó kenningin eigi uppruna sinn í hinum enskumælandi ríkjum sem áður hafa verið 

nefnd hafði kenningin einnig mikil áhrif á Norðurlöndunum. Ísland fór ekki varhluta af þessari 

þróun, þó hún hafi kannski verið aðeins síðar á ferð hér á landi en í þeim ríkjum þar sem nýskipan 

í ríkisrekstri var fyrst tekin upp.9 Það var á 10. áratug síðustu aldar sem innleiðing nýskipan í 

ríkisrekstri hófst innan íslenskrar stjórnsýslu. Árið 1993 gaf fjármálaráðuneytið út rit undir nafninu 

Umbætur og nýskipan í ríkisrekstri en í því kom fram að kjarni hugmynda ríkisstjórnarinnar um 

ríkisrekstur fólst í því að dreifa valdi, auka ábyrgð og flytja ákvarðanir sem næst vettvangi. Með 

því átti að ná fram aukinni hagkvæmni í rekstri og betri þjónustu við almenning.10 Með útgáfu 

fjármálaráðuneytisins á skýrslunni Stefna um nýskipan í ríkisrekstri árið 1996 var síðan stigið 

skrefinu lengra í íslenskri stjórnsýslu. Í henni voru sett fram markmið að umbótastarfi í ríkisrekstri 

þar sem lögð var áhersla á einföldun, ábyrgð og árangur.11 Þessi markmið ríma afar vel við 

hugmyndir um nýskipan í ríkisrekstri, hvernig stjórnsýsla ríkja ætti að virka. Á þessu tímabili var 

við völd ríkisstjórn sem lagði mikla áherslu á minni ríkisumsvif og ríkisafskipti, sem vildi 

jafnframt ná fram hagkvæmum lausnum í opinberri þjónustu og opinberum rekstri. 

Fjármálaráðuneytið lék allt frá upphafi lykilhlutverk við innleiðingu nýskipunar í ríkisrekstri.12 

Eftir að ríkisstjórnin steig hið formlega skref árið 1995 að innleiða stefnu um nýskipan í ríkisrekstri 

voru staðfestar þær breytingar og endurbætur sem höfðu verið boðaðar í riti fjármálaráðuneytisins 

                                                      
8 Sama heimild, 10.  
9 Ríkisendurskoðun, Náðist árangur? Úttekt á árangursstjórnun í ríkisrekstri (Reykjavík: Ríkisendurskoðun, 2003), 

13.  
10 Sama heimild, 9. 
11 Eva Marín Hlynsdóttir, „Nýskipan í ríkisrekstri: Þjónustusamningar hins opinbera og réttarstaða notenda þjónustu,“ 

Stjórnmál & stjórnsýsla 8, nr. 1 (2012): 135. 
12 Ríkisendurskoðun, Náðist árangur? Úttekt á árangursstjórnun í ríkisrekstri, 9. 



 

8 

 

frá árinu 1993.13 Þar má meðal annars nefna flutning ákvarðana og ábyrgðar til ríkisstofnana og 

sveitarfélaga frá ráðuneytum og kröfu um aukna hagkvæmni í ríkisrekstri. Með því að flytja 

ákvarðanir og ábyrgð til ríkisstofnana og sveitarfélaga var hrint úr vör þeirri viðleitni að færa 

þjónustu ríkisins nær almenningi, þ.e. gera hana aðgengilegri og einfaldari í framkvæmd. 

Ráðuneytin, sem kaupendur þjónustunnar, áttu að gegna því ábyrgðarhlutverki að sjá til þess að 

henni væri sinnt á þann hátt sem til var ætlast.14  

Sú stefnubreyting sem nýskipan í ríkisrekstri fól meðal annars í sér var laustengdari 

stjórnunartengsl á milli hærri og lægri þrepa stjórnsýslunnar og aukin áhersla á notkun árangurs-

mælinga. Þannig væri hægt að auka aðhald með lægri stjórnsýslueiningum ef gert væri ráð fyrir 

ákveðnum árangri samfara fjárheimildum til þeirra. Með þessu stefndu stjórnvöld að því að færa 

þau verkefni sem hið opinbera hafði á höndum til þeirra sem leystu þau með sem bestum hætti 

með aukinni einkavæðingu, því ríkisrekstur ætti ekki að vera markmið í sjálfu sér. Þess vegna ætti 

hið opinbera að draga sig sem mest út af þeim mörkuðum sem einkaaðilar gætu sinnt og einbeita 

sér að þeim sviðum þar sem markaðurinn veitti almenningi ekki nægjanlega góða eða örugga 

þjónustu, þ.e. þar sem svokallaðir markaðsbrestir væru fyrir hendi. 

Nýskipan í ríkisrekstri var róttæk stefnubreyting í íslenskri stjórnsýslu, og hafði mikil áhrif á 

flest öll svið hennar ― allt frá starfsmannamálum til fjárlaga. Hins vegar hefur áhugi á 

kenningunni snarminnkað á heimsvísu frá því að hún var fyrst innleidd, og nýjar hugmyndir hafa 

að töluverðu leyti tekið við. 

2.2 Stýrinet í opinberri stjórnsýslu 

Líkt og áður hefur komið fram var nýskipan í ríkisrekstri mikil breyting frá hinu hefðbundna 

skrifræðiskerfi sem fól í sér stigveldi og vel skilgreind hlutverk allra hluteigandi aðila innan 

stjórnsýslunnar. Með nýskipan í ríkisrekstri urðu áhrif einkaaðila á stefnu stjórnvalda meiri og 

aðkoma almennings jókst samtímis. Á síðari tímum hefur kenningin misst gildi sitt að miklu leyti, 

bæði innan stjórnsýslunnar og innan akademíunnar. Á sama tíma hefur öðrum kenningum um 

stýrinet (e. governance networks) vaxið fiskur um hrygg og njóta núorðið töluverðrar hylli, bæði 

meðal fræðimanna og innan stjórnsýslunnar.15 

                                                      
13 Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg Matthíasson, „Stjórnsýsluumbætur og árangur þeirra,“ Stjórnmál & 

stjórnsýsla 10 nr. 2 (2014): 300. 
14 Ríkisendurskoðun, Náðist árangur? Úttekt á árangursstjórnun í ríkisrekstri, 26. 
15 Erik Hans og Joop Koppenjan, „Governance Network Theory: Past, Present and Future,“ Policy & Politics 40, nr. 

4 (2012): 2.  
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Stýrinet fela í sér, ekki ólíkt nýskipan í ríkisrekstri, brotthvarf frá hinu hefðbundna stigveldi 

innan stjórnsýslunnar þar sem ríkið stjórnar verkefnum og sinnir eftirliti með undirstofnunum yfir 

í lausmótaðri stýringu verkefna (e. governance) þar sem aðrir aðilar en starfsmenn stjórnsýslunnar 

sjálfrar koma að borðinu og taka þátt í mótun stefnu.16 Stýrinet vísa því til nets alls kyns ólíkra 

aðila sem hafa samráð sín á milli um mótun opinberrar stefnu. Hér má til dæmis nefna 

stjórnmálamenn, embættismenn, hagsmunasamtök, einkafyrirtæki, félagslegar hreyfingar og hópa 

almennra borgara sem eru á einhvern hátt tengdir verkefnum hins opinbera á hverjum tíma, hafa 

annað hvort einhverra hagsmuna að gæta og/eða geta veitt aðstoð við mótun stefnu um ákveðin 

málefni.17 Stýrinet geta þannig veitt stjórnvöldum aðhald við mótun stefnu, þar sem stefnumótun 

á vegum hins opinbera hefur óhjákvæmilega áhrif á hina ýmsu hópa  ̶  hvort sem þau áhrif eru góð 

eða slæm.  

Eitt helsta einkenni stýrineta er að víxlhæði (e. interdependence) ríkir á milli allra hluteigandi 

aðila og því geta þeir ekki tekið ákvarðanir eigin spýtur, heldur verða að fá fram að minnsta kosti 

álit og röksemdarfærslu annarra aðila áður en ráðist er í aðgerðir. Samvinna og traust eru af þessum 

sökum ómissandi hluti stýrineta þar sem umræður nokkurra aðila um málefni þurfa að fara fram 

og samstaða þarf að nást svo stefnumótun verði árangursrík.18   

Stýrinet má skilgreina í stuttu máli sem tiltölulega stöðugt ferli samvinnu og samskipta, þar 

sem stefnumótandi aðilar, meðal annars frá hinu opinbera, einkageiranum og þriðja geiranum taka 

þátt í.19 Nánar má skilgreina stýrinet á eftirfarandi máta: 

Í fyrsta lagi þjóna þau þeim tilgangi að tengja saman opinbera, hálf-opinbera og einkaaðila 

sem eru háðir hvor öðrum um úrræði og getu til þess að framkvæma ákveðna hluti, en eru jafnframt 

sjálfstæðir á þann hátt að þeir fá ekki fyrirmæli frá neinum tilteknum yfirboðara. Það víxlhæði sem 

hér er lýst hefur þau áhrif að hluteigandi aðilar eru tengdir lárétt frekar en lóðrétt, líkt og tíðkast í 

hefðbundinni stigskiptingu. Hins vegar má ekki draga þá ályktun að allir hluteigandi aðilar séu 

jafnir hvað varðar völd og úrræði.20 Opinberir aðilar hafa áfram ákveðin völd fram yfir einkaaðila, 

til dæmis hvað varðar reglusetningu. Stýrinet geta sprottið upp af sjálfu sér undir ákveðnum 

kringumstæðum, eða geta orðið til vegna ákvarðana stjórnvalda. Þau geta bæði verið laus í 

                                                      
16 Jamil Khan, „What role for governance in urban low carbon transitions?“ Journal of Cleaner Production 50 (2013): 

134. 
17 Jacob Torfing, „Governance network theory: towards a second generation,“ European Political Science 4, nr. 3 

(2005): 306. 
18 Jamil Khan, „What role for network governance in urban low carbon transitions?“, 134.  
19 Christopher Koliba, Jack W. Meek og Asim Zia, Governance Networks in Public Administration and Public Policy 

(CRC Press: Boca Raton, 2011), 45. 
20 Jacob Torfing, „Governance network theory: towards a second generation,“ 307. 
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reipunum, þ.e. óformleg, eða formleg þar sem haldið er þétt utan um starfsemi og afurðir. Þau geta 

jafnframt varað í skamman eða langan tíma, allt eftir tilgangi þeirra og eðli.21  

Í öðru lagi má nefna að samskipti aðila innan stýrineta einkennast af samningaviðræðum. 

Hluteigandi aðilar geta rökrætt um hvernig best sé að fara að í stefnumótun í þeim tilgangi að 

hámarka jákvæða útkomu, en hins vegar er nauðsynlegt að umræðurnar fari fram með nokkurri 

aðgát svo hægt sé að byggja upp traust, lærdóm og sameiginlegan skilning.22 Þar sem margir aðilar 

geta komið að tilteknu máli er mikilvægt að sjá til þess að samningaviðræður séu eins jákvæð 

reynsla og mögulegt er fyrir alla hluteigandi aðila, svo þær verði árangursríkar og hægt sé að vinna 

saman síðar ef svo ber undir. Þess ber þó geta að viðræður innan stýrineta leiða sjaldan til 

samhljóða niðurstöðu. Ástæðan er sú að valdabarátta, sem getur falið í sér átök, getur átt sér stað 

þegar mismunandi aðilar reyna að komast að niðurstöðu um hvernig best sé að móta stefnu.23 En 

jafnvel þó samhljóða niðurstaða náist ekki geta stýrinet samt sem áður verið gagnleg þar sem þau 

fá alla hluteigandi aðila að minnsta kosti að borðinu þar sem þeir fá tækifæri til að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri og berjast fyrir sínum hagsmunum. Þó niðurstaðan sé ekki fullkomlega 

þeim í hag er öðrum hluteigandi aðilum ljós afstaða þeirra, og geta þeir tekið tillit til hennar í 

framtíðinni.  

Í þriðja lagi fara viðræður á milli hluteigandi aðila ekki fram í klassísku stofnanaumhverfi, líkt 

og á oft við í skrifræðiskerfi. Þær fara frekar fram innan tiltölulega stofnanabundins ramma (e. 

institutionalised framework). Innan hans blandast nýjar hugmyndir og reglur saman og taka 

breytingum háð aðgerðum, aðstæðum og samskiptum aðila innan stýrinetsins. Innan rammans 

myndast þannig, háð alls kyns ólíkum breytum, ólíkir þættir sem eiga við mismunandi aðstæður. 

Þar má meðal annars nefna; ákveðnar reglur, hlutverk og aðferðir, ákveðin norm, gildi og 

mælikvarðar, ákveðnar siðareglur, hugtök og sérhæfð þekking og að lokum ákveðnar sjálfsmyndir, 

hugmyndafræði og væntingar.24 Þar sem umhverfi stýrineta samræmist ekki hinu klassíska 

stofnanaumhverfi geta viðræður tekið á sig frjálsari mynd og haft í för með sér alls kyns breytingar 

sem ekki geta farið fram með sama hætti í klassísku stofnanaumhverfi.  

Í fjórða lagi geta stýrinet mótað sínar eigin reglur (e. self-regulating) með tiltölulega frjálsum 

hætti þar sem þau, eins og áður segir, tilheyra ekki hinu klassíska stigveldi auk þess sem þau fara 

                                                      
21 Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, „Stýrinet: Nýsköpun innan Stjórnarráðsins. Nýtt verklag í 

samstarfi milli stjórnsýslustiga.“ Stjórnmál & stjórnsýsla 8, nr. 1 (2012): 256. 
22 Jacob Torfing, „Governance network theory: towards a second generation,“ 307. 
23 Sama heimild, 307.  
24 Sama heimild, 308.  
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ekki eftir reglum hins frjálsa markaðar. Þannig geta reglur mótast eftir hugmyndum, úrræðum og 

samskiptum á milli hluteigandi aðila. Hins vegar er mikilvægt að nefna að þeir aðilar sem tilheyra 

stýrinetum starfa oftast innan einhvers konar skipulagsumhverfis, sem getur haft bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif á getu þeirra til þess að móta sínar eigin reglur.25 

 Í fimmta, og síðasta lagi, geta stýrinet stuðlað að því að færa almenning nær ákvarðanatöku 

innan ákveðins málaflokks. Gildi, sýn, áætlanir, stefnur og reglusetningar gilda þá fyrir almenning. 

Hluteigandi aðilar taka því þátt í pólitískum samningaviðræðum um hvernig skuli auðkenna og 

leysa vandamál sem snerta almenning beint og nýta sér ný tækifæri.26 

 Færa má rök fyrir því að klassískar stofnanakenningar séu ekki fýsilegar til þess að útskýra 

nútímastjórnmál í framkvæmd. Þær séu of heftandi og formfastar fyrir hið hraða nútímasamfélag. 

Þannig má sem dæmi nefna að aðilar utan stjórnkerfisins, til dæmis frjáls félagasamtök, hafa á 

undanförnum árum haft síaukin áhrif á opinbera stefnumótun. Þessum áhrifum hefur fylgt aukin 

tengslamyndun á milli stjórnkerfisins og óopinberra aðila. Af þeim sökum séu stýrinet 

óumflýjanleg afleiðing í stofnanakerfi nútímans.27 Með því að koma upp tengslum við 

hagsmunaaðila (e. stakeholders) og aðra óopinbera aðila geti stjórnvöld þannig aukið lögmæti 

ákvarðana sinna.28 

Þó bent hafi verið á kosti stýrineta í umhverfi nútímastjórnmála hafa þau einnig orðið fyrir 

gagnrýni. Ein helsta gagnrýnin á stýrinet felst í því að þau skapi ólýðræðislegt umhverfi þar sem 

kjósendur hafi lítil sem engin áhrif á ákvarðanatöku. Gagnrýnendur benda meðal annars á að 

stýrinet skorti mörg formleg einkenni sem nauðsynleg eru til að uppfylla lýðræðisleg ferli. Því 

hefur meðal annars verið haldið fram að stýrinet ógni völdum kjörinna fulltrúa.29 Ástæðan er meðal 

annars sú að innan stýrineta eiga sér bæði stað formleg og óformleg samskipti á milli aðila. 

Óformleg samskipti eiga sér oft stað utan lýðræðislegrar formgerðar og opinbers eftirlits. Af þeim 

sökum er afar mikilvægt að pólitísk forysta sé til staðar svo tryggja megi að ábyrgð sé viðhaldið.30 

                                                      
25 Sama heimild, 308.  
26 Sama heimild, 308.  
27 Jamil Khan, „What role for network governance in urban low carbon transitions?“, 134. 
28 Peter Bogason og Juliet A. Musso, „The Democratic Prospects of Network Governance,“ The American Review of 

Public Administration 36, nr. 1 (2006): 6. 
29 Jamil Khan, „What role for network governance in urban low carbon transitions?“, 134. 
30 Sama heimild, 135. 
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2.2.1 Stýrinet í íslenskri stjórnsýslu 

Hugtakið stýrinet er fremur nýtt af nálinni innan íslenskrar stjórnsýslu. Af þeim sökum er það 

skipulag enn að ryðja sér til rúms og verður æ oftar fyrir valinu við innleiðingu ýmislegra 

stefnumála. Einfaldari form stýrineta en þeim sem lýst er hér að ofan hafa hins vegar í sögulegu 

samhengi verið mun algengara form samskipta og samvinnu innan Stjórnarráðsins. Þar má meðal 

annars nefna starfshópa og nefndir.31 

Líkt og áður hefur komið fram var íslensk stjórnsýsla ekki frábrugðin öðrum vestrænum 

ríkjum við innleiðingu nýskipunar í ríkisrekstri, heldur fylgdi þeim eftir í humátt og innleiddi ýmis 

atriði kennd við nýskipan í ríkisrekstri. Nýskipan í ríkisrekstri skilaði töluverðum árangri við að 

gera stjórnsýsluna skilvirkari, gagnsærri, árangursmiðaðri og sveigjanlegri ásamt því að leggja 

aukna áherslu á þarfir almennings. Eftir hrun fjármálakerfisins árið 2008 varð nýskipan í 

ríkisrekstri fyrir töluverðri gagnrýni. Meðal annars fól gagnrýnin í sér að innleiðingunni fylgdi 

ákveðinn skortur á yfirsýn, samráði og samstarfi milli aðila. Sú ályktun var því dregin að áherslan 

á valddreifingu og sjálfstæði stofnana hafi að einhverju leyti verið á kostnað gilda um samstarf og 

samráð innan stjórnsýslunnar.32 Eftir hrun gafst því svigrúm fyrir breytingar á því hvernig 

innleiðing stefnu færi fram innan íslenskrar stjórnsýslu. Færa má rök fyrir því að aukin áhersla á 

notkun stýrineta hafi verið meðal þessara breytinga.  

Í fæstum tilfellum er kveðið á um verkefni starfshópa, verkefnahópa, nefnda eða stýrineta sem 

starfrækt eru innan Stjórnarráðsins í lögum. Þess í stað koma starfsmenn ólíkra ráðuneyta saman 

vegna þess að það er vilji meðal embættismanna að vinna saman að einhverju máli. Auk þess eru 

fjöldamörg verkefni sem starfsmenn ráðuneyta ákveða sín á milli að starfa saman að vegna 

sameiginlegra hagsmuna þeirra ráðuneyta sem eiga hlut að máli. Í einstaka verkefnum er ákveðið 

að setja saman erindisbréf, en í þeim kemur fram nánari skilgreining á því hvert verkefni 

starfsmanna ráðuneytanna sé í tilteknum starfshópum. Tilgangur þeirra er að formgera samstarfið 

með skýrari hætti en ella, auk þess sem þar er oft skilgreindur starfstími o.s.frv.33 Vegna 

fjölbreytileika stýrineta innan opinberrar stjórnsýslu er erfiðleikum bundið að alhæfa nokkuð um 

eðli þeirra og virkni, en þó hafa fræðimennirnir Klijn og Koppenjan sett fram greiningarramma 

sem hjálpartæki við að greina ólíka virkni þeirra. 

                                                      
31 Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, „Stýrinet: Nýsköpun innan Stjórnarráðsins. Nýtt verklag í 

samstarfi milli stjórnsýslustiga.“ Stjórnmál & stjórnsýsla 8, nr. 1 (2012): 253. 
32 Sama heimild, 254.  
33 Sama heimild, 264.  
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2.3 Greiningarrammi Klijn og Koppenjan um stýrinet í opinberri stjórnsýslu 

Í bók sinni Governance Networks in the Public Sector setja þeir Klijn og Koppenjan fram hagnýtan 

greiningarramma sem notast má við í þeim tilgangi að greina vinnu stýrineta og hvernig þau takast 

á við ýms konar vandamál.34 Í bók sinni nefna þeir nokkur atriði sem notast má við til slíkrar 

greiningar og  verður þeim gerð skil hér að neðan. Meðal þeirra atriða sem Klijn og Koppenjan 

notast við til greiningar á stýrinetum snúa að þátttakendum, vettvangi, bjargráðum, skilningi (e. 

perceptions) á vandamálum og áskornum, stýringu, notkun þekkingar og vali á verkefnum. 

2.3.1 Þátttakendur 

Fyrsta atriðið í greiningarramma Klijn og Koppenjan snýr að þátttakendum í stýrinetum, þ.e. að 

greina hverjir teljist til þátttakenda. Innan stýrineta koma sjálfstæðir aðilar (e. autonomous) sem 

eru jafnframt háðir hvor öðrum (e. interdependent) saman og takast á við einhvers konar vandamál 

og/eða veita opinbera þjónustu (e. public service delivery). Fjöldi þátttakenda og staða þeirra getur 

verið mismunandi frá einu stýrineti til annars. Þátttakendur í stýrinetum má því skilgreina sem 

einstaklinga, hópa eða samtök sem geti haft áhrif á, og verði fyrir áhrifum af vandamálum, 

verkefnum og stefnum.35 Ef hver þátttakandi vinnur á hinn bóginn í eigin horni þá teldist 

viðkomandi ekki vera þátttakandi í stýrineti. Til þess að geta raunverulega talist þátttakandi í 

stýrineti er nauðsynlegt að hópurinn geti komist að sameiginlegri niðurstöðu með sameiginlegum 

aðgerðum. Innan stýrineta eru jafnframt oft ólíkir aðilar sem hafa ólíkra hagsmuna að gæta í vinnu 

stýrinetsins.36 

2.3.2 Vettvangur stýrineta 

Annað atriði sem Klijn og Koppenjan leggja áherslu á í greiningarramma sínum snýr að þeim 

vettvangi þar sem vinna stýrinets fer fram. Vettvangur stýrineta er sá staður, eða þeir staðir, sem 

þátttakendur hittast og ráða ráðum sínum. Viðkomandi vettvangur getur verið formlegur, líkt og 

fundir sveitastjórna eða héraðastjórna, stjórnar í opinberu fyrirtæki eða einkafyritæki eða 

verkefnastjórna. Vettvangur stýrineta geta líka verið óformlegir  til að mynda hjá óformlegum 

                                                      
34 Erik Hans Klijn og Joop Koppenjan, Governance Networks in the Public Sector, (Routledge: New York, 2016), 10. 
35 Sama heimild, 72-73. 
36 Sama heimild, 73. 
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hagsmunahópar sem hittast til að ráða ráðum sínum.37 Hins vegar er ekki víst að allir meðlimir 

stýrinetsins hafi aðgang að þeim vettvangi þar sem mikilvægar ákvarðanir eru teknar, eiga til 

dæmis ekki aðild að sveitastjórn.38 Þeir þáttakendur sem hafa ekki aðgang að vettvangi gætu þrátt 

fyrir það orðið fyrir áhrifum af vandamálum, verkefnum og stefnum án þess að geta tekið þátt í 

ákvarðanatöku um þau atriði. Ákveðnir einstaklingar eða hópar sem eru ekki þátttakendur í 

stýrinetum gætu hins vegar orðið það síðar.39 Við greiningu á vettvangi stýrinets er því mikilvægt 

að átta sig á því hvar ákvarðanir eru teknar og hverjir hafa aðgang að þeim, eða að öðrum kosti 

hafa ekki aðgang.  

2.3.3 Bjargráð 

Stýrinet einkennast af miklu víxlhæði (e. interdependencies) á milli þátttakenda þar sem þau 

bjargráð (e. resources) sem nauðsynleg eru til þess að leysa úr vandamálum eru jafnvel á valdi 

mismunandi þátttakenda í stýrinetinu.40 Bjargráð geta bæði verið formlegar og óformlegar leiðir 

sem þátttakendur geta nýtt sér til þess að ná markmiðum sínum. Til formlegra bjargráða teljast til 

dæmis ákvörðunarvald, fjármagn, skipulag og mannafli, en til óformlegra bjargráðra teljast til 

dæmis vald, lögmæti og skipulagsgeta (e. strategic capacity).41 Klijn og Koppenjan flokka þau 

bjargráð sem þátttakendur í stýrinetum geta búið yfir í fimm flokka. Í fyrsta lagi fjárhagsleg 

bjargráð en þá býr þátttakandi yfir getu til þess að veita fjármagn til lausnar á vandamálum. Í öðru 

lagi framleiðslubjargráð (e. production resources) en þá getur þátttakandi til dæmis búið yfir 

einhverju bjargráðum sem skipta stýrinetið miklu máli, sem dæmi mætti nefna mannafla. Í þriðja 

lagi er hæfni en þetta bjargráð tengist formlegu valdi þátttakanda til þess að taka ákvarðanir. 

Bjargráð á borð við þetta liggur venjulega hjá opinberum aðilum. Í fjórða lagi er þekking sem er 

mikilvægt bjargráð í þeim skilningi að hún getur komið að notum við að rannsaka eðli þeirra 

vandamála sem geta komið upp í vinnu stýrineta. Þekking getur meðal annars falist í einhvers 

konar reynslu sem þátttakendur búa yfir og tengist vinnu stýrinetsins. Þetta bjargráð getur verið 

erfitt að færa yfir til annarra þátttakenda, svo það getur verið mikilvægt að virkja strax þann 

þátttakanda sem býr yfir nauðsynlegri þekkingu. Í fimmta og síðasta lagi er síðan lögmæti en sumir 

                                                      
 
38 Sama heimild, 66. 
39 Sama heimild, 73. 
40 Sama heimild, 10.  
41 Sama heimild, 73. 



 

15 

 

þátttakendur geta veitt, eða dregið úr lögmæti ákvörðunar sem á að nýtast til að leysa úr vandamáli. 

Þar má til dæmis nefna stuðning eða andstöðu kjörinna fulltrúa við ákvörðun stýrinets. 

2.3.4 Skilningur (e. perceptions) á vandamálum og áskorunum innan stýrineta 

Þar sem innan stýrineta koma oft saman margir ólíkir þátttakendur sem hafa mismunandi sýn á 

viðfangsefni, og hafa því mismunandi skoðanir á hvað þeir telji til vandamála og lausna. Eitt skrefa 

Klijn og Koppenjan í skilgreiningu á stýrineti snýr að vandamálum eða áskorunum innan stýrineta 

og hvaða skilning þátttakendur leggja í þau. Klijn og Koppenjan skilgreina vandamál sem 

vandasöm (e. wicked) þegar lausnir á þeim fást einungis með því að fá samstöðu (e. consensus) 

um hvert vandamálið nákvæmlega er og hvaða þekkingu þarf til þess að leysa úr því.42 Mörg þeirra 

vandamála sem koma upp innan stýrineta geta verið vandasöm og ekki hægt að leysa úr þeim með 

því einfaldlega að benda á rannsóknir eða viðurkenndar heimildir. Ástæðan er sú að vandamál geta 

verið félagslega mótuð (e. social constructions). Í því felst að skilningur (e. perception) þátttakanda 

ræður því hvað gerir eitthvað að vandamáli. Skilning má skilgreina á þann veg að hann einkennist 

af því hvernig þátttakendur túlka upplýsingar í samræmi við það umhverfi sem þeir koma úr.43 Til 

þess að skilgreina hugtakið nánar má segja að skilningur séu skoðanir, sannfæring og hugmyndir 

þátttakenda um stefnumótunarvandamál eða núverandi ástand. Þessi skilningur getur í fyrsta lagi 

vísað til núverandi eða fyrirsjáanlegs stefnumótunarvandamáls, þ.e. vandamál sem stýrinetið tekst 

á við í nútímanum eða að þátttakanda þykir líklegt að geti orðið að vandamáli í framtíðinni. Í öðru 

lagi getur þessi skilningur vísað til æskilegs ástands og þeirra mælikvarða sem notaðir eru til þess 

að meta núverandi ástand, og í þriðja lagi vísað til mögulegra lausna á hugsanlegum 

vandamálum.44 Þar sem skilningur þátttakenda getur verið ólíkur getur það gert stýrinetinu erfitt 

fyrir að taka ákvarðanir, enda oft erfiðleikum bundið að fá fram samstöðu um hvert vandamálið sé 

og hvernig það má leysa.  

2.3.5 Stýring innan stýrineta 

Stýring (e. management) byggð á klassísku stigveldi er ekki vænleg til árangurs innan stýrineta 

samkvæmt Klijn og Koppenjan þar sem sannfæra þarf þátttakendur um að nýta sín bjargráð í þágu 

stýrinetsins. Ástæðan er oftast sú að enginn einn þátttakandi býr yfir nægum bjargráðum til þess 

                                                      
42 Sama heimild, 44. 
43 Sama heimild, 46.  
44 Sama heimild, 46. 
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að neyða sínar lausnir upp á aðra þátttakendur. Þess í stað einkennast stýrinet af láréttum 

samskiptum þar sem þátttakendur þurfa að skiptast á bjargráðum, semja við hvorn annan og 

samræma stefnur sínar svo hægt sé að ná markmiðum þátttakenda og stýrinetið virki á stöðugan 

og sjálfbæran hátt.45 Stýring innan stýrineta er því ansi ólík klassískum hugmyndum um stýringu 

hópa. Samkvæmt skynsemisnálgun (e. rational approach), sem er enn algeng aðferð innan 

opinberrar stefnumótunar, er lagt til grundvallar innan stefnumótunarað áhersla sé lögð að leysa 

vandamál með því í fyrstu að greina hvert vandamálið er og að móta markmið til þess að taka á 

því. Slíkar aðgerðir myndi síðan grunn fyrir næstu skref, þ.e. að móta og leggja mat á færar leiðir, 

velja síðan ákjósanlega lausn sem er loks þróuð og innleidd. Þó aukin vitund sé nú á dögum um 

að fleiri aðilar en einungis ríkisvald komi að mörgum ákvörðunum innan opinberrar stjórnsýslu þá 

hefur það ekki leitt til þess að aðferðir við ákvarðanatöku og stýringu hafi breyst mikið.46 

Samkvæmt þeim hugmyndum um stýringu sem hafa myndast í tengslum við stýrinet er lögð 

áhersla á að þátttakendur geri sér grein fyrir mismunandi skilningi hvers annars á því viðfangsefni 

og þeim vandamálum sem stýrinetinu er ætlað að takast á við. Eins er mikilvægt að þátttakendur 

geri sér grein fyrir að stýrinetið skapi aðstæður þar sem þátttakendur með ólíkan skilning og 

markmið geta unnið saman að sameiginlegri lausn.47 

2.3.6 Notkun þekkingar 

Líkt og áður hefur komið fram halda Klijn og Koppenjan því fram að þegar stýrinet takast á við 

vandasöm vandamál geti rannsóknir og vísindaleg þekking oft ekki ein og sér dregið úr óvissu um 

þau. Ástæðan er sú að ólíkir þátttakendur geta haft ólíkan skilning á þeirri þekkingu sem unnt er 

að afla við vinnu stýrinetsins.48 Til þess að bregðast við þessu hafa Klijn og Koppenjan sett fram 

fjórðar aðferðir sem þeir telja geta nýst til þess að takast á við þetta vandamál og leiða til þess að 

þátttakendur öðlist sameiginlegan skilning á þeim vandamálum sem upp geta komið í störfum 

stýrinetsins, sem aftur geti leitt til þess að þátttakendur komi sér saman um mögulegar lausnir.  

Í fyrsta lagi telja Klijn og Koppenjan að þekkingaröflun skuli eiga sér stað samhliða 

stefnumótun. Það þýðir að stefnumótun og þekkingaröflun eiga sér stað á sama tíma í tveimur 

samhliða straumum sem eiga sér marga tengipunkta. Spurningar um þekkingu (e. knowledge 

questions) og átök sem eiga sér stað í straumi stefnumótunar eru dregin yfir í straum 

                                                      
45 Sama heimild,  75. 
46 Sama heimild, 126. 
47 Sama heimild, 126-127. 
48 Sama heimild, 142. 
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þekkingaröflunar þar sem niðurstöður eru síðan aftur dregnar yfir í straum stefnumótunar. Þetta 

getur skapað hvata til þess að þátttakendur öðlist sameiginlegan skilning á viðfangsefninu og 

vandamálum, en gæti líka leitt til þess að þátttakendur fara að spyrja annarra spurninga um þá 

þekkingu sem fæst í straumi þekkingaröflunarinnar.49 Ferlið getur þannig einkennst af ákveðinni 

dýnamískri hringrás þar sem straumarnir tengjast í hvert skipti sem einhverjar spurningar um 

þekkingu koma fram í dagsljósið. 

Í öðru lagi telja Klijn og Koppenjan að það hlutverk sem rannsóknum er ætlað að uppfylla 

breytist. Í stað þess að lögð sé áhersla á að rannsóknir svari erfiðum spurningum og skili 

þátttakendum fullbúnum og sannreyndum lausnum við vandamálum eigi að horfa á rannsóknir 

sem tæki til þess að ýta undir samskipti og umræður meðal þátttakenda í stýrinetum auk þess sem 

þær geta hjálpað til við að minnka átök og ágreining um þekkingu og vandamál meðal þátttakenda. 

Þegar rannsóknir eru tengdar við stefnumótun, líkt og Klijn og Koppenjan nefna í fyrstu aðferð 

sinni, knýr það rannsakendur til þess að útskýra forsendur sínar, aðferðir og niðurstöður fyrir 

þátttakendum. Þetta eykur bæði gæði rannsókna og samskipti við þátttakendur. Að lokum má 

nefna að rannsóknir geta dregið úr átökum tengdum pólitík þar sem rannsóknir eru þeim kostum 

búnar að geta dregið fram ákveðin sjónarhorn sem hafa ekki fengið mikla athygli eða geta haft 

áhrif á fyrri skilning.50  

Í þriðja lagi telja Klijn og Koppenjan að þátttakendur skuli koma sér saman fyrirfram um 

hvernig rannsóknum skuli háttað áður en ráðist er í þær. Hugmyndin er sú að þátttakendur geri sér 

grein fyrir því hvar vandamál liggja og hvaða aðferðir geti verið vænlegar til þess að takast á við 

þau.51  

Í fjórða og síðasta lagi telja Klijn og Koppenjan að skýr mörk þurfi að vera á milli 

stefnumótunar og þekkingaröflunar. Þó mikil gagnkvæm tengsl eigi sér stað milli straumanna 

tveggja er á hinn bóginn mikilvægt að báðir viðhaldi sjálfstæði sínu óháð hinum. Rannsakendur 

verða að geta unnið sjálfstætt að verkefnum sínum án þess að vera undir pressu frá þátttakendum 

í stýrinetum og öfugt.52   

                                                      
49 Sama heimild, 144. 
50 Sama heimild, 145-146. 
51 Sama heimild, 147. 
52 Sama heimild, 147.  
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2.3.7 Val á verkefnum 

Ein forsenda sem stýrnet byggja á er að þeir hópar sem hafa hagsmuna og/eða markmiða að gæta 

og sérstakan skilning (e. perception) við mótun stefnu eigi að að vera hluti þess ferlis að velja 

verkefni stýrinets. Samkvæmt Klijn og Koppenjan þýðir þetta hins vegar ekki að allir einstaklingar 

eða hópar eigi að fara með jafn mikilvæg hlutverk innan stýrinets. Þátttaka mismunandi aðila getur 

verið ólík, allt frá því að vera upplýstur um verkefni til þess að veita ráðgjöf, koma að því að móta 

verkefni og að lokum koma að því að taka ákvörðun um þau. Með því að nálgast verkefni og 

vandamál stýrinetsins í sameiningu eru þátttakendur sem samþykkja ákveðin verkefni 

skuldbundnir til þess að hafa samskipti og samræma kröfur sínar við kröfur annarra þátttakenda.53 

Með þessu er hægt að stuðla að því að samvinna sé leiðarvísir stýrinetsins og að þar sé tekið tillit 

til krafna allra þátttakenda. Hins vegar er mikilvægt að átta sig á því að ólíkir þátttakendur geta 

haft mismikil völd til þess að koma að ákvarðanatöku. Það getur bæði ráðist af formlegum völdum, 

en jafnframt óformlegum líkt og áður hefur verið komið inn á.  

Tímasetning þess að velja verkefni er einnig mikilvæg. Stýrinet verða að sjá til þess að nægur 

tími sé til þess að samráð geti farið fram á milli yfirboðara stýrinetsins auk þeirra sem kunna að 

starfa í þágu stýrinetsins sem taka ekki beinan þátt í ákvarðanaferlinu.54 Sem dæmi mætti nefna 

ríkisstjórn eða ráðuneyti sem yfirboðara stýrinets og sveitarstjórn eða undirstofnanir sem aðila 

undir stýrinetinu. Ef ákvörðun er tekin of snemma á vettvangi stýrinetsins aukast líkurnar á því að 

fjölbreyttum lausnum sé ekki velt upp, sem gæti ergt þá sem vilja gaumgæfa fleiri mögulegar 

lausnir betur áður en endanlega er afráðið hvaða lausn verður fyrir valinu. Ef ákvörðun er hraðað 

of mikið aukast líka líkurnar á því að röng lausn sé valin. Á hinn bóginn þarf að horfa til þess að 

ef of langan tíma tekur að taka ákvörðun aukast líkurnar á því að þátttakendur missi áhugann á 

verkefninu, það úreltist og samskipti þátttakenda versni í kjölfarið.55  

2.4 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

Í september árið 2015 samþykktu fulltrúar allra 193 aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna 

Heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun sem svo tóku gildi í byrjun árs 2016. Markmiðin eru 17 

talsins með 169 undirmarkmið og 232 mælikvarða sem öllum aðildarríkjum ber að innleiða á 

skipulagðan hátt. Öll undirmarkmiðin er að finna í viðauka 3. Þar er bæði um að ræða markmið 

                                                      
53 Sama heimild, 140. 
54 Sama heimild, 141. 
55 Sama heimild, 141.  
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sem snúa að ríkjunum sjálfum auk markmiða sem ríki þurfa að vinna að sameiginlega á 

alþjóðavettvangi allt fram til ársins 2030. Heimsmarkmiðin ná yfir afar víðtækt svið, í raun öll þau 

málefni sem ríki og alþjóðasamfélagið eru að fást við. Þar má sem dæmi nefna markmið sem snúa 

að því að útrýma fátækt, draga úr ójöfnuði, takast á við hnattræna hlýnun, stöðva vopnuð átök og 

koma á friði á heimsvísu.56  

Heimsmarkmiðin byggja að stóru leyti á Þúsaldarmarkmiðunum (e. Millenial Development 

Goals), sem voru í gildi á árunum 2000-2015 auk Ríó +20 ráðstefnunni um sjálfbæra þróun sem 

haldin var árið 2012. Markmiðin hafa fimm meginþemu; mannkynið, jörðina, hagsæld, frið og 

samstarf. Ásamt þeim er jafnframt lögð áhersla á hinar þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar; hinar 

félagslegu, efnahagslegu og umhverfislegu. Jafnframt er lögð mikil áhersla á að engir hópar séu 

skildir eftir við innleiðingu markmiðanna þannig að innleiðing þeirra taki til allra íbúa jarðar.57  

Heimsmarkmiðin eru afar metnaðarfull og víðfem. Í raun má halda því fram að þeim sé ekkert 

óviðkomandi, hvorki á vettvangi ríkja né alþjóðavettvangi. Þau skiptast eins og áður segir í 17 

yfirmarkmið sem öll fela í sér nokkur undirmarkmið. Markmiðin eru eftirfarandi: 1. Engin fátækt, 

2. Ekkert hungur, 3. Heilsa og vellíðan, 4. Menntun fyrir alla, 5. Jafnrétti kynjanna, 6. Hreint vatn 

og salernisaðstaða, 7. Sjálfbær orka, 8. Góð atvinna og hagvöxtur, 9. Nýsköpun og uppbygging, 

10. Aukinn jöfnuður, 11. Sjálfbærar borgir og samfélög, 12. Ábyrg neysla, 13. Verndun 

jarðarinnar, 14. Líf í vatni, 15. Líf á landi, 16. Friður og réttlæti og 17. Samvinna um markmiðin.58 

Á mynd 1 eru Heimsmarkmiðin sett fram. Líkt og sjá má með því að líta á nöfn yfirmarkmiðanna 

nær gildissvið markmiðanna yfr nær alla stjórnsýslu þeirra ríkja sem munu innleiða þau.  

 

                                                      
56 UN Women, Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development 

(New York: UN Women, 2018), 1. 
57 UN General Assembly, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 21. október 

2015.  
58 Sama heimild. 
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Mynd 1: Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

Yfirmarkmiðin skiptast niður í fimm meginþemu, líkt og áður segir. Fyrsta meginþema 

Heimsmarkmiðanna snýr að mannkyninu, en samkvæmt því skulu aðildarríki Sameinuðu þjóðanna 

einsetja sér að útrýma fátækt og hungri, auk þess að þau skuli sjá til þess að allt fólk geti nýtt 

tækifæri sín og búið í heilbrigðu umhverfi þar sem jafnræði ríkir. Annað meginþema markmiðanna 

snýr að jörðinni en aðildarríkin skuldbinda sig til að vernda hana gegn hnignun, en því markmiði 

megi meðal annars ná með því að leggja áherslu á sjálfbæra neyslu og framleiðslu með því að nýta 

náttúruauðlindir með sjálfbærum hætti og þannig grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna 

loftslagsbreytinga. Þriðja meginþema markmiðanna er hagsæld, en samkvæmt því skulu aðildar-

ríkin einbeita sér að því að sjá til þess að allt fólk geti notið hagsældar og notið sín til fulls, auk 

þess sem efnahagslegar, félagslegar og tæknilegar framfarir eigi sér stað í sátt við náttúruna. Fjórða 

meginþema markmiðanna snýr að friði, en til þess að hægt sé að hlúa að friðsælum og réttlátum 

samfélögum fyrir alla, þar sem ótti og ofbeldi eru fjarlæg ógn, verða aðildarríkin að beita sér. 

Sjálfbær þróun getur jafnframt ekki átt sér stað án friðar og enginn friður án sjálfbærrar þróunar. 

Fimmta, og síðasta, meginþema markmiðanna snýr að samstarfi aðildarríkjanna um markmiðin. 

Svo markmiðin nái sýnilegum árangri á gildistímanum er nauðsynlegt að aðildarríkin virki þær 
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leiðir sem eru nauðsynlegar til þess að áætluninni verði hrundið í framkvæmd með því að blása 

nýju lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun.59   

Ólíkt Þúsaldarmarkmiðunum, sem náðu einungis til ákveðinna þróunararíkja sem eiga aðild 

að Sameinuðu þjóðunum, nær gildissvið Heimsmarkmiðanna til allra aðildarríkja Sameinuðu 

þjóðanna. Það þýðir að markmiðin ná til mun fleira fólks en áður. Eitt meginþema markmiðanna 

sem ekki hefur komið fram hingað til er að „skilja engan eftir“ (e. leave no one behind). Markmið 

þess er að sjá til þess að Heimsmarkmiðin komi öllum til góða, einnig jaðarhópum sem verða oft 

eftir við lagasetningu og stefnumótun. Að bæta líf þeirra sem sitja oft eftir er því frekar bundið 

hugmyndum um félagslegt réttlæti en við góðgerðastarfsemi, auk þess sem slíkt viðmið stuðlar að 

mótun samrýndari samfélaga. Misrétti sé engum til hagsbóta heldur skapi einungis félagslegan eða 

pólitískan óstöðugleika, auk þess sem það dragi úr hagvexti.60    

Af ofangreindu má greina að aðildarríkjanna bíður verðugt verkefni sem krefst bæði mikillar 

samhæfingar innan stjórnsýslu ríkjanna og samstarfs þeirra á milli svo uppfylla megi markmiðin 

á gildistíma þeirra, mannkyninu alls til hagsbóta. 

2.5 Samþætting markmiðanna 

Heimsmarkmiðin tengjast í raun öllum þáttum mannlegrar tilveru, svo innleiðing þeirra krefst þess 

að óopinberir aðilar tileinki sér þau einnig. Hins vegar er mikilvægt að stjórnvöld séu leiðandi við 

innleiðingu undirmarkmiðanna þar sem skörun þeirra á milli getur haft alls kyns áhrif á hvort 

annað, hvoru tveggja jákvæð eða neikvæð. Ástæðan er sú að markmiðin tengjast mörg hvert öðru, 

og geta af þeim sökum haft áhrif á hvort annað í innleiðingarferlinu.  

Þó hvert undirmarkmið fyrir sig lúti að einu málefnasviði, til dæmis fyrsta undirmarkmiðið 

um útrýmingu fátæktar eða það fimmta um jafnrétti kynjanna, eru þau hönnuð með það í huga að 

öll séu þau samtengd.61 Þannig getur til dæmis útrýming fátæktar haft jákvæð áhrif á jafnrétti 

kynjanna, þar sem konur eru oftar í meiri hættu en karlar á að festast í fátækt svo dæmi sé tekið. 

Þó aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hafi lagt ríka áherslu á samþættingu markmiðanna kemur það 

hins vegar ekki skýrt fram í markmiðunum sjálfum hvaða snertifleti þau geti haft við önnur 

                                                      
59 Sama heimild. 
60 UN Women, Turning Promises Into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development, 6. 
61 Måns Nilsson o.fl., Introduction: A Framework for Understanding Sustainable Development Goals Interactions, 

(París: International Council for Science, 2017), 19.  
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markmið.62 Það er því mikilvægt fyrir þá sem sjá um innleiðingu þeirra að tengja markmiðin saman 

svo greina megi áhrif innleiðingar ákveðinna markmiða á önnur.  

Stefnumótendur í einstökum ríkjum standa frammi fyrir afar stóru verkefni við innleiðingu 

markmiðanna þar sem flækjustig getur orðið hátt. Fyrir utan það að þurfa að taka til greina 

samlegðaráhrif markmiðanna þurfa þeir einnig að einbeita sér að áðurnefndum þremur stoðum 

sjálfbærrar þróunar; þeim félagslegu, efnahagslegu og umhverfislegu auk þess að halda í heiðri 

einkunnarorðum markmiðanna um að skilja engan eftir við innleiðingu markmiðanna. Þó 

markmiðin séu nátengd er ekki sjálfgefið að innleiðing eins markmiðs hafi jákvæð áhrif á annað 

markmið, þvert á móti getur áhættan aukist á neikvæðum áhrif á tiltekið undirmarkmið við það að 

annað undirmarkmið sé innleitt.63  

Stjórnvöld ríkja heims hafa mismikið bolmagn til þess að takast á við jafn viðamikið verkefni 

og innleiðing Heimsmarkmiðanna felur í sér. Þau vandkvæði sem stjórnvöld ríkja þurfa að takast 

á við geta þannig til dæmis falist í skorti á fjármagni, pólitískum vilja og/eða úrræðum. Af því 

leiðir að ríki eru líklegri til þess að forgangsraða ákveðnum markmiðum fram yfir önnur. Þar sem 

markmiðin geta haft annað hvort jákvæð eða neikvæð áhrif á hvort annað aukast líkurnar töluvert 

á neikvæðum áhrifum gagnvart þeim markmiðum sem eru ekki sett í forgang. Sem dæmi má nefna 

að ef ríki forgangsraðar markmiði tvö um ekkert hungur fram yfir önnur markmið gæti það haft 

neikvæð áhrif á markmið 15 um líf á landi ef skógar væru höggnir til að rýma fyrir ræktarlandi til 

matvælaframleiðslu, til að uppfylla annað markmiðið.64    

Ef stefnumótunaraðilar eru meðvitaðir um samþættingu markmiðanna aukast líkurnar töluvert 

að innleiðing markmiðanna hafi jákvæð áhrif á sem flest svið mannlegrar tilveru. En ef svo er ekki, 

aukast að sama skapi líkurnar á að forgangsröðun eins markmiðs hafi slæm áhrif á önnur.   

                                                      
62 Sama heimild, 19. 
63 Sama heimild, 21.  
64 Sama heimild, 21.  
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3 Aðferðafræði rannsóknar  

3.1 Inngangur 

Í eftirfarandi kafla verður farið ofan í saumana á aðferðafræði rannsóknarinnar og hvaða aðferðir 

notaðar voru við gagnaöflun. Það rannsóknarsnið sem stuðst var við kallast tilviksrannsókn (e. 

case study). Greiningin á innleiðingu Heimsmarkmiðanna í íslenska stjórnsýslu var 

samtímarannsókn, þ.e. atburðirnir voru að gerast þegar ritgerðin var skrifuð. Í ritgerðinni er stuðst 

við eigindlega aðferðafræði þar sem hálf-stöðluð viðtöl (e. semi-structed) voru tekin við nokkra 

sérfræðinga sem tengdust vinnu verkefnastjórnar Heimsmarkmiðanna. Sú aðferðafræði getur 

gagnast vel við öflun upplýsinga og gagna sem annars væru ekki aðgengileg. Einnig var notast við 

fyrirliggjandi gögn, þ.e. skriflegar heimildir til þess að afla upplýsinga um grundvöll 

Heimsmarkmiðanna og verkefnastjórn þeim tengdum. Árangursstjórnun tengd nýskipan í 

ríkisrekstri og stýrinet voru síðan notaðar til þess að leggja mat á innleiðingarferlið. Með því að 

notast við tvo kenningaskóla má færa rök fyrir því að notuð sé sú aðferð sem kallast kenningarleg 

þríprófun (e. triangulation). Þríprófun er aðferð sem notuð er til þess að auka réttmæti rannsókna, 

bæði eigindlegra og megindlegra. Hún felst í stuttu máli í því að nota fleiri en eina nálgun í 

rannsóknum í því skyni að fá nákvæmari og ítarlegri mynd af fyrirbærinu sem er verið að rannsaka. 

Dæmi um þríprófun er því þegar tveimur eða fleiri kenningar er beitt í sömu rannsókn. Með því 

að nota þessar ólíku kenningarlegu linsur hafi rannsakandi komist að sömu niðurstöðu, sem eykur 

gæði og þar með réttmæti rannsóknarinnar.65  Í lok kaflans verður siðferði rannsóknarinnar rætt og 

hvernig leitast var við að tryggja réttmæti hennar.  

3.2 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Íslensk stjórnsýsla hefur sjaldan tekist á við jafn viðamikið og stórt verkefni og innleiðing 

Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun fela í sér. Í raun felur innleiðingarferlið 

í sér að öll ráðuneyti, undirstofnanir og sveitarfélög þurfa að taka virkan þátt í innleiðingu 

Heimsmarkmiðanna svo vel takist til. Að auki er mikilvægt að tryggja þátttöku félagasamtaka og 

fyrirtækja í innleiðingarferlinu þar sem málefnið snertir alla kima samfélagsins. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða innleiðingarferli Íslands á ákveðnu tímabili út frá kenningum um 

nýskipan í ríkisrekstri og stýrinetum í opinberri stjórnsýslu. Með því að notast við slíkan 

                                                      
65 Sigríður Halldórsdóttir, „Inngangur að aðferðafræði,“ í Handbók í aðferðafræði rannsókna, ritstj. Sigríður 

Halldórsdóttir (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013), 23.  
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kenningaramma er leitast við að greina hvernig stjórnsýslan hefur tekist á við verkefnið og hvað 

einkennir innleiðingu Heimsmarkmiðanna innan íslenskrar stjórnsýslu.  

Þar sem Heimsmarkmiðin eru enn fremur ný af nálinni innan íslenskrar stjórnsýslu hafa þau 

hvorki verið rannsökuð í íslensku samhengi, né hvernig innleiðingu þeirra er háttað af hálfu 

íslenskrar stjórnsýslu.  Af þeim sökum má færa rök fyrir því að rannsóknin muni meðal annars 

varpa ljósi á helstu áskoranir íslenskrar stjórnsýslu við innleiðingu þeirra. Rannsóknin er af þeim 

sökum fyrirtaks sýnidæmi um hvernig íslensk stjórnsýsla bregst við ákaflega þverlægu 

viðfangsefni. Þar sem rannsóknin fór fram á sama tíma og atburðirnir voru að gerast má jafnframt 

halda því fram að rannsóknin veiti einstakt sögulegt sjónarhorn á ákveðið tímabil innan 

stjórnsýslunnar.  

3.3 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar eru nauðsynlegur hluti þess að afmarka efnistök rannsóknar. Í þeirri 

rannsókn sem liggur ritgerð þessari til grundvallar er unnið út frá eftirfarandi ritgerðarspurningum. 

Sú fyrri hljóðar svo: 

Hvernig hefur innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun verið 

háttað á Íslandi? 

Til þess að geta svarað fyrri rannsóknarspurningunni verða eftirfarandi undirspurningar hafðar til 

hliðsjónar. Í fyrsta lagi: Hvernig komust Heimsmarkmiðin á dagskrá innan íslenskrar stjórnsýslu? 

Í öðru lagi: Hefur innleiðingaferlið orðið fyrir áhrifum af alþjóðakerfinu? Í þriðja, og síðasta lagi: 

Hvert er hlutverk ólíkra aðila innan stjórnsýslunnar? 

Til að laga viðfangsefnið, innleiðingu Heimsmarkmiðanna á Íslandi, að þeim kenningum sem 

notaðar eru til greiningar á innleiðingarferlinu hljóðar síðari ritgerðarspurningin svo: 

Hefur innleiðingarferillinn verið í anda stýrineta innan íslenskrar stjórnsýslu? 

Við úrvinnslu síðari rannsóknarspurningarinnar verða síðan eftirfarandi undirspurningar hafðar til 

hliðsjónar. Í fyrsta lagi: Einkennist ferillinn af skrifræðishyggju? Í öðru lagi: Einkennist ferillinn 

af árangursstjórnun líkt og lögð er áhersla á innan nýskipunar í ríkisrekstri? Í þriðja og síðasta lagi: 

Hversu vel í stakk búin er íslensk stjórnsýsla til þess að beita stýrineti til að takast á við verkefnið? 
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3.4 Aðferðafræði  

Tvær meginaðferðir má greina innan félagsvísindanna: megindlegar og eigindlegar aðferðir. 

Megindlegar aðferðir eru aðallega notaðar þegar safna á miklum fjölda gagna sem síðan eru greind 

með tölfræðilegum aðferðum í þeim tilgangi að alhæfa yfir stóran hóp og/eða sanna eða afsanna 

tilgátu. Á hinn bóginn eru eigindlegar aðferðir notaðar í rannsóknum þar sem ítarlegum gögnum 

er safnað frá fáum aðilum. Bent hefur verið á erfitt sé í raun að gefa eina skilgreiningu á 

eigindlegum rannsóknum, til þess séu þær allt of fjölbreytilegar. Það sem er þó sameiginlegt með 

þeim flestum er viðleitni til að reyna að skilja og lýsa mannlegum fyrirbærum, hvers eðlis sem þau 

eru á hverjum tíma.66 Með þessari rannsóknaraðferð má rannsaka upplifanir og skoðanir fólks sem 

tengist viðfangsefni rannsóknarinnar, bæði á viðfangsefninu sjálfu sem og á hlutverki þeirra sjálfra 

í tengslum við viðfangsefnið. Rannsóknir sem byggja á eigindlegri aðferðafræði eru því ekki að 

sanna eitthvað, eða afsanna með tölfræðilegum hætti heldur byggja þær á hugtökum og 

hugmyndum sem lýsa sameiginlegri reynslu eða upplifun fólks af viðfangsefninu. Af þeim sökum 

hefur aðferðin verið kennd við aðleiðslu (e. induction) þar sem hún felst í að áhersla er lögð á að 

draga lærdóm af rannsóknum þó ekki sé alltaf hægt að alhæfa um niðurstöður þeirra og slá þeim 

föstum.67 Þess í stað geta slíkar rannsóknir aukið skilning á viðfangsefninu, og hvernig það sé að 

vinna að því, sem er eitthvað sem tölfræðiupplýsingar varpa ekki ljósi á með sama hætti. 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study), en slíkar rannsóknir eru oft hentugt tæki til þess 

að skoða afmarkað rannsóknarefni sem byggir að miklu leyti á upplifunum fólks á viðfangsefninu. 

Tilviksrannsóknir lúta að rannsókn á einhverju samtímafyrirbæri í sínu raunverulega umhverfi, og 

koma sérstaklega að gagni þegar mörkin á milli fyrirbærisins og umhverfisins eru ekki augljós.68 

Slík rannsóknaraðferð er því afar hentugt tæki til þess að skoða viðfangsefni þessar ritgerðar þar 

sem viðfangsefnið og atburðir eiga sér stað í samtímanum og því geta upplifanir fólks sem tengjast 

viðfangsefninu hjálpað til við að varpa ljósi á innleiðingarferlið. Kostir tilviksrannsókna fela það 

meðal annars í sér að auðveldara er að fjalla um áhugaverða þætti sem geta komið upp við 

rannsóknina en í tölfræðirannsóknum sem eru oft bundnari af fyrirfram ákveðinni 

rannsóknaráætlun. Við tilviksrannsóknir er einnig unnt að notast við blandaðar aðferðir við öflun 

                                                      
66 Sigríður Halldórsdóttir, „Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir,“ í Handbók í aðferðafræði rannsókna, ritstj. 

Sigríður Halldórsdóttir (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2013), 239.  
67 Alan Bryman, Social Research Methods, 3. útg. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 366. 
68 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, 2. útg. (London: Sage Publications, 1994), 13.  
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og greiningu gagna, þ.e. bæði megindlegar og eigindlegar aðferðir, þar sem rannsóknaraðferðin 

bindur rannsakanda ekki við aðra hvora aðferðina, þ.e. eigindlega eða megindlega aðferðafræði.69  

Tilviksrannsóknir hafa verið gagnrýndar fyrir það að ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

þeirra yfir á aðrar rannsóknir, líkt og stefnt er að með rannsóknum sem byggja á megindlegum 

rannsóknaraðferðum.70 Af þessum sökum sé framlag slíkra rannsókna til vísindanna lítið og 

alhæfingargildi þeirra lítið sem ekkert. Hins vegar hefur verið bent á það að tilviksrannsóknir séu 

afbragðs rannsóknartæki til þess að koma auga á frávik sem myndu ekki mælast með 

tölfræðilegum aðferðum. Karl Popper hélt því fram að „allir svanir væru hvítir,“ þ.e. að ef 

rannsakandi kæmi auga á einn „svartan svan“ (frávik frá niðurstöðunum) þá myndi það hafa þau 

áhrif að ekki væri hægt að sanna eða afsanna þá kenningu sem rannsakandi væri að rannsaka. 

„Svarti svanurinn“ væri í raun svo mikilvægt frávik að það yrði að halda rannsókn áfram til að ná 

niðurstöðu. Tilviksrannsóknir eru gott tæki til þess að koma auga á „svarta svani“ þar sem þær 

kafa betur á dýpið en hefðbundnar tölfræðirannsóknir gera. Það sem virðist vera „hvítur svanur“ 

getur oft við nánari athugun reynst vera „svartur svanur.“71 Þannig er hægt að færa fram andsvör 

gegn þeirri  gagnrýni að ekki sé hægt að alhæfa út frá tilviksrannsókn og að tilviksrannsóknir leggi 

lítið sem ekkert til vísindanna. Aðferðir tilviksrannsókna auka þess í stað líkurnar á því að finna 

óvænt frávik frá fyrirframgefnum hugmyndum rannsakanda um viðfangsefni sitt. Í raun má færa 

rök fyrir því að rannsókn sú sem liggur þessari ritgerð til grundvallar sé „svartur svanur“ þar sem 

íslensk stjórnsýsla hefur aldrei tekist á við verkefni af þeim skala sem hér er rannsakað. Ofangreint 

varpar ljósi á hvers vegna tilviksrannsókn er hentugt rannsóknartæki til greiningar á því 

viðfangsefni sem rannsókn þessi snýst um, þ.e. innleiðingarferli Íslands á Heimsmarkmiðunum. 

Til þess að ölast betri skilning á því hvernig innleiðingarferlið gekk fyrir sig á tímabilinu frá 

því að verkefnastjórnin var stofnuð í mars 2017 þangað til á vormánuðunum árið 2018 voru hálf-

stöðluð viðtöl tekin við valda meðlimi verkefnastjórnarinnar. Eitt einkenna hálf-staðlaðra viðtala 

er mikið frelsi viðmælenda til þess að svara spurningum rannsakanda. Rannsakandi er þá í 

langflestum tilfellum með tilbúinn viðtalsramma, þar sem ákveðnar spurningar eða ákveðin þemu 

koma fram. Spurningar rannsakanda þurfa ekki að að fylgja nákvæmlega viðtalsrammanum 

sjálfum auk þess sem rannsakanda er frjálst að spyrja spurninga sem ekki koma fram í 

viðtalsrammanum. Af þessum sökum var gert ráð fyrir því að viðtalsramminn væri ekki staðlaður 

um of, þ.e. að rými væri til staðar fyrir óundirbúnar spurningar ef slíkar spurningar vöknuðu á 

                                                      
69 Sama heimild, 13. 
70 Bent Flyvbjerg, „Five Misconceptions About Case-Study Research,“ Qualitative Inquiry 12, nr. 12 (2006): 224. 
71 Sama heimild, 228. 
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meðan á viðtali stæði. Á hinn bóginn er viðtalsramminn gagnlegur til þess að halda rannsakanda 

við efnið, þ.e. tryggja að að hann spyrji allra þeirra spurninga sem koma fram í viðtalsrammanum 

og að svipað orðalag sé notað í öllum viðtölum.72 Uppbygging viðtalsins er þannig að það er líkara 

samtali á milli tveggja einstaklinga um ákveðið málefni, þar sem viðmælandi er í aðalhlutverki.   

Val á viðmælendum fór fram með hentiúrtaki (e. non-probability sample), sem er í nokkurri 

andstæðu við slembiúrtak (e. probability sampling) sem er oft notað í rannsóknum.73 Í stað þess 

að viðmælendur væru valdir af handahófi voru þeir sérstaklega valdir með hliðsjón af þekkingu 

þeirra og reynslu af innleiðingarferlinu. Viðmælendurnir eiga það allir sameiginlegt að vera 

fulltrúar í verkefnastjórinni, en vegna mismunandi aðkomu þeirra kom hver um sig með ólíkum 

hætti að vinnu innan hennar. Þar sem eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt var fjöldi viðtala 

jafnframt takmarkaður. Í öllum viðtölunum var viðtalsrammi hafður til hliðsjónar með tilbúnum 

spurningum, líkt og áður segir, en þær skiptust í nokkrar bakgrunnspurningar um viðmælendur og 

í almennari spurningar um Heimsmarkmiðin, innleiðingarferlið og áskoranir því tengdu. 

Viðtalsramminn var óbreyttur í flestum viðtalanna, en þó þurfti að aðlaga hann í einhverjum 

tilfellum þegar ákveðnar spurningar áttu ekki við um störf ákveðinna viðmælenda í 

verkefnastjórninni. Viðtalsrammann má finna í viðauka 1. Tímarammi viðtalanna var 30-45 

mínútur og var gert ráð fyrir því að viðtölin færu fram á starfsstöðum viðmælenda. Allir 

viðmælendur fengu afhent bréf þar sem tilgangur rannsóknarinnar kom fram og hvernig hægt væri 

að hafa samband við rannsakanda ef einhverjar spurningar kæmu upp síðar. Bréfið er sett fram í 

viðauka 2. 

Auk viðtalanna var gögnum safnað út frá fyrirliggjandi heimildum. Fyrirliggjandi heimildir 

eru eitt besta tækið til þess að átta sig á því hvað nú þegar er vitað um það málefni sem rannsaka 

á og hjálpar rannsakanda að ramma inn efnið auk þess að auðvelda honum að móta sér 

rannsóknarspurningar.74 Fyrirliggjandi gögn sem notuð voru við þessa rannsóknn voru meðal 

annars þær heimildir sem voru þegar til um Heimsmarkmiðin og innleiðingarferlið. Slík gögn eru 

vel til þess fallin að sýna bakgrunn rannsóknarinnar, þ.e. hvað Heimsmarkmiðin eru og hvað þeim 

er ætlað að áorka. Gögn sem fjalla almennt um Heimsmarkmiðin voru að mestu leyti sótt til 

alþjóðastofnana og opinberra stofnana. Gögn um íslenska stjórnsýslu voru að mestu leyti opinber 

gögn og fréttatilkynningar þar sem á þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd voru enn 

                                                      
72 Bryman, Social Research Methods, 438. 
73 Sama heimild, 183. 
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tiltölulega fá gögn til um innleiðingarferlið hér á landi þar sem stöðuskýrsla verkefnastjórnarinnar 

hafði ekki verið gefin út á sama tíma og rannsóknin fór fram. 

3.5 Réttmæti og siðferðisleg álitamál 

Höfundur var starfsnemi hjá forsætisráðuneytinu í níu vikur árið 2018, frá janúar til mars. Í 

ráðuneytinu starfaði undirrituð með verkefnastjórn Heimsmarkmiðanna að vinnu við 

Heimsmarkmiðin. Það auðveldaði aðgengi að meðlimum verkefnastjórnarinnar þar sem höfundur 

hafði starfað með þeim auk þess sem það hjálpaði rannsakanda óneitanlega við að átta sig á 

Heimsmarkmiðunum, innleiðingarferlinu og hvað það felur í sér. 

Ákveðinn ókostur fólst þó mögulega í því að hafa verið í svo mikilli nálægð við verkefnið sem 

raun ber vitni þar sem tiltekin gögn og vinnsla sem fór fram innan verkefnastjórnarinnar voru 

bundin trúnaði, og nýttust þau gögn þá höfundi ekki í rannsókninni. Í rannsóknarvinnunni var lögð 

mikil áhersla á að halda þessari tvískiptingu og stólaði rannsakandi einungis á gögn sem ekki 

flokkuðust sem trúnaðargögn. Eins skapaði þessi nálægð við viðfangsefnið hættu á hlutdrægni við 

rannsóknina gagnvart viðmælendum og/eða störfum verkefnastjórnarinnar. Þessir áhættuþættir 

voru hafðir í huga og þess freistað af fremsta megni að koma í veg fyrir að þeir hefðu áhrif á 

rannsóknina og hlutleysis þannig gætt af fremsta megni.  

Jafnframt var haft í huga mikilvægi þess við vinnslu ritgerðarinnar að vera opin fyrir alls kyns 

aðferðum við gagnasöfnun. Var það gert með það að markmiði að forðast grunsemdir um 

fylgispekt við eina aðferðafræði umfram aðra sem mögulega hefði getað leitt til skekkju í 

rannsókninni. Einnig var gefin gaumur að því að skoða aðrar skýringakosti en þá sem virtust að 

augljósir, og jafnframt færa fram bæði rök með og á móti röksemdarfærslu enda væri ella ýtt undir 

hugmyndir um að höfundur aðhyllist eina hugmynd fremur en aðra, sem einnig gæti leitt til skekkju 

í rannsókninni.75 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og  við svo búið haft samband við viðmælendur 

og þeir spurðir hvort þeir væru tilbúnir að ræða verkefnastjórnina og innleiðingarferlið í viðtali. 

Við framkvæmd rannsóknarinnar voru Vísindasiðareglur Háskóla Íslands hafðar að leiðarljósi. 

Grunngildi þeirra fela í sér í fyrsta lagi virðingu fyrir manneskjunni, þ.e. að rannsakandi virði 

sjálfræði þátttakenda og friðhelgi þeirra. Í öðru lagi velferð, þ.e. að rannsakandi dragi eins og 

mögulegt er úr áhættu þátttakenda og auki eins og unnt er ávinning af rannsókninni. Í þriðja lagi 
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skaðleysi, en það felur í sér að rannsakandi skuli umfram allt forðast það að valda skaða. Í fjórða 

lagi réttlæti, en gerð er sú krafa til rannsakanda að þeir tryggi að ábata og byrði af rannsókn sé 

dreift af sanngirni og þeir misnoti ekki aðstöðu sína gagnvart viðkvæmum einstaklingum. Að 

lokum skulu rannsakendur viðhafa heiðarleika og vönduð vísindaleg vinnubrögð.76 

Þar sem innleiðingarferli Heimsmarkmiðanna getur tekið hröðum breytingum og er svo 

margslungið eins og áður segir, ákvað undirrituð áður en lagt var upp í þá vegferð sem rannsóknin 

felur í sér að gera ráð fyrir því að rannsóknarspurningar gætu breyst eftir því sem á rannsóknina 

líður og að ef áhugaverðir punktar kæmu upp sem ekki hægt væri að gera ráð fyrir við upphaf 

rannsóknar, myndi rannsóknin taka mið af þeim. Þessi aðferðafræðilega nálgun í rannsóknum 

nefnist mótandi rannsókn (e. formative), en slík nálgun gerir ráð fyrir því að rannsóknin og 

rannsóknarspurningar geti tekið á sig ólíka mynd eftir því sem líður á rannsóknarferilinn.77 

Til þess að meta hvort gögn séu nægjanlega góð er nauðsynlegt að þekkja hugtakið réttmæti, 

sem þjónar því hlutverki að vera nokkurs konar mælikvarði á gæði. Hugtakinu réttmæti má skipta 

í innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti vísar til þess hvort að rannsóknin sé raunverulega að mæla 

það sem fyrirhugað er að mæla og þar af leiðandi hversu trúverðugar ályktanir má draga af 

niðurstöðunum. Því er nauðsynlegt að hafa innra réttmæti í huga þegar rannsakandi túlkar þau 

gögn og greiningar sem gerðar eru í rannsókninni.  Ytra réttmæti tekur síðan til þess hvort 

mögulegt sé að alhæfa niðurstöðurnar yfir á annað þýði og aðstæður.78 Ytra réttmæti á kannski 

ekki sérstaklega við þá rannsókn sem hér er framkvæmd þar sem ekki er líklegt að hægt sé að 

alhæfa um niðurstöður hennar yfir á annað viðfangsefni eða þýði. Ástæðan er einfaldlega sú að 

viðfangsefnið er einstakt í íslenskri stjórnsýslu og þýðið tekur einungis til einstaklinga sem starfa 

í verkefnastjórninni um Heimsmarkmiðin. Hins vegar má færa fyrir því rök að rannsóknin miði að 

því að svara spurningum sem varða það innleiðingarferli sem til skoðunar er í þessari rannsókn, 

og að aðlögun og viðbrögð stjórnsýslunnar geti mögulega verið lærdómsrík fyrir umfangsmikil 

verkefni sem ganga þvert á ólíka málaflokki, sem innleidd verða í náinni framtíð. Þá má nefna 

réttmæti hugsmíðar (e. construct validity) sem hluta af réttmæti rannsóknar, en réttmæti hugsmíðar 

felur í sér þá grunnspurningu hvort rannsakandi sé að rannsaka það viðfangsefni sem sett er fram 

í rannsóknarsniði. Í samhengi eigindlegra rannsókna er þá grunnspurningin hvort upplifun 

þátttakenda sé í takti við túlkun rannsakanda á gögnum. Ein meginaðferðin við að tryggja slíka 

                                                      
76 Vísindasiðareglur Háskóla Íslands, 2014, samþykktar í háskólaráði 16. janúar 2014, sótt 30. mars 2018. 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf, 4.  
77 Bryman, Social Research Methods, 377. 
78 Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, „Réttmæti og áreiðanleiki í megindlegum og eigindlegum 

rannsóknum" í Handbók í aðferðafræði rannsókna, ritstj. Sigríður Halldórsdóttir (Reykjavík: Ásprent, 2013), 211. 
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samsömun er að rannsakandi leiti staðfestingar hjá þátttakendum þegar niðurstöður greininga 

liggja fyrir.79 Að lokum kemur áreiðanleiki rannsóknar til skoðunar, en hugtakið áreiðanleiki felur 

í sér þá spurningu hvort að sama niðurstaða fengist ef að rannsóknin væri framkvæmd aftur.80   

                                                      
79 Bryman, Social Research Methods, 152. 
80 Sama heimild, 55. 
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4 Innleiðing Heimsmarkmiðanna á Íslandi 

4.1 Ísland og Heimsmarkmiðin 

Þegar samningaviðræður um Heimsmarkmiðin fóru fram árið 2015 á vettvangi Sameinuðu 

þjóðanna lagði Ísland sérstaka áherslu á fjóra málaflokka. Þeir voru; jafnréttismál, málefni hafsins, 

landgræðsla og sjálfbær landnýting auk endurnýjanlegrar orku. Ísland, líkt og önnur aðildarríki 

Sameinuðu þjóðanna, samþykkti að innleiða Heimsmarkmiðin og eru því skuldbundið til þess að 

vinna skipulega að innleiðingu þeirra bæði innanlands og í alþjóðasamstarfi á gildistímanum, eða 

til ársins 2030.81 Ríkjum er hins vegar í sjálfvald sett hvernig þau innleiða Heimsmarkmiðin, og í 

raun hvort þau kjósi að innleiða þau yfir höfuð, það hefur engin viðurlög að láta það hjá líða. 

Ástæðan er einfaldlega sú að aðildarríki Sameinuðu þjóðanna eru öll sjálfstæð fullvalda ríki og 

ráða því sínum innri málefnum sjálf, sem og á hvaða hátt þau móta utanríkisstefnu sína ― þar á 

meðal hvernig samið er í alþjóðasamningum og hvernig staðið er við slíka samninga. 

Í mars árið 2017 samþykkti ríkisstjórn Íslands, að tillögu forsætisráðherra, að skipa 

verkefnastjórn sem myndi halda utan um greiningu, innleiðingu og kynningu Heimsmarkmiðanna 

á Íslandi. Að verkefnastjórninni standa forsætisráðuneytið, utanríkisráðuneytið, umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, velferðarráðuneytið, fjármála- og efnahagsráðuneytið og Hagstofa Íslands, 

sem fer með ráðgefandi hlutverk. Auk fulltrúa þessara aðila var myndaður tengiliðahópur sem 

samanstendur af fulltrúum þeirra ráðuneyta sem ekki eiga fulltrúa í verkefnastjórinni, þ.e. 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og dómsmálaráðuneytið. Samband íslenskra sveitarfélaga fékk 

jafnframt að skipa áheyrnarfulltrúa sem situr fundi verkefnastjórnarinnar. Verkefnastjórnin er 

leidd af forsætisráðuneytinu í nánu samstarfi við utanríkisráðuneytið.82  

Meginhlutverk verkefnastjórnarinnar er að ljúka greiningarvinnu og rita stöðuskýrslu um 

innleiðingarferlið, þar sem meðal annars verði lagðar fram tillögur að forgangsmarkmiðum til 

samþykktar hjá ríkisstjórn. Í næstu áföngum fari sjálf innleiðing markmiðanna hér á landi fram. 

Af þeim sökum á verkefnastjórnin jafnframt að bera fram tillögur um framtíðarskipulag og verklag 

í tengslum við innleiðingu markmiðanna á Íslandi. Í þeim efnum má meðal annars nefna að 

sérstaklega á að horfa til þess hvernig samhæfa megi innleiðingu Heimsmarkmiðanna og stefnu- 

                                                      
81 Mbl.is, „Verkefnastjórn vegna heimsmarkmiða,“ fréttatilkynning 24. mars 2017. 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/03/24/verkefnastjorn_vegna_heimsmarkmida/ (sótt 13. mars 2018). 
82 Sama heimild. 
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og áætlanagerð Stjórnarráðsins í samræmi við ný lög um opinber fjármál sbr. lög nr. 123/2015. 

Einnig hefur verkefnastjórnin það hlutverk að huga að því hvernig koma megi á samstarfi við ýmsa 

hagsmunaaðila, til dæmis háskólasamfélagið, atvinnulífið og samfélagið í heild sinni, við 

innleiðingu markmiðanna auk þess að hafa yfirsýn yfir og sinna alþjóðlegu samstarfi um 

markmiðin.83  

Líkt og sjá má af ofangreindu fela markmiðin í sér afar stórt verkefni fyrir íslenska stjórnsýslu 

en þau tengjast inn í alla þætti stjórnsýslunnar, auk þess sem þau tengjast starfi opinberra- og 

einkafyrirtækja, auk frjálsra félagasamtaka. Til þess að auka á flækjustigið þarf verkefnastjórnin 

einnig að hafa lög um opinber fjármál til hliðsjónar við vinnuna, en nánar verður um þau fjallað í 

kafla 4.3 um lög um opinber fjármál. 

4.2 Forgangsröðun undirmarkmiða 

Eins og áður hefur komið fram er eitt verkefna verkefnastjórnarinnar um Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna að stinga upp á forgangsmarkmiðum fyrir ríkisstjórn. Forgangsmarkmiðin 

eru, líkt og heiti þeirra ber með sér, þau undirmarkmið sem íslensk stjórnsýsla setur í forgang við 

innleiðingu markmiðanna hér á landi. Líkt og áður hefur komið fram eru undirmarkmið 

Heimsmarkmiðanna 169 og fyrir hvert undirmarkmið eru einn eða fleiri mælikvarðar. Verkefna-

stjórnarinnar beið því afar stórt verkefni við að taka stöðuna á öllum þessum undirmarkmiðum og 

finna leiðir til þess að forgangsraða þeim.  

Verkefnastjórnin fór þá leið að fá Stofnun Sæmundar Fróða við Háskóla Íslands til þess að 

útbúa skýrslu þar sem stungið væri upp á aðferðafræði sem nota mætti til þess að forgangsraða 

markmiðunum. Í skýrslunni kemur fram að sum undirmarkmiðanna eigi við um Ísland en 

mælikvarðar þeim tengdum séu enn ekki fullmótaðir. Þar kemur einnig fram að sum 

undirmarkmiðin þurfi að aðlaga að íslenskum aðstæðum, til dæmis undirmarkmið 1.1: Eigi síðar 

en árið 2030 verði sárri fátækt útrýmt alls staðar, metið þannig að enginn lifi á lægri fjárhæð en 

nemur nú 1,25 bandaríkjadölum á dag og undirmarkmið 2.1: Eigi síðar en árið 2030 verði hungri 

útrýmt og aðgengi allra manna, einkum fátækra og fólks í viðkvæmri stöðu, meðal annars 

ungbarna, tryggt að öruggri, næringarríkri og nægri fæðu allt árið um kring. Þetta eru hvoru 

                                                      
83 Sama heimild. 
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tveggja markmið sem geta fallið að íslenskum aðstæðum með því að breyta aðeins 

mælikvörðunum sem liggja þeim til grundvallar.84  

Ef vel á til að takast í innleiðingarferli Heimsmarkmiðanna er nauðsynlegt að samræma þau 

opinberri stefnu ríkja. Hins vegar kemur hvergi fram í þeim gögnum sem Heimsmarkmiðunum 

fylgja hvernig ríki skuli fara að því, þess í stað þarf hvert ríki fyrir sig að taka til greina eigin 

aðstæður. Af þessum sökum er engin ein lausn sem hentar öllum ríkjum og undirmarkmiðin eiga 

misvel við í hverju ríki fyrir sig.85 Það er því afar stórt og yfirgripsmikið verkefni fyrir ríki að 

reyna að samræma öll þessi markmið stefnumótun í hverju ríki fyrir sig þar sem leggja þarf mat á 

það hver þeirra eiga við og hver þeirra eiga ekki við. Við innleiðingu á markmiðunum þurfa einnig 

öll stjórnsýslustig (ríki og sveitarfélög) að koma að vinnunni með því að samræma stefnur sínar 

um hvernig innleiðingin skuli fara fram, en það er gríðarlega flókið samhæfingarverkefni. 

Heimsmarkmiðin gera þar að auki ráð fyrir því að samtal fari fram á milli stjórnsýslunnar og alls 

kyns hagsmunaaðila, félagasamtaka og annarra aðila. Eins og áður hefur komið fram er 

samþætting á milli markmiðanna gríðarlega mikil þar sem undirmarkmiðin tengjast mörg hver 

hvort öðru. Þau áhrif sem innleiðing af einu markmiði getur haft á innleiðingu annars markmiðs 

getur því verið jákvæð eða neikvæð, og er það ríkjanna að sjá til þess að fórnarkostnaður sé sem 

minnstur við innleiðingu markmiðanna. Af ofansögðu má sjá hversu gríðarlega flókið verkefnið 

er og hversu mikil vinna, skipulagning, samhæfing og samskipti þurfa að fara fram á milli ólíkra 

aðila. 

Í fyrrgreindri skýrslu er lögð til aðferðafræði sem byggir á stigagjöf á hverju markmiði fyrir 

sig, en með því er hægt að tryggja að val á markmiðum sé eins hlutlaust ferli eins og hægt er þar 

sem hvorki pólitík né einstakt ráðuneyti geti ráðið því án rökstuðnings hvaða undirmarkmið eru 

gerð að forgangsmarkmiðum.86 Það er afar mikilvægt fyrir stjórnsýsluna að sjá til þess að 

innleiðingaferlið sé eins óumdeilt og mögulegt er, því markmiðin stefna að miklum framförum á 

heimsvísu, þar með talið á Íslandi.  

                                                      
84 Dr. Reza Fazeli, Overview of Methods for Prioritization of Sustainable Development Goals for Iceland, ritstj. 

Brynhildur Davíðsdóttir og David Cook (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2017), 4. 
85 Sama heimild, 6.  
86 Sama heimild, 29.  
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4.3 Lög um opinber fjármál  

1. janúar árið 2016 tóku ný lög um opinber fjármál nr. 123/2015 gildi. Með lögunum voru gerðar 

miklar breytingar á fjármálum hins opinbera, viðteknum verkferlum og verkaskiptingu þeirra sem 

að þeim koma. Lögin ná meðal annars yfir breiðara svið en eldri löggjöf um fjárreiður ríkisins sem 

þau leysa af hólmi. Þau ná til fjármála hins opinbera í heild ― bæði ríkis og sveitarfélaga.87 Lögin 

fela því í sér töluverðar breytingar frá því sem áður var og er ætlað að stuðla að betri árangri en 

gömlu lögin. Meðal annars með það að markmiði er í lögunum er einnig lögð aukin áhersla á 

stefnumörkun og áætlanagerð í opinberum fjármálum.88  

Í 1. tölul. 4. gr. laganna segir að ríkisstjórn skuli, eftir að hún er mynduð, móta fjármálastefnu 

sem ráðherra leggur fram á Alþingi í formi þingsályktunartillögu eins fljótt og hægt er, en þó ekki 

síðar en samhliða framlagningu næsta frumvarps til fjárlaga. Með lögfestingu þess að 

fjármálastefna skuli gerð og samþykkt sem ályktun frá Alþingi er lögð áhersla á að stefnumörkun 

í opinberum fjármálum sé gerð til lengri tíma og að hún fái vandaða umfjöllun. Með því er að því 

stefnt að Alþingi samþykki skýr og hlutlæg markmið fyrir hin opinberu fjármál, og skilgreini á 

þann hátt mörk framkvæmdavaldsins við stefnumörkun og áætlanagerð til næstu ára.89  

Í 5. gr. laganna um fjármálaáætlun kemur fram að ráðherra skuli fyrir 1. apríl ár hvert leggja 

fram fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun. Hún skiptist í tvo meginþætti. Í 

fyrsta lagi greiningu á stöðu og horfum í efnahagsmálum opinberra aðila og í öðru lagi markmið 

og áætlun um fjármál ríkis, sveitarfélaga og félaga í þeirra eigu.90 Með þessu er stefnt að því að 

innleiða langtímasýn í fjármálum hins opinbera.  

Veikleiki íslenskrar stjórnsýslu við stefnumótun hafði um árabil falist í að stefnur og áætlanir 

ríkisins höfðu hvorki verið nægjanlega skýrar né tengdar fjármunum.91 Þess vegna hafi innleiðing 

stefna og áætlana ekki alltaf náð þeim árangri sem til var ætlast þegar ráðist var í ýmis verkefni. 

Nýju lögunum um opinber fjármál er ætlað að leysa úr þessu en með þeim eru ætlunin að fjármunir 

verði tengdir verkefnum beint. Innleiðing laganna um opinber fjármál hefur að þeim sökum verið 

eitt stærsta verkefni íslenskrar stjórnsýslu frá því að lögin voru samþykkt á Alþingi. 

                                                      
87 Fjármála- og efnahagsráðuneytið, Lög um opinber fjármál nr. 123/2015: Ásamt umfjöllun um einstaka lagagreinar, 

greinargerð og nefndaráliti (Reykjavík: Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2016), 2. 
88 Sama heimild, 2. 
89 Sama heimild, 11. 
90 Sama heimild, 13.  
91 Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, „Stefnumótun og áætlanagerð ráðuneyta: Leiðir að einföldun og 

samhæfingu,“ Stjórnmál & stjórnsýsla 8, nr. 1 (2012): 169. 
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Færa má rök fyrir því að lög um opinber fjármál hafi mikla þýðingu fyrir innleiðingu 

Heimsmarkmiðanna. Með því að tengja saman annars vegar Heimsmarkmiðin og þau markmið 

sem ríkisstjórn leggur fram í fjármálaáætlun í samræmi við lögin myndast ákveðin samfella í 

störfum stjórnvalda. Með því að tengja Heimsmarkmiðin inn í fjármálaáætlun gefst tækifæri til 

þess að kortleggja innleiðingu Heimsmarkmiðanna innanlands ár frá ári, sem ætti að auðvelda 

bæði eftirfylgni með þeim sem og árangursmælingar.   

4.4 Samvinna við hagsmunaaðila og dagskrársetning markmiðanna 

Íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til þess að innleiða markmiðin, eins og áður segir. Eitt 

þeirra skrefa sem íslensk stjórnvöld hafa stigið í þeim tilgangi var að koma á fót ungmennaráði um 

Heimsmarkmiðin, en eitt meginþema Heimsmarkmiðanna er að stuðla að samvinnu á milli ólíkra 

hagsmunaaðila, þ.á.m. ungmenna, við innleiðingu markmiðanna. Meginmarkmið ungmenna-

ráðsins verður að vekja athygli á Heimsmarkmiðunum og sjálfbærri þróun, bæði á meðal jafningja 

sinna sem og í samfélaginu í heild. Ungmennum er með þessu gefið tækifæri á að veita 

stjórnvöldum aðhald við innleiðingu markmiðanna, en meðlimir ungmennaráðsins fá tækifæri til 

þess að funda reglulega með verkefnastjórninni og árlega með ríkisstjórn um Heimsmarkmiðin og 

innleiðingu þeirra á Íslandi. Ungmennaráðið samanstendur af tólf fulltrúum á aldursbilinu 13-18 

ára frá öllum landshlutum. Lögð er áhersla á að kynjahlutfall sé jafnt og að sem flestir hópar eigi 

þar málsvara. Hlutverk ungmennaráðsins verður að fræðast og fjalla um Heimsmarkmiðin á 

fundum sínum, en jafnframt vinna og miðla efni á samfélagsmiðlum um þau og sjálfbæra þróun 

yfir höfuð.92  

Færa má rök fyrir því að með því að taka það skref að stofna ungmennaráð um markmiðin 

sýni íslensk stjórnvöld ákveðna skuldbindingu við markmiðin og að samráð verði í forgrunni. 

Hlutverk ungmennaráðsins er því að veita stjórnvöldum aðhald og sjá til þess að rödd ungmenna 

heyrist um markmiðin, enda verða meðlimir ungmennaráðsins orðin fullorðin þegar árið 2030 

gengur í garð.  

Samvinna stjórnvalda við aðra hagsmunaaðila, svo sem við fræðasamfélagið, atvinnulífið og 

félagasamtök er enn sem komið er ekki jafn fastmótuð líkt og stofnun ungmennaráðsins, en færa 

                                                      
92 Stjórnarráð Íslands, „Ungmennaráð,“ Stjórnarráð Íslands, 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/throunarsamvinna/heimsmarkmidin/ungmennarad/ (sótt 2. apríl 

2018). 
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má rök fyrir því að slíkt muni standa til bóta á síðari stigum innleiðingarferlisins, en líkt og áður 

hefur komið fram er eitt hlutverka verkefnastjórnarinnar samráð við ýmsa hagsmunaaðila.   

Annað skref sem íslensk stjórnvöld hafa tekið í innleiðingarferlinu var að koma af stað 

kynningarherferð um Heimsmarkmiðin á öllum helstu miðlum landsins. Þar sem Heimsmarkmiðin 

boða stór framfaraskref á öllum sviðum samfélagsins er afar mikilvægt að sem flestir séu 

meðvitaðir um þau, en almenningur spilar stóra rullu við að gera markmiðin að veruleika.  Í henni 

bregður Logi Bergmann Eiðsson sér í hlutverk fréttaþuls og segir fréttir frá árinu 2030 líkt og sýnt 

er á mynd 2. Í þessum fréttum hafa ýmis undirmarkmið Heimsmarkmiðanna verið uppfyllt, bæði 

á Íslandi sem og á alþjóðavettvangi. 

 

Mynd 2: Logi Bergmann Eiðsson í hlutverki fréttaþuls í framtíðinni 

Markmið kynningarherferðarinnar er að gera Heimsmarkmiðin „fræg“ á Íslandi, þ.e. að 

almenningur í landinu viti hvað Heimsmarkmiðin eru, hvað þau standa fyrir og hver markmið 

þeirra eru. Einnig er markmið kynningarherferðarinnar að sjá til þess að þeir sem eru áhugasamir 

um markmiðin viti hvert eigi að leita ef þeir vilja kynna sér þau betur. Á heimsvísu hefur kynning 

á Heimsmarkmiðunum reynst mikil áskorun, en það má að stórum hluta skýra með tilvísan til þess 

hversu mörg þau eru ― 17 yfirmarkmið og 169 undirmarkmið eins og áður segir. Skoðanakannanir 

á heimsvísu sýna þannig að einungis 28-45% fólks hafa heyrt af þeim. Áðurnefndar kannanir segja 

hins vegar ekkert um hvort fólk þekki markmiðin og fyrir hvað þau standa. Kynningarherferð 
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stjórnvalda á Heimsmarkmiðunum er ætlað að sjá til þess að hlutfall fólks hér á landi sem þekkir 

til markmiðanna og fyrir hvað þau standa sé hærra en það hefur mælst á heimsvísu.93  

Með því að ráðast í jafn metnaðarfullt verkefni og kynningarherferðin er má aftur færa rök 

fyrir því að íslenskum stjórnvöldum sé full alvara með innleiðingu Heimsmarkmiðanna hér á landi. 

Kynningarherferðin og ungmennaráðið eru jafnframt atriði sem Ísland getur notað í kynningu sinni 

um innleiðingu markmiðanna fyrir Sameinuðu þjóðunum.   

                                                      
93 Stjórnarráð Íslands, „Herferð til kynningar á Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna,“ Stjórnarráð Íslands, 

fréttatilkynning 30. mars 2018 https://stjornarradid.is/raduneyti/utanrikisraduneytid/heimsljos/frettir/stok-

frett/2018/03/30/Herferd-til-kynningar-a-Heimsmarkmidum-Sameinudu-thjodanna/ (sótt 3. apríl 2018). 
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5 Verkefnastjórn Heimsmarkmiðanna 

5.1 Viðmælendur og hlutverk innan verkefnastjórnarinnar 

Þar sem tiltölulega lítið er til af gögnum um innleiðingarferli íslenskra stjórnvalda á Heimsmark-

miðunum, sem má að mestu rekja til þess að innleiðingarferlið er yfirstandandi og stöðuskýrsla 

verkefnastjórnarinnar var ekki tilbúin á þeim tíma sem rannsóknin sem liggur þessari ritgerð til 

grundvallar var framkvæmd, varð nokkuð fljótt ljóst að rannsóknin krefðist þess að þeirra gagna 

yrði leitað annars staðar. Til þess að öðlast jafnframt innsýn þátttakenda í verkefnastjórninni um 

Heimsmarkmiðin, og skilja afstöðu þeirra hafði rannsakandi samband við meðlimi 

verkefnastjórnarinnar og tók viðtöl við nokkur þeirra um störf verkefnastjórnarinnar, 

Heimsmarkmiðin, innleiðingarferlið og tengdar áskoranir. Meðlimir verkefnastjórnarinnar koma 

úr ýmsum geirum, líkt og áður hefur komið fram, og nálgast þar að leiðandi verkefnið á ólíkan 

hátt. Í eftirfarandi kafla eru dregnar saman helstu niðurstöður viðtalanna. Viðmælendur voru öll 

þátttakendur í verkefnastjórninni um Heimsmarkmiðin og gegndu þar mismunandi hlutverkum.  

Til þess að gæta trúnaðar við viðmælendur eru þeir ekki nafngreindir í svörum sínum auk þess 

sem talað er um þá alla í karlkyni þrátt fyrir að viðmælendur hafi verið að báðum kynjum. Ástæðan 

er tvíþætt; í fyrsta lagi er orðið viðmælandi karlkynsorð og í öðru lagi var ekki hægt að komast hjá 

því að nota karlkyn um viðmælendur þar sem ef slíkt yrði ekki gert væri ekki unnt að gæta trúnaðar 

gagnvart þeim. Í þeim undantekningartilfellum þar sem ekki var unnt að gæta fulls trúnaðar við 

viðmælendur var sá texti eða endursögn á ummælum þeirra borin undir þá og efnið birt að fengnu 

samþykki. Í kaflanum getur bæði að líta endursögn á ummælum viðmælenda auk þess sem bein 

ummæli eru notuð til þess að varpa skýrara ljósi á einstaka atriði eða koma hugmyndum og sýn 

viðmælenda óbreyttum á framfæri. Í beinum tilvitnunum eru hornklofar notaðir til þess að gefa til 

kynna hvar orðalagi hefur verið breytt, en það var einna helst gert í þeim tilgangi að samhengi 

tilvitunarinnar kæmist til skila en á sama tíma að textinn yrði fyrir eins litlum breytingum og 

mögulegt var. Í eftirfarandi kafla er greiningarrammi þeirra Klijn og Koppenjan hafður til 

hliðsjónar við greiningu á störfum verkefnastjórnarinnar og innleiðingu markmiðanna, en eitt 

helsta hlutverk greiningarrammans í rannsókninni er að sýna fram á það hvernig verkefnastjórnin 

uppfyllir skilyrði þess að vera stýrinet í opinberri stjórnsýslu.   

Þátttakendur verkefnastjórnarinnar eru ellefu og koma langflestir koma frá ráðuneytum, eða 

níu þátttakendur. Einn þátttakandi kemur frá opinberri stofnun, Hagstofunni og einn kemur frá 

félagasamtökum, Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Verkefnastjórnin einkennist því af vinnu 
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ólíkra aðila þar sem allir stefna að sama markmiði ― innleiðingu Heimsmarkmiðanna á Íslandi. 

Þó auðvelt gæti verið að setja öll ráðuneytin undir sama hatt við skoðun á verkefnastjórninni er 

afar mikilvægt að gera greinarmun á þeim. Í fyrsta lagi þarf að aðskilja forsætisráðuneytið frá 

öðrum ráðuneytum þar sem það gegnir fyrst og fremst samhæfingarhlutverki en fer ekki með 

höfuðábyrgð á einu málefnasviði, ólíkt hinum ráðuneytunum. Í öðru lagi þarf að greina á milli 

þeirra ráðuneyta sem eiga fulltrúa í verkefnastjórninni og þeirra sem hafa tengiliði, en aðkoma 

þeirra fyrrnefndu er töluvert meiri og þau hafa fleiri tækifæri til að setja sig inn í störf 

verkefnastjórnarinnar. Hagstofa Íslands gegnir einstöku hlutverki innan verkefnastjórnarinnar, en 

hlutverk hennar er að vera ráðgefandi um þá tölfræði og tölfræðivísa sem Heimsmarkmiðunum 

fylgja, en í hlutverki Hagstofunnar felst ekki að hafa áhrif á það hvernig markmiðin er innleidd né 

hvaða markmið eru sett í forgang. Að lokum situr áheyrnafulltrúi frá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga í verkefnastjórninni, en sveitarfélög fara með afar mikilvægt lykilhlutverk við 

innleiðingu Heimsmarkmiðanna. Fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur tillögurétt og 

skoðanafrelsi innan verkefnastjórnarinnar en hefur ekki atkvæðisrétt ef til atkvæðagreiðslu kæmi 

um eitthvert málefni og getur því hvorki haft áhrif á niðurstöður né ákvarðanir 

verkefnastjórnarinnar með þeim formlega hætti.  

Tafla 1 Hlutverk þátttakenda í verkefnastjórn um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Þátttakendur Hlutverk þátttakenda 

Forsætisráðuneytið Verkefnastjórn, formennska, samræmningarhlutverk 

Utanríkisráðuneytið Verkefnastjórn, varaformennska, alþjóðamál, 

þróunarsamvinna og kynningarmál 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Verkefnastjórn, umhverfismál 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið Verkefnastjórn, fjármál, samræmingarhlutverk 

Velferðarráðuneytið Verkefnastjórn, velferðarmál, jafnréttismál 

Hagstofa Íslands Verkefnastjórn, ráðgefandi, tölfræðilegar upplýsingar 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið Tengiliður, mennta- og menningarmál 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið Tengiliður, samgöngu- og sveitarstjórnarmál  

Dómsmálaráðuneytið Tengiliður, dómstólamál og stofnanir 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið Tengiliður, atvinnumál og nýsköpun 

Samband íslenskra sveitarfélaga Áheyrnafulltrúi, samskiptahlutverk 

 

Í töflunni hér að ofan koma fram hlutverk þátttakenda í verkefnastjórninni um Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna. Þar má sjá hvaða aðilar sitja í verkefnastjórninni, hverjir teljast til tengiliða 

auk þess sem áheyrafulltrúi situr í verkefnastjórninni fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

Þar má að auki sjá að forsætisráðuneytið fer með formennsku í verkefnastjórninni en fer jafnframt 
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með samræmingarhlutverk í innleiðingarferlinu. Utanríkisráðuneytið fer með varaformennsku í 

verkefnastjórninni en hefur jafnframt yfirumsjón með alþjóðamálum, þróunarsamvinnu og 

kynningarmálum. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið fer með yfirumsjón með þeim markmiðum 

sem falla undir málefnasvið ráðuneytisins, en hið sama má í raun segja um velferðarráðuneytið, 

mennta- og menningarmálaráðuneytið, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 

dómsmálaráðuneytið og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, þó fjögur síðarnefndu ráðuneytin 

séu með tengiliði í verkefnastjórninni. Fjármála- og efnahagsráðuneytið fer með yfirumsjón með 

þeim markmiðum sem snerta fjármál ríkisins en fer jafnframt með samræmingarhlutverk í 

verkefnastjórninni. Hagstofa Íslands fer með ráðgefandi hlutverk innan verkefnastjórnarinnar og 

fer með yfirumsjón með þeim tölfræðiupplýsingum sem afla þarf í sambandi við Heimsmarkmiðin. 

Að lokum hefur fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga það hlutverk að koma sjónarmiðum 

sveitarstjórnarstigsins á framfæri og færa þekkingu á milli stjórnsýslustiga.  

Eitt þeirra atriða sem lögð er áhersla á í greiningarramma þeirra Klijn og Koppenjan snýr að 

því að greina hverjir eru þátttakendur í stýrinetum. Skilgreining þeirra á þátttakendum, þ.e. að þeir 

séu sjálfstæðir en jafnframt víxlháðir aðilar sem koma saman til að takast á við einhvers konar 

viðfangsefni á vel við um verkefnastjórn Heimsmarkmiðanna. Ráðuneytin, Hagstofan og Samband 

íslenskra sveitarfélaga eru allt sjálfstæðir aðilar, en eru hins vegar háð hvor öðru um ýmis bjargráð, 

en betur verður komið að því síðar. Innan stýrinetsins eru því ólíkir aðilar sem hafa ólíkra 

hagsmuna að gæta í vinnu stýrinetsins. Markmið verkefnastjórnarinnar er að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu um innleiðingu Heimsmarkmiðanna á Íslandi, sem rímar aftur vel við 

hugmyndir Klijn og Koppenjan um að markmið stýrineta sé að komast að sameiginlegri niðurstöðu 

með sameiginlegum aðgerðum. 

5.2 Vinna innan verkefnastjórnarinnar 

Aðspurður um hvort til væri eitthvert stofnplagg þar sem hlutverk og markmið verkefna-

stjórnarinnar kæmi fram fékkst eftirfarandi svar frá einum viðmælanda: 

Við í rauninni vinnum bara eftir því sem var samþykkt á minnisblaði sem var lagt fyrir 

ríkisstjórn, það er okkar aðal leiðarljós og þar var í rauninni bæði ákveðið að stofna 

verkefnastjórnina og svo að sú verkefnastjórn ætti að taka stöðuna á öllum þessum 

markmiðum, skrifa stöðuskýrslu og koma með tillögur að næstu skrefum. 

Minnisblaðið er því það vinnuskjal sem verkefnastjórnin vinnur eftir, en fyrir utan 

fréttatilkynningu sem send var út samhliða stofnun verkefnastjórnarinnar er ekkert opinbert plagg 

til sem skilgreinir hlutverk og verkefni verkefnastjórnarinnar. Aðrir viðmælendur staðfestu þetta, 
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þeir höfðu ekki séð neitt slíkt stofnplagg, heldur einungis nefnt minnisblað þar sem hlutverki 

verkefnastjórnarinnar væri lýst. Hins vegar kom það fram í samtölum við viðmælendur að allir 

virtust leggja sama skilning í sín hlutverk og hlutverk annarra aðila.  

5.2.1 Hlutverk helstu ráðuneyta og stofnana 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa í stuttu máli hvernig þeir sæu hlutverk helstu ráðuneyta 

og stofnana í innleiðingarferlinu kom það meðal annars fram að ráðuneytin bæru ábyrgð á 

veigamesta hluta innleiðingarinnar, af þeirri einföldu ástæðu að þau færu með framkvæmdavaldið 

líkt og einn viðmælandi komst að orði: „Það kallar hreinlega á aðgerðir frá framkvæmdavaldinu 

ef við ætlum að færast í rétta átt að þessum Heimsmarkmiðum.“ Verkefnastjórnin er 

samráðsvettvangur þar sem allir meðlimir hennar koma saman, ráða ráðum sínum og taka 

ákvarðnir um framhaldið, svo eitthvað sé nefnt. Ráðuneytin bera hins vegar ábyrgð á sínu fagsviði 

þegar kemur að innleiðingunni. Af þeirri ástæðu hefur verið lögð áhersla á það innan 

verkefnastjórnarinnar að vinna að innleiðingunni bæði þvert á ráðuneyti en einnig lóðrétt niður 

valdastrúktúrinn innan málefnasviða einstakra ráðuneyta. Forsætisráðuneytið gegnir þar 

veigamesta samhæfingarhlutverkinu, en jafnframt fara utanríkisráðuneytið og fjármála- og 

efnahagsráðuneytið með ákveðið samhæfingarhlutverk tengd sínum málaflokkum innan 

verkefnastjórnarinnar. Eitt verkefna verkefnastjórnarinnar hefur falist í útdeilingu 

undirmarkmiðanna á milli ráðuneytanna líkt og kom fram í máli annars viðmælanda: „Við erum 

búin að flokka markmiðin tiltölulega nákvæmlega niður á ráðuneytin svo þau átta sig á því hvað 

snertir þau.“ Með því að flokka markmiðin niður er bæði hægt að auðvelda innleiðingu á 

markmiðunum og sjá til þess að ekkert markmið sé skilið eftir. Viðmælandinn tók dæmi um 

mennta- og menningarmálaráðuneytið sem hefur yfirumsjón með markmiði fjögur um menntun 

fyrir alla. Það þýðir að ráðuneytið ber höfuðábyrgð á innleiðingu þess og tengdri umsýslu. Í lokin 

bætti viðmælandinn við: „Þetta er svona bæði sérhæfð vinna innan ráðuneytanna og svo mikil 

upplýsingaöflun á milli ráðuneyta.“  

Í svörum annars viðmælanda kom fram að hann sæi hlutverk ráðuneytanna fyrir sér á þann 

veg að: „Ég sé fyrir mér að ráðuneytin séu meira svona stefnumótandi í þessu ferli en að 

innleiðingarferlið sé meira svona á sveitarstjórnarstigi og það er eitthvað sem við eigum eftir að 

skoða betur í verkefnastjórninni.“ Í máli viðmælandans kom einnig fram að ráðuneytin væru helst 

að einbeita sér að vinnu við alls kyns stefnumótunarskjöl sem væru tengd við Heimsmarkmiðin en 

færu ekki, líkt og viðmælandinn skildi það, með beint innleiðingarhlutverk á markmiðunum.  
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Hlutverk Hagstofunnar í innleiðingunni einkennist hins vegar af því að veita aðstoð og ráðgjöf 

við mælingar tengdum markmiðunum. Í svörum eins viðmælanda kom fram að: „Það er mjög rík 

eftirspurn eftir vísum og upplýsingum til þess að tengja [við] markmiðssetningu ríkisins ... og 

ráðuneytin geta þannig raunverulega hengt sína eigin stefnumótun á þetta.“ Fjöldinn allur af 

mælikvörðum fylgir Heimsmarkmiðunum svo ef vel tekst til gætu þeir gagnast stjórnsýslunni við 

árangursmælingar. Af þeirri ástæðu er lögð áhersla á að enginn stytti sér leið eða hagræði sínum 

mælingum líkt og kemur fram í svörum viðmælandans: „Við viljum ekki að neinn svindli í 

mælingunum sínum. Við verðum að vera trúverðug í því að þegar við segjumst vera að ná 

einhverjum árangri þá séum við raunverulega að gera það.“  

Þegar skoðuð eru hlutverk ráðuneyta og stofnana í innleiðingarferlinu má sjá hvernig hvert 

þeirra býr yfir mismunandi bjargráðum sem þurfa að koma saman svo hægt sé að ná markmiðum 

stýrinetsins. Klijn og Koppenjan halda því fram að bjargráð megi flokka í annars vegar formleg 

bjargráð og hins vegar óformleg bjargráð eins og áður hefur verið rakið. Formleg bjargráð eru til 

dæmis ákvörðunarvald, fjármagn, skipulag og mannafli en óformleg bjargráð teljast til dæmis vera 

vald, lögmæti og skipulagsgeta. Þau bjargráð sem Hagstofan býr yfir mætti flokka sem formleg 

bjargráð. Hagstofan býr yfir fjármagni, skipulagi og mannafla í því skyni að veita aðstoð og ráðgjöf 

við þær mælingar sem þurfa að fara fram í tengslum við Heimsmarkmiðin. Hagstofan býr jafnframt 

yfir sérþekkingu á þessu sviði sem ráðuneytin þurfa á að halda. Að sama skapi búa ráðuneytin yfir 

formlegum bjargráðum, þar sem þau hafa öll ákvörðunarvald, fjármagn, skipulag og mannafla. Þá 

mætti halda því fram að þau búi yfir óformlegum bjargráðum, og þá sérstaklega innan sinna 

málefnasviða, þ.e. vald og lögmæti. Að lokum búa þau einnig yfir sérþekkingu á sínum 

málefnasviðum.  

Klijn og Koppenjan hafa flokkað þau bjargráð sem þátttakendur í stýrinetum geta búið yfir í 

fimm flokka líkt og áður segir. Það mætti færa rök fyrir því að ráðuneytin búi yfir hæfni (e. 

competencies) þar sem þau hafa formlegt vald til þess að taka ákvarðanir. Einnig má halda því 

fram að þau búi yfir þekkingu þar sem innan þeirra starfa alls kyns sérfræðingar á mismunandi 

málefnasviðum. Slík bjargráð geta komið að góðum notum enda geta þau til dæmis falist í einhvers 

konar reynslu sem þátttakendur búa yfir og tengist vinnu stýrinetsins. Hagstofan er gott dæmi um 

stofnun sem býr að bjargráði sem felst í þekkingu, svo sem á tölfræðivísum og mælikvörðum, sem 

getur komið að góðum notum við að rannsaka eðli vandamála sem geta komið upp í vinnu 

stýrinetsins.  

Mótun verkefnastjórnarinnar er í anda stýrineta að því leytinu til að samskipti þátttakenda 

einkennast að láréttum samskiptum, líkt og kom fram í svari eins viðmælanda, þar sem ráðuneytin, 



 

43 

 

Hagstofan og Samband íslenskra sveitarfélaga skiptast á bjargráðum, semja og samræma stefnur 

sínar svo mögulegt sé að innleiða Heimsmarkmiðin. Á hinn bóginn er vert að nefna að í svari 

viðmælandans kom einnig fram að innleiðingin muni fara fram lóðrétt niður valdastrúktúrinn innan 

ráðuneytanna. Það vinnulag er frekar nátengt klassískum skrifræðishugmyndum þar sem mótuð er 

stefna í efsta lagi sem undirstofnanir þurfa svo að innleiða.   

Samstarfsvettvangur verkefnastjórnarinnar eru helst fundir þar sem meðlimir hennar koma 

saman, ráða ráðum sínum og taka ákvarðanir. Vettvangurinn er samkvæmt Klijn og Koppenjan 

formlegur þar sem boðað er til sérstakra funda í verkefnastjórninni. Samkvæmt Klijn og 

Koppenjan skiptir miklu hver vettvangur stýrihópa er þar sem þeir geta ráðið miklu um áhrif 

einstakra þátttakenda í stýrinetinu eins og fjallað er um í næsta undirkafla.  

5.2.2 Fyrirkomulag verkefnastjórnarinnar    

Aðspurður um núverandi fyrirkomulag verkefnastjórnarinnar kom eftirfarandi fram hjá einum 

viðmælanda: 

Við prufuðum þetta fyrirkomulag í fyrra, þegar við stofnuðum þessa fyrstu verkefnastjórn. Að 

hafa forsætisráðuneytið, utanríkisráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið, velferðar-

ráðuneytið og Hagstofuna saman í verkefnastjórn. Sáum [það] fyrir okkur af því að þetta eru 

þeir aðilar sem vega hvað þyngst í innleiðingunni, eða allavega það sem við héldum á þeim 

tímapunkti, væru svona lykilaðilar í innleiðingunni, [að] við ættum að hafa þetta frekar einfalt. 

Setja saman þá verkefnastjórn og hafa svo bara tengiliði þegar það þyrfti við hin ráðuneytin. 

Raunin mun hafa orðið sú þegar á hefur liðið að því sjónarmiði hefur vaxið ásmegin að öll 

ráðuneytin ættu að eiga fulltrúa í verkefnastjórninni. Einn viðmælandi komst svo að orði: „Það 

mætti í raun og veru vera breiðari aðkoma, ég held að það sé lítið tjón í því [vegna þess að það] 

eru ekki það mörg ráðuneyti á Íslandi.“ Breiðari aðkoma myndi því alls ekki skaða það starf sem 

unnið er innan verkefnastjórnarinnar. Einnig kom fram í röksemdarfærslu viðmælands: 

„[Verkefnastjórnin] er gríðarlega mikilvægur upplýsingavettvangur og þetta snertir á 

markmiðssetningu ríkisins í heild sinni.“  

Einn viðmælandi ræddi um ábyrgð ráðuneytanna í innleiðingarferlinu: „Ég reyni að hugsa 

þetta þannig að við séum öll svona frekar jöfn og berum öll frekar jafna ábyrgð á því að þetta 

gangi, það getur ekkert eitt ráðuneyti bara ákveðið að nenna þessu ekki eða finnast þetta 

hallærislegt eða tímasóun.“ Ábyrgð ráðuneytanna eða framkvæmdavaldsins, á innleiðingu 

markmiðanna er samkvæmt viðmælandanum til dæmis ekki meiri á hendi 

forsætisráðisráðuneytisins þó það ráðuneyti fari með formennsku í verkefnastjórninni. Ábyrgðin 
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hvílir ekki síður á herðum þeirra ráðuneyta sem hafa tengiliði við verkefnastjórnina þó þeir sitji 

ekki fundi verkefnastjórnar. Í sömu andrá nefndi viðmælandinn: 

Ég hef oft hugsað hvað ég sé óstjórnlega feginn að vera ekki í þessari stöðu að þurfa að reka 

þetta verkefni því þetta er langflóknasta verkefni sem ég hef tekið þátt í í ráðuneytinu. 

Heimsmarkmiðin, þau koma inn á svo mikið, eiginlega bara öll atriði þjóðlífsins svo maður 

gæti haft næstum því hvert einasta ráðuneyti í þessu. 

Þar sem ákveðin ráðuneyti hafa einungis tengiliði við verkefnastjórnina kom fram í svörum eins 

viðmælanda að: „Það verður minni meðvitund um Heimsmarkmiðin í þeim ráðuneytum, þau hafa 

minni tengingu við markmiðin.“ Það gerði því öll samskipti torveldari en ástæða væri til í 

innleiðingarferlinu. Einnig kom fram í máli eins viðmælanda að jafnvel væri hægt að opna fyrir 

það að hafa fastan fulltrúa innan verkefnastjórnarinnar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga eða 

jafnvel einhverjum öðrum aðilum:  

Annar viðmælandi var á svipuðu máli: „Mögulega myndi ég halda að það þyrfti að styrkja 

aðkomu Sambands íslenskra sveitarfélaga, það er einn fulltrúi en mögulega þurfa þau að hafa tvo.“ 

Ástæðan sé einfaldlega hversu stórt hlutverk sveitarfélögin muni koma til með að fara með í 

innleiðingarferlinu. Hins vegar kom fram í máli eins viðmælanda að passa yrði upp á að meðlimir 

verkefnastjórnarinnar yrðu ekki of margir, því þá yrði hætta á að starf hennar yrði ómarkvisst og 

annar viðmælandi tók undir þessi sjónarmið: 

Í verkefnastjórninni myndi ég ætla að það mætti ekki vera of stórt batterí þannig að ég er ekki 

endilega viss um að það þyrfti að hafa fleiri [fulltrúa] en það mætti skoða að hafa fleiri, hvað 

segir maður, svona vettvanga þannig að fleiri tegundir af verkefnastjórnum; þá atvinnulífið, 

fræðasamfélagið og svo sveitarstjórnarstigið, að það væri eitthver annar vettvangur en að mínu 

mati held ég að það væri kannski aðeins of þungt ef við færum að bæta fleirum við.  

Með því að hafa fleiri vettvanga mætti þannig virkja fleiri í vinnu að Heimsmarkmiðunum. 

Viðmælendur tóku það hins vegar fram að fyrirkomulagið væri ekki slæmt í sjálfu sér og 

verkefnastjórnin væri góður vettvangur til þess að vinna að innleiðingu markmiðanna. Þannig 

nefndi einn viðmælandi að honum þætti það gott fyrirkomulag að forsætisráðuneytið færi með 

formennsku í verkefnastjórninni þar sem það ráðuneyti hefði meiri yfirsýn en önnur ráðuneyti. 

Viðmælendur voru hins vegar sammála að breytingar á fyrirkomulaginu gætu verið árangursríkar.  

Þó þau ráðuneyti sem hafa tengiliði við verkefnastjórnina séu þátttakendur í verkefnastjórninni 

mætti færa rök fyrir því að þeir hafi í raun ekki aðgang að þeim vettvangi þar sem hún hittist, ræður 

ráðum sínum og tekur ákvarðanir þar sem tengiliðirnir mæta lítið sem ekkert á fundi hennar. Eins 

og kemur fram í svörum viðmælenda er mikill vilji til þess að gera tengiliðina að fullgildum 

meðlimum verkefnastjórnarinnar, og fá þá á fundi til þess að bæta samskipti við þá og þeirra 
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ráðuneyti. Klijn og Koppenjan halda því fram að þeir þátttakendur í stýrineti sem hafa ekki aðgang 

að vettvangi hennar geti orðið fyrir áhrifum af þeim vandamálum sem stýrinetið er að takast á við, 

verkefnum þess og stefnum. Hins vegar sé það vel mögulegt að aðilar sem hafa ekki verið beinir 

þátttakendur í stýrinetum geti orðið það síðar. Þetta rímar vel við vilja þeirra þátttakenda í 

verkefnastjórninni sem sitja fundi hennar að fá tengiliðina inn sem fullgilda meðlimi. Með því að 

gera tengiliðina að fullgildum meðlimum mætti líka minnka líkurnar á því að vandasöm vandamál 

verði að erfiðum ágreiningsmálum þar sem skilningur (e. perception) þátttakanda væri ólíkur 

vegna ólíkrar stöðu þeira innan verkefnastjórnarinnar. Til dæmis að eitthvað sem þeir sem sitja 

fundina teldu ekki vera vandamál gæti verið stórt vandamál í augum einhvers sem er tengiliður 

sem hefði ekki eins mikla þekkingu á umræðum innan verkefnisstjórnarinnar eins og þeir sem 

fundina sitja.  

5.2.3 Samvinna innan verkefnastjórnarinnar 

Samvinna innan verkefnastjórnarinnar gengur vel samkvæmt viðmælendum. Kom eftirfarandi 

meðal annars fram í svörum eins viðmælanda: „Mér finnst þetta mjög fínt, þetta er mjög góður 

vettvangur og góður andi þarna og honum er alveg sérstaklega vel stýrt finnst mér.“ Samkvæmt 

viðmælandanum hafa fulltrúar frá forsætisráðuneytinu unnið gott starf við samhæfingu og stýringu 

verkefnastjórnarinnar. Annar viðmælandi tók í svipaðan streng og nefndi að samvinna á milli 

forsætisráðuneytisins og hans ráðuneytis hefði gengið sérstaklega vel.  

Í máli eins viðmælanda kom fram: „Hún [samvinnan] gengur mjög vel innan verkefna-

stjórnarinnar ... við [erum] með tengiliði úr öllum áttum og ég er þeirrar skoðunar að það væri 

hægt að ná betri samvinnu með að hafa fulltrúa frá öllum þessum aðilum inni í verkefnastjórninni.“ 

Ástæðan er sú að ekki er hægt að leggja það að jöfnu að vera tengiliður og að vera fulltrúi í 

verkefnastjórninni. Þannig væru allir á sömu blaðsíðu á hverjum tíma um stöðu innleiðingarinnar 

og væru betur upplýstir um verkefni hvors annars.  

Í svörum eins viðmælanda kom hins vegar fram að verkefnastjórnin stæði frammi fyrir 

nokkrum áskorunum: „Ég held að vandamálið sé svolítið, og er búið að vera undanfarið, að þetta 

fær ekki nógu mikinn forgang hjá fólki, það er erfitt að koma saman fundum, það eru allir uppteknir 

við eitthvað annað.“ Annar viðmælandi var á svipuðu máli:  

[Það er] mikil jákvæðni og það er mikið að gera hjá öllum, það er erfitt að forgangsraða þessu 

verkefni og það skilja það allir. En þeir sem eru í verkefnastjórninni, maður finnur að þeir eru 

að reyna að gera sitt besta til að sinna þessu. 
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Af ofangreindu má fullyrða að meðlimir verkefnastjórnarinnar séu nokkuð ánægðir með 

samstarfið og þá vinnu sem fer fram innan hennar. Í máli annars viðmælanda um samvinnu innan 

verkefnastjórnarinnar kom það fram að: 

Mér finnst hún ganga bara ágætlega en hjá þeim sem eru svona, taka virkilega svona virkan 

þátt, það er enginn sem er að reyna að sabotera verkefnið eða er virkilega neikvæður eða neitt 

svoleiðis. Það var náttúrulega alveg gríðarlega mikið maus að fá inn kaflana að mér skilst þar 

sem bara fólkið sem þarf að leggja núna að mörkum alveg í lokin er að drukkna í verkefnum 

og forgangsraðar ekki þessu, sem er mjög óheppilegt ... En nei svona á heildina litið þá finnst 

mér hún bara vera fín.  

Að lokum má geta þess að einn viðmælandanna komst svo að orði: „Ég held svona almennt og 

yfir höfuð séu menn bara almennt mjög mótiveraðir þarna inni og vilji gera þetta vel ... þessi 

tilfinning að vera komin á vettvang Sameinuðu þjóðanna og flytja þessa skýrslu ... menn hafa trúað 

að þetta geti skilað einhverju.“ Út frá orðum viðmælandans má álykta að þegar að því kemur að 

farið verður á vettvang Sameinuðu þjóðanna til að kynna skýrslu um stöðu innleiðingar 

Heimsmarkmiðanna á Íslandi vilji allir vera ánægðir með þá vinnu sem þeir hafa lagt af mörkum 

í ferlinu. Heilt yfir sé það tilfinning viðmælandans að hann sé að taka þátt í einhverju sem er stærra 

en hann sjálfur.  

Eins og að framan er rakið gengur samvinna innan verkefnastjórnarinnar samkvæmt 

viðmælendum mjög vel og þar er lítill ágreiningur. Sé þessi afstaða lögð til grundvallar er hún 

nokkuð áhugaverð þar sem hún stangast að verulegu leyti á við hugmyndir Klijn og Koppenjan 

um vinnu innan stýrineta. Samkvæmt þeim skapast oft vandasöm vandamál innan stýrineta þar 

sem þar koma saman margir mismunandi þátttakendur með mismunandi skilning (e. perceptions) 

á vandamálum og verkefnum stýrinetsins. Líkt og áður hefur komið fram eru slík vandamál erfið 

viðureignar þar sem rannsóknir og þekking er oft ekki nægjanleg forsenda til þess að fá þátt-

takendur til þess að breyta skilningi sínum, auk þess sem erfitt getur reynst fyrir þátttakendur að 

viðurkenna skilning annarra þátttakenda á viðfangsefni stýrinetsins. Ekki varð vart við neina slíka 

erfiðleika í svörum viðmælenda heldur var vel látið af vinnu innan verkefnastjórnarinnar og að 

mikil jákvæðni ríki þar. Í svörum eins viðmælanda kom þó fram að stundum væri mæting á fundi 

verkefnastjórnarinnar léleg, en það mætti helst rekja til þess að verkefnið væri ekki í forgangi hjá 

meðlimum hennar. Einn skýringarþáttur þess hversu vel samvinnan gengur gæti verið sú að 

verkefnið er framfarasinnað og að í raun sé lítill ágreiningur um markmiðin sjálf sem felst einnig 

í eðli þeirra, þau endurspegla viðhorf sem allir geta samsamað sig við eins og sést á því að allar 

þjóðir Sameinuðu þjóðanna sammæltust um þau. Að auki eru markmiðin ekki hugarfóstur einhvers 

tiltekins ráðuneytis eða stofnunar hérlendis heldur mótuð á þessum alþjóðlega vettvangi þannig að 
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hver og einn þátttandi getur sameinast um að vinna að þessum markmiðum. Önnur skýring gæti 

líka verið tæk sem er sú að ekki hefur verið hafist handa við að innleiða markmiðin þótt vert sé að 

taka það fram að vinna við forgangsröðun markmiðanna hefur farið fram og mun verða sett fram 

í stöðuskýrslu verkefnastjórnarinnar eftir því sem fram kom hjá viðmælendum. Ásteytingasteinar 

í samstarfi hafi því mögulega ekki komið upp ennþá en frekari áskoranir séu framundan í starfinu 

þar sem líklegra sé að vandasöm vandamál komi upp í náinni framtíð. 

5.2.4 Áhrif samþykktar Sameinuðu þjóðanna á innlenda stefnumótun 

Heimsmarkmiðin og innleiðing þeirra eru ólík annarri stefnumótunarvinnu á vegum stjórnvalda 

að því leytinu til að þau eru ekki upprunnin beint frá íslenskum stjórnvöldum heldur frá Sameinuðu 

þjóðunum. Aðspurðir um hvort sú staðreynd hafi áhrif á störf verkefnastjórnarinnar voru svör 

viðmælanda örlítið ólík.  

Annars vegar kom fram í svörum eins viðmælanda: 

Ég myndi ekki segja að það hafi áhrif, af því að þetta er náttúrulega bara samþykkt af okkur 

og ríkisstjórnin samþykkir að fylgja þessum markmiðum eftir, þannig að óbeint eru þetta 

markmið ríkisstjórnarinnar þó þetta sé náttúrulega ekki eins og stjórnarsáttmáli eða neitt slíkt. 

Íslendingar náttúrulega tóku þátt í samningaviðræðunum úti þannig þetta er að hluta til okkar 

plagg líka eins og annarra landa. Þannig að nei ég held að ég, það hefur aldrei komið upp. Að 

það sé eitthvað vandamál. 

Sameinuðu þjóðirnar nytu þannig ákveðinnar viðurkenningar og virðingar, en gildi starfs 

verkefnastjórnarinnar sækti styrk í samþykki ríkisstjórnarinnar fyrir því að fylgja markmiðunum 

eftir. Annar viðmælandi var á svipuðu máli en nefndi að verkefnið hefði mögulega meiri vigt vegna 

þess að það kæmi frá Sameinuðu þjóðunum: „Það er meiri pressa að við þurfum að vinna eftir 

þessu ... en önnur ráðuneyti upplifa það mögulega öðruvísi, mögulega bara út frá eðli 

ráðuneytanna.“  

Einn viðmælandi nefndi það sem sérstakan kost að verkefnið væri runnið undan rifjun 

Sameinuðu þjóðanna:  

Þetta þýðir náttúrulega að þetta er í fyrsta lagi svona viðvarandi verkefni, þetta er ekki eitthvað 

sem breytist í næsta ríkisstjórnarsáttmála sem mér finnst mjög gott vegna þess að það er 

svolítið erfitt að vera ríkisstarfsmaður sem er alltaf þar sem verkefnin eru alltaf að breytast 

svona hratt út frá því hver situr í ríkisstjórn, sérstaklega þegar það er skipt um ríkisstjórn á eins 

árs fresti, þá kemur maður bara engu í verk, þá gerist ekkert. Maður hefur það ekki á 

tilfinningunni að þetta sé einhver svona flokkspólitík sem maður er að vinna að eða einhverjar 

svona skrautfjaðrir fyrir einhvern sem einhver annar verður síðan ákveðinn að rífa af þeim 

einstaklingi þegar tækifæri gefst. Ég held líka að þetta geri innleiðinguna miklu auðveldari út 

á við í samfélaginu vegna þess að fólk skynjar að það er ekki neinn í pólitískum leik og þetta 
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er svona, já það er ekki bara Ísland sem er að díla við þetta heldur eru allir í heiminum [og] ég 

held að það sé mjög inspírandi fyrir fólk.   

Hins vegar kom fram í máli eins viðmælanda að það væri mögulega ákveðinn ókostur falinn í því 

að markmiðin væru ekki komin beint frá ríkisstjórn: „Það sem kannski er flókið við það er að 

fjármögnun verður snúnari, það verður sem sagt óljósara hver á að borga þetta.“ Þannig gæti 

fjármögnun við vinnu við einstaka markmið orðið áskorun. Ákveðin óvissa væri þá uppi um 

hvaðan fjármagnið ætti að koma og hverjir væru ábyrgir fyrir því. Þá kom líka eftirfarandi 

sjónarmið fram hjá öðrum viðmælanda: „Kannski að einhverju leyti að þetta fær ekki jafn mikinn 

forgang. Kannski svona fólk sér ekki af hverju það eigi að vera að vinna að þessu. Svona hver er 

tengingin við það sem við erum að gera?“ Á meðan verkefnið væri ekki í forgangi þeim mun 

erfiðara að koma því í framkvæmd og vekja athygli á því.  

Þriðja nálgunin kom svo fram í svörum eins viðmælanda í viðbót: 

Það er bæði jákvætt og neikvætt. Jákvæða hliðin er sú að þarna er ekki einhvers svona 

geðþóttaákvörðun eða einhverjar svona einkapælingar í gangi einhverrar ríkisstjórnar heldur 

Sameinuðu þjóðanna og alþjóðleg samstaða um að stefna að þessum markmiðum og það svona 

gefur þeim ákveðið vægi vissulega og líka segir að það sé ekki verið að tjalda til einnar nætur. 

Svo þó þessi ríkisstjórn fari frá þá sé eðlilegt að halda verkinu áfram. Hin hliðin sem er kannski 

ekki alveg svona jákvæð er sú að „Sameinuðu þjóðirnar, þetta bara eitthvað svona fyrir 

þróunarríkin og já fátækt og svona. Já fínt þetta er bara ekki alveg okkar mál, við erum ekki á 

þessum stað og leyfum Sameinuðu þjóðunum bara að vinna að þessu.“ Þá getur verið svolítið 

erfitt að heimfæra þetta upp á okkur, við eigum að vera að gera þetta alveg jafn mikið og 

einhverjir aðrir.  

Heilt yfir virðist þó nokkur skoðanamunur vera meðal þátttakenda í stýrinetinu á því hversu mikil 

áhrif á innleiðingu Heimsmarkmiðanna sú staðreynd hefur að markmiðin koma frá Sameinuðu 

þjóðunum en ekki ríkisstjórn Íslands. Sá skilningur (e. perception) sem þátttakendur leggja í það 

er bæði jákvæður og neikvæður. Sumir þátttakendur virðast fremur sáttir með núverandi ástand á 

meðan aðrir sjá fyrir sér annað ástand sem æskilegra og telja til dæmis að ef verkefnið færi ofar á 

forgangslista fólks eða aukið fjármagn yrði lagt í verkefnið mætti finna lausn á því að verkefnið 

komi ekki beint frá ríkisstjórn, þá gæti til dæmis áhugi á því aukist og/eða vinna við það gengi 

hraðar.   

5.2.5 Vinna í verkefnastjórninni og viðhorf til Heimsmarkmiðanna 

Þegar viðmælendur voru spurðir um hvort að vinna þeirra í verkefnastjórninni hafi breytt viðhorfi 

þeirra gagnvart Heimsmarkmiðunum fengust ólík svör, sem má mögulega rekja til ólíkra starfa 

þeirra fyrir ráðuneyti sín og stofnanir. Tveir viðmælendur eiga það þannig sameiginlegt að hafa 
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lítið sem ekkert vitað um Heimsmarkmiðin áður en þeir hófu störf í verkefnastjórninni. Einn 

viðmælanda sagði að mikið hefði breyst frá þeim tíma eftir að hann hafi byrjað að lesa sér til um 

markmiðin og lært af reynslunni við að sitja í verkefnastjórninni. Viðmælandinn telur þannig að 

afstaða hans gagnvart markmiðunum hafi breyst vegna aukinnar þekkingar, en ekki að honum 

finnist þau betri eða verri fyrir vikið. Hinn viðmælandinn sem ekkert hafði þekkt til sagði: 

Já af því að ég vissi ekki um Heimsmarkmiðin áður en ég fór að starfa í verkefnastjórninni. Ég 

hafði eitthvað svona heyrt örlítið um það í fréttunum en tengdi ekkert við það og það var ekki 

fyrr en ég mætti á fyrsta fundinn í verkefnastjórninni sem ég fór að læra og þá fyrstu fundirnir 

fannst mér þetta vera alveg absúrd, mér fannst þetta bara vera aukavinna fyrir alla, mér fannst 

þetta vera loftkennt og ekkert svona konkrít sem við gætum unnið eftir, og mælikvarðarnir eru 

enn erfiðir. En sýn mín hefur breyst svolítið, þetta [er] dálítið komið núna svona tungumál nýtt 

sem við erum að vinna eftir og rammar okkur svolítið [inn] og auðveldar okkur að útskýra 

afhverju við erum að vinna að þessu verkefni. Þannig já, jákvætt núna. 

Enn annar viðmælandi sagði frá því að hann hefði í raun farið í nokkra hringi með viðhorf sín 

gagnvart markmiðunum: „Þegar maður skoðar þetta fyrst þá einmitt finnst manni þetta voða mikið 

vera svona þróunar-eitthvað. Svo fer maður að skoða undirmarkmiðin og þá sér maður að þarna er 

margt praktískt í gangi ... [sem] getur þess vegna verið tæki fyrir okkur að nýta.“ Mjög lík 

sjónarmið komu fram í máli annars viðmælanda:  

Þetta sprettur náttúrulega upp úr Þúsaldarmarkmiðunum sem voru svo fókuseruð á 

þróunarlöndin og ég hélt að þetta væri svona meira svona kannski eitthvað sem gæti gagnast 

þróunarlöndunum á sínum tíma. En svo með því að vinna í þessari verkefnastjórn þá held ég 

að ég hafi, já það hefur það svona runnið upp fyrir mér smám saman að þetta er alveg 

nákvæmlega jafn mikilvægt fyrir okkur á neysluenda samfélagsins eins og á fátækari enda 

samfélagsins.  

Slík sjónarmið eru í raun og veru ekki skrýtin þar sem Þúsaldarmarkmiðin tóku nær eingöngu mið 

af þróunarríkjum á meðan þróaðri ríki þurftu ekki að innleiða þau. 

Í tilviki eins viðmælandans sem þekkti til Heimsmarkmiðanna áður en hann hóf störf í 

verkefnastjórninni tók það lengri tíma fyrir viðhorf hans að mótast:  

Þegar ég heyrði fyrst af þessu var held ég 2012 á einhverjum fundi þegar það var verið að byrja 

að vinna í þessu ... þegar ég sá þetta þá þyrmdi yfir mig út af stærð verkefnisins og þá var búið 

að smíða mörg hundruð vísa í einhverju sem virtist vera algjör óráðsía. 

Fyrsta sýn viðmælanda var því fremur neikvæð á markmiðin þar sem jafnvel yrði erfitt fyrir stærstu 

og þróuðustu ríkin að ná utan um verkefnið. En eftir að verkefninu var hrundið úr vör á Íslandi 

hefur sýn viðmælandans breyst og lýst honum nú betur á það:  

Svo þegar maður sér þetta kannski materilísast svona á heimavelli þá sér maður að það er 

kannski bara líka okkar fólki að þakka þá líst manni betur á þetta. Þannig ég hef svona meiri 
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trú á þessu svona kannski núna svona á kannski svona national og regional level heldur en á 

global level.  

Viðhorf annars viðmælanda tók að sama skapi einnig lengri tíma að mótast, en hann var farinn 

að spá í markmiðin áður, eða um það leyti sem vinna við þau var að hefjast:  

Þá var ég að pæla í allskonar, hvernig væri hægt að gera þau betri varðandi samþættingu við 

mannréttindasjónarmið, kynjasjónarmið og svona þannig ég var búin að vera að spá í þessum 

Heimsmarkmiðum í svolítinn tíma. Síðan að fara að vinna með þau með þessum hætti þá fær 

maður svolítið svona praktískari sýn á þetta, hvað í rauninni þetta er ótrúlega rosalega 

metnaðarfullt sem er verið að reyna að gera, og að mörgu leyti óraunhæft og að skalinn er allt 

of stór og maður gerir sér svona betur grein fyrir því. 

 

Í þessum orðum birtist það að ólíkt fyrri viðmælanda hafa viðhorf þessa viðmælanda orðið 

neikvæðari gagnvart markmiðunum sjálfum þar sem þau eru svo gríðarlega viðamikil og 

metnaðarfull. Það að vinna með 17 yfirmarkmið, 169 undirmarkmið og einhverja hundruði 

mælikvarða væri afar ómarkvisst. Þessi viðmælandi var þeirrar skoðunar að hægt hefði verið að 

nota aðrar aðferðir til að bæta Þúsaldarmarkmiðin en þá sem á endanum varð fyrir valinu.  

5.2.6 Árangursmælingar 

Innleiðing á eins flóknu verkefni og yfirgripsmiklu eins og Heimsmarkmiðunum krefst þess að 

aðhald sé reglubundið og fastmótað, bæði með ferlinu og þeim árangri sem næst. Af þeirri ástæðu 

voru viðmælendur spurðir að því hvernig mæla ætti árangur við innleiðingu markmiðanna. 

Einhugur ríkti hjá viðmælendum um að nauðsynlegt væri að viðhafa einhvers konar 

árangusmælingar, en á sama tíma höfðu viðmælendur ólíkar hugmyndir um hvernig slíkar 

mælingar ættu að fara fram. Hjá einum viðmælanda kom fram að verkefnastjórnin hefði nálgast 

innleiðinguna á þann hátt að reyna að setja þau markmið sem sett eru í forgang inn í 

fjármálaáætlun:  

Við höfum nálgast þetta þannig að við erum að reyna að setja þetta inn í fjármálaaáætlun og 

sjáum fyrir okkur að þannig verði besta leiðin til þess að mæla innleiðinguna og sömuleiðis að 

reyna að ná utan um eitthvert magn af þessum mælikvörðum sem liggja markmiðunum til 

grundvallar.  

Með þeim hættti sé hægt að samræma lög um opinber fjármál nr. 123/2015 og Heimsmarkmiðin 

og þannig ná samfellu í stefnumótun stjórnvalda. Það að fella forgangsmarkmiðin inn í 

fjármálaáætlun ætti að auðvelda bæði eftirfylgni með þeim, sem og árangursmælingar þeim 

tengdum. Viðmælandinn bætti við:  
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Vonandi [getur] Hagstofan eða einhver sterkur aðili haldið utan um þessa mælikvarða og fylgt 

þeim reglulega eftir. Ég held að [þetta verði] svona samblanda af þessu tvennu, að fylgjast 

með mælikvörðunum og fjármálaáætlun og passa að það verði gert reglulega, árlega 

a.m.k.[verði] til þess að við getum áttað okkur á þróuninni. 

Að mati annars viðmælanda er það hins vegar ekki nóg eitt og sér að fella markmiðin inn í 

fjármálaáætlun: „Það að ætla að fara að telja, það að fara að mæla einhver svona ferli hvort það sé 

verið að samþætta þetta inn í fjármálaáætlun og svona það er ekki raunveruleg árangursmæling 

finnst mér.“ Til þess að meta árangurinn þyrfti því að fylgjast með því hvort íslensk stjórnvöld 

væru að bæta sig: „Ég held að árangurinn felist bara í því hvort við séum að bæta okkur á þessum 

mælikvörðum sem við erum að fylgjast með.“  

Í máli þriðja viðmælandans kom fram að:  

Það eru til náttúrulega einhverjar mjög avanseraðar og flóknar svona árangursmælingar þar 

sem menn geta vigtað einhverja hluti og eitthvað svoleiðis en ég veit ekkert hvort að það sé 

raunverulega, það er bara aðferðafræðispurning um það hvernig hlutirnir eru vigtaðir í raun og 

veru en þú getur náttúrulega tekið og stillt upp þessum kvörðum í eitthvað mælaborð, sett 

einhver markmið og séð hvernig við skríðum áfram. Við getum náttúrulega [líka] borið okkur 

eitthvað saman við [nágrannaríki] og séð hvort við séum að fara mikið eða lítið [áfram]. 

Þeir kvarðar sem viðmælandinn talar um eru mælikvarðarnir 232 sem fylgja með 

Heimsmarkmiðunum og eru samræmdir fyrir öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna.  

Einnig kom fram að með því að bera innleiðingarferlið saman við innleiðingu þeirra ríkja sem 

Ísland ber sig reglulega saman við mætti leggja mat á innleiðinguna, þ.e. hvort íslensk stjórnvöld 

séu að gera meira eða minna en nágrannaríkin.  

Um það var fjallað af einum viðmælandanum að það að mæla árangur við innleiðingu 

markmiðanna sé mjög erfitt ferli: 

Í fyrsta lagi þarf að koma sér saman um mælikvarða sem ganga í öllum löndum, það er ekki 

ennþá búið að því, ef ég skil rétt. Ekki allavega ekki búið að 100% útfæra það og það er mjög 

misjafnt milli landa hvaða mælikvarða þau einblína á og hvort þau noti aðra proxy 

mælikvarða94, og þá er erfitt að bera saman á milli landa. 

Vinna í kringum mælikvarðana er í raun enn ókláruð, og því eiga þeir væntanlega eftir að taka 

einhverjum breytingum. Ástæðan er sú að það er gríðarlega erfitt ferli að móta hundruði 

                                                      
94 Proxy mælikvarða mætti skilgreina sem hliðstæða mælikvarða, sem nýttir eru þegar beinn mælikvarði á árangri er 

ekki til staðar. Proxy mælikvarði mælir afleiddan árangur, t.d. er seta kvenna í stjórnum slíkur mælikvarði fyrir 

þátttöku kvenna í viðskiptalífinu þar sem líkur eru taldar á að fleiri konur í slíkum stöðum endurspegli almenna 

þátttöku kvenna innan geirans. 
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mælikvarða þannig að þeir verði samanburðarhæfir á milli allra aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna. 

Að þessum vanda var vikið í máli viðmælandans: 

Verkefnastjórnin er búin að vera að vinna að stöðuskýrslu, það verður okkar grunnlína og við 

verðum bara að mæla út frá því og reyna eins og við getum að nota þessa ófullkomu 

mælikvarða. Þetta verður mjög ófullkomið ferli og á eftir að þróast held ég með árunum en 

vonandi verða einhverjir meiri peningar lagðir í nákvæmlega þetta, að sem sagt mæla árangur. 

Viðmælandinn bætti því við að vonandi verði hægt að fullkomna mælikvarðana þannig að eftir 

nokkur ár verði öll ríki farin að nýta sömu mælikvarða.  

Annar viðmælandi nefndi einnig takmarkanir mælikvarðanna en tengdi þá sterkar við 

íslenskan veruleika í því ráðuneyti sem viðmælandinn starfar í:  

Það eru til einhverjir mælikvarðar, semsagt öll markmiðin koma með mælikvörðum og það 

vill svo skemmtilega til að helmingurinn af þeim hefur ekki einu sinni verið skilgreindur enn 

og margir þeirra eiga ekkert við á mjög mörgum stöðum. Ég tók þetta saman um markmiðin 

sem eiga við um forganginn hjá okkur í þessu ráðuneyti og helmingur, við erum fullkomið 

úrtak úr þessu þýði sem undirmarkmiðin eru, helmingurinn af markmiðunum er ekki til. 

Viðmælandinn tók jafnframt fram að gögn væru til um suma mælikvarða sem undirmarkmiðum 

fylgja en þeir væru sjálfir ekki reiknaðir markvisst út. Það væri þó hægt að reikna þá út en slíkt 

kostaði vinnu og fjármagn. Viðmælandinn bætti því síðan við að hægt væri að skoða árangur við 

innleiðinguna á tvennan hátt: „Annars vegar getum við hugsað um árangur af innleiðingunni ― er 

samfélagið að verða betra? og hins vegar eitthvað svona stjórnunarlegt apparat ― erum við að 

innleiða þetta, er þessi verkefnastjórn að hafa einhver áhrif svo fólk sé að breyta einhverju?“ 

Um það var fjallað að Hagstofan geti mælt stöðuna, verið einskonar hitamælir og séð hvernig 

staðan er á hverjum tíma. Hins vegar sé það framkvæmdavaldsins, þ.e.a.s. ráðuneytanna, að meta 

hvort verið sé að ná tilsettum árangri í raun og veru. Við mat á árangrinum þarf því að fara fram 

samvinna á milli þessara tveggja aðila, þ.e. þess sem mælir og þess sem leggur mat á árangurinn. 

Að lokum kom fram að heilt yfir geti margt mjög jákvætt gerst ef árangur næst, til dæmis bara að 

menn fari að ræða árangurinn á grundvelli þeirrar markmiðssetningar sem Heimsmarkmiðin fela í 

sér.  

Líkt og sjá má eru sjónarmið viðmælenda ólík hvað varðar mælingu á árangri við innleiðingu 

Heimsmarkmiðanna. Árangursmælingar samkvæmt nýskipan í ríkisrekstri leggja áherslu á að þau 

markmið sem stefnt er að í opinberum rekstri séu skilgreind, og árangur þeirra mælanlegur. Með 

því að forgangsraða undirmarkmiðunum má segja að markmið í opinberum rekstri séu skilgreind 

í anda nýskipanar í ríkisrekstri. Eins ætti árangurinn að vera mælanlegur, til dæmis með því að 

nota mælikvarðana sem Heimsmarkmiðunum fylgja, nota einhverja aðra sambærilega mælikvarða, 
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færa markmiðin inn í fjármálaáætlun eða bera árangurinn saman við árangur nágrannaríkja. Ekki 

virðist vera samhljómur meðal viðmælenda um hvaða leið sé best að fara. Þá flækjast málin 

töluvert í innleiðingarferlinu þar sem mælikvarðarnir eru margir hverjir ekki fullmótaðir né eiga 

margir þeirra ekki vel við um íslenskar aðstæður eins og áður var haft eftir tveimur viðmælendum. 

Fram kom í viðtölunum að almennt vilji viðmælendurnir að einhvers konar fastmótuð 

árangursmæling fari fram, en hver sú mæling á að vera er ekki fullmótað enda hefur engin mæling 

farið fram enn þar sem ekki hefur verið hafist handa formlega við að innleiðingu 

Heimsmarkmiðinna innan stjórnsýslunnar.   

5.2.7 Tenging við lög um opinber fjármál 

Aðspurðir um hvort viðmælendur teldu mögulegt að samþætta mælikvarðana í 

Heimsmarkmiðunum við þá sem setta eru í tengslum við lög um opinber fjármál sagði einn 

viðmælandi: 

Já ég held að það sé alveg hægt og við þurfum að gera meira af því. Það er bara ákveðin 

áskorun [...] í allri þessari mælikvarðavinnu sem við erum í að það skortir oft mælikvarða, það 

er verið að leggja mikla vinnu í þessa mælikvarða í kringum Heimsmarkmiðin og við þurfum 

bara að nýta þá vinnu en ég held að þetta geti klárlega gagnast en það þurfa fleiri svolítið að 

koma að þessu og vita af þessum mælikvörðum, að þeir eru þarna og gera þá aðgengilegri fyrir 

sérstaklega starfsfólk í Stjórnarráðinu, í stjórnsýslunni, svo það geti nýtt sér þessa mælikvarða 

í sinni vinnu og til þess að samþætta. 

Annar viðmælandi var á svipuðu máli, þar sem að með því að færa Heimsmarkmiðin inn í 

fjármálaáætlun mætti reyna að samþætta þá mælikvarða sem koma fram í markmiðunum við þá 

sem koma fram í lögum um opinber fjármál. Undir þetta tók þriðji viðmælandinn og sagði að gott 

gæti verið að samræma lög um opinber fjármál við árangursmælingar tengdar 

Heimsmarkmiðunum. Einn viðmælanda tók það fram á hinn bóginn að hann þekkti ekki 

nægjanlega vel til ferlisins í kringum lög um opinber fjármál: 

Ég veit að önnur ráðuneyti og aðrar skrifstofur hafa átt erfitt með að þróa mælikvarða í þessu 

LOF ferli þannig ég ímynda mér að það myndi hjálpa þeim að nota þessa 

Heimsmarkmiðamælingar eða árangursvísa95 ...  ég vona allavega að það sé verið að reyna að 

nýta þessa mælikvarða sem mest í öllum okkar stefnum og í þessu LOF ferli og þá líka að 

meiri þrýstingur og meira fjármagn fari í þetta til Hagstofunnar svo þau hafi bolmagn til þess 

að fylgja þessu eftir. 

Mælikvarðarnir séu þó ekki fullkomnir og oft geti verið erfitt að heimfæra þá á íslenskan veruleika. 

                                                      
95 Hér er átt við þá mælikvarða sem Heimsmarkmiðunum liggja til grundvallar 
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Færa má rök fyrir því að lög um opinber fjármál séu í raun ein stærsta tilraun íslenskrar 

stjórnsýslu sem fram hefur farið til raunverulegrar árangursmælingar í anda nýskipunar í 

ríkisreksturs þar sem lögð er áhersla á að skapa mælikvarða fyrir verkefni stjórnsýslunnar og að 

fylgja þeim eftir. Það hefur hins vegar reynst þrautinni þyngri að gera það í raun, líkt og kom fram 

í svörum eins viðmælanda. Mælikvarðanir í Heimsmarkmiðunum gætu þannig mögulega hjálpað 

til, þ.e. þeir mælikvarðanna sem eru fullmótaðir og eiga við um íslenskan veruleika. Undir þetta 

tók annar viðmælandi en gat þess að það þurfi að gera mælikvarðana aðgengilegri og sýnilegri 

fyrir starfsfólk innan stjórnsýslunnar. Við árangursstjórnun í anda nýskipunar í ríkisrekstri er lögð 

áhersla á að einblína í auknum mæli á skilvirkni og bera saman markmið við raunverulegan 

árangur. Viðmælendur virðast fremur jákvæðir gagnvart því að samþætta mælikvarðana í 

Heimsmarkmiðunum við þá sem settir eru í kringum lög um opinber fjármál, en í raun virðist slíkt 

viðfangsefni fremur ómótað og flókið.   

5.2.8 Samanburður við nágrannaríki 

Einn megintilgangur Heimsmarkmiðanna er að búa til samanburðarhæf markmið á milli allra 

aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna. Samanburðurinn getur hins vegar verið margskonar. Þannig 

getur innleiðingaferli mismunandi ríkja verið borið saman, innleiðing tiltekinna markmiða verið 

borin saman, forgangsmarkmið ríkja borin saman o.s.frv. Viðmælendur voru að þeirri ástæðu 

spurð hvort þau teldu að frammistaða Íslands á þessum vettvangi kæmi til með að vera borin saman 

við frammistöðu nágrannaríkjanna. Með nágrannaríkjum er einna helst átt við Norðurlöndin. Einn 

viðmælandi taldi það líklegt: „Já að ég held að það sé alltaf gert að hluta til. Ég held að það sé 

eiginlega óhjákvæmilegt af því að við erum svo lík, við gerum svo líka hluti og erum með líka 

nálgun á ýmislegt.“ Í máli viðmælandans kom auk þess fram að nágrannaríki Íslands væru dugleg 

við að leita í viskubrunn hvers annars og væru fulltrúar hvers annars á fundum erlendis o.s.frv. 

Viðmælandinn taldi það vera jákvætt: 

Við erum náttúrulega að líta á nágrannaþjóðirnar sem fyrirmynd í þessari innleiðingu, þau eru 

mörg hver komin lengra en við af því að þau hafa bara stærri stjórnsýslu og kannski aðeins 

lengri sögu í svona sjálfbærri þróun. Þannig að já ég myndi segja það og það er bara mjög 

jákvætt. 

Einn viðmælandi sagði: 

Já ég veit að við erum að gera það, við [erum] náttúrulega í þessari verkefnastjórn sem er í 

mjög sérstakri stöðu gagnvart þessu. Við náttúrulega horfum á hvernig hin Norðurlöndin, til 

dæmis bara gerðu þessar stöðuskýrslur og svona hvernig kerfið er sem þau hafa sett upp til að 

halda utan um þessi Heimsmarkmið. 
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Annar viðmælandi var ekki viss um að Ísland yrði borið saman við nágrannaríkin varðandi 

innleiðinguna sjálfa en hann lýsti því á eftirfarandi hátt: 

Ég er ekki viss um endilega að við verðum borin saman hvað varðar innleiðinguna, ég held að 

við fáum oft svolítið þar sem vera pínu gull og gull í ýmsu svona út af stærð, þannig það eru 

ekki gerðar endilega sömu kröfur til okkar varðandi þá þætti en það verða auðvitað gerðar 

nákvæmlega sömu kröfur um að við séum að ná, eða færa okkur nær, þessum markmiðum og 

þar verður klárlega held ég samanburður eins og til dæmis við Norðurlöndin. 

Einn viðmælenda nefndi ráðherrafundina (e. High Level Political Forum) á vettvangi Sameinuðu 

þjóðanna sem einn vettvang þar sem samanburður fer fram:  

En ég veit að það er verið að endurskoða fyrirkomulagið. Akkúrat núna er þetta mjög 

yfirborðskennt, hvernig þetta er presenterað, hvað allt sé frábært í þessum löndum og svo 

aðeins stiklað á stóru um hvað sé erfitt, en ekki kafað djúpt og ég held að það væri meira gagn 

af því. 

Eins og að er vikið í þessum orðum hafa ráðherrafundirnir verið gagnrýndir fyrir að vera einhvers 

konar almannatengslakynning sem fjalla um hvað allt er frábært í ríkjunum án þess að fjalla um 

vandamál sem ríki hafa lent í við innleiðingu markmiðanna.  

5.3 Heimsmarkmiðin og viðhorf 

5.3.1 Mikilvægi verkefnisins fyrir hið opinbera í heild sinni 

Heimsmarkmiðin eru einstakt verkefni fyrir íslenska stjórnsýslu á margan hátt. Það er í fyrsta lagi 

afar víðfemt þar sem ráðuneyti, stofnanir, sveitarfélög, félagasamtök og í rauninni allt fólkið í 

landinu þarf að vinna saman til þess að ná mörgum markmiðanna. Þau fela því í sér margvíslegar 

áskoranir, en jafnframt tækifæri fyrir hið opinbera. 

Aðspurð um mikilvægi verkefnisins fyrir hið opinbera í heild sinni kom það meðal annars 

fram í svörum eins viðmælenda að hugmyndin um að öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hafi 

komið sér saman um markmið sem þau ætli öll að vinna að sé ótrúlega falleg og að það skipti máli 

fyrir Ísland að vera þátttakandi í þeim og gera það vel. Annar viðmælandi sagði Heimsmarkmiðin 

ramma inn alla vinnu ráðuneytanna: 

Þetta bara rammar þetta svona inn, [þessu hefur verið] lýst sem svona tékklista sem mér finnst 

bara ágætis lýsing á þessu. Þetta er kannski ekki endilega farið að breyta öllum okkar stefnum 

hérna á einni nóttu [en] þetta heldur okkur svolítið við efnið, þetta er svona ákveðinn tékklisti 

þar sem við getum farið í gegnum þetta reglulega. 
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Sýnin er því þannig að þó Heimsmarkmiðin muni ekki gjörbreyta öllu strax muni þau samt sem 

áður halda hinu opinbera við efnið.  

Einn viðmælandi nefndi að í verkefninu fælist gott tækifæri fyrir ráðuneytin að vinna 

þverfaglega og þvert á ráðuneyti, en með því megi horfa heildrænt á hlutina. Í svörum annars 

viðmælanda kom fram að markmiðin sköpuðu möguleika fyrir hið opinbera að eiga í samskiptum 

við ólíka hagsmunaaðila: „Þetta er sameiginlegt tungumál fyrir alla til að ræða þessi mál um, og 

kannski svona útskýrir líka hvað við erum að reyna að gera hérna í stjórnsýslunni sem getur oft 

verið svolítið óljóst fyrir utanaðkomandi aðila.“ Markmiðin fela einnig í sér afar gott tækifæri fyrir 

stjórnsýsluna að samhæfa stefnumótun sína og byggja ákvarðanir sínar á gögnum, en einn 

viðmælandi komst svo að orði: 

Hið opinbera, [þar] hefur sem sagt mjög vafist fyrir mönnum að vera með samhæfða 

stefnumótun og að stýra og undirbyggja ákvörðun sína á gögnum. Það er bara smæð og hérna 

svona einstaklingshyggja, þú veist menn verja einhvern vegin verkefni sín, alls konar hlutir 

sem vinna á móti þessu. Þannig að í þeim skilningi held ég að þetta sé jákvætt, þarna er verið 

að taka hluti sem eru akkeraðir í raunveuleikanum og færa þá inn í stefnumótunina á einhvern 

alþjóðlega samanburðahæfan hátt. Það er bara mjög jákvætt held ég, ég held að þetta hjálpi 

hinu opinbera og ég fýla þessa gulrótarnálgun, sem sagt það er rík hefð í ráðuneytum að 

einhvern veginn að setja eitthvað í reglugerð og ætlast þá til að einhvern veginn allir þá sé 

þetta bara orðið, það er ekkert þannig þú veist ef menn geta ekki gert eitthvað þá skiptir engu 

máli hvort það er í reglugerð eða ekki.  

Í svörum annars viðmælanda kom því fram að það skipti miklu máli hvernig til tekst að samþætta 

markmiðin inn í aðra stefnumótun hjá ríkinu og sveitarfélögum. Ef vel til tekst við forgangsröðun 

markmiðanna geti þau skipt verulegu máli fyrir Ísland, en annars sé hætt við að vinnan verði 

ómarkviss og skili litlu. Einnig kom fram að Heimsmarkmiðin væru gott upplýsinga- og 

fræðslutæki fyrir hið opinbera, en ekki einungis stefnumótandi tæki. 

Samkvæmt Klijn og Koppenjan einkennast stýrinet af láréttum samskiptum þar sem 

þátttakendur skiptast á bjargráðum, semja við hvor annan auk þess að samræma stefnur sínar svo 

mögulegt sé að ná fyrirframgefnum markmiðum. Samkvæmt Klijn og Koppenjan einkennist 

stýring stýrineta af því hvernig þau eru skilgreind, þ.e. að stýring þeirra fari fyrst og fremst fram 

þvert á stýrinetið. Þannig er sá sem fer með samræmingar- og stýringarhlutverk innan stýrinetsins 

jafnsettur öðrum þátttakendum. Þetta þýðir að klassískt stigveldi líkt og finnst í skrifræði þar sem 

einn yfirboðari skipar undirsátum sínum fyrir á ekki við innan stýrineta. Í svörum eins viðmælanda 

kemur einmitt fram að hann vonist til þess að Heimsmarkmiðin muni hjálpa stjórnsýslunni að 

vinna meira þvert á kerfið, þ.e. í anda stýrineta. Þetta rímar ágætlega við svör annars viðmælanda 

um hvernig verkefnið geti hjálpað stjórnsýslunni að eiga í samskiptum við hagsmunaaðila á 

ákveðnum jafnvægisgrundvelli og opnað svolítið verkefni stjórnsýslunnar gagnvart hagsmuna-
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aðilum. Í raun má segja að það hvernig vænta má að ráðuneytin færi mælikvarðana inn í alla vinnu 

sína og samþætta markmiðin við aðra stefnumótun ríkis og sveitarfélaga muni einnig falla 

ágætlega að hugmyndum um árangursstjórnun tengdum nýskipan í ríkisrekstri og sé á sama tíma í 

takt við stýrinetskenningar. 

5.3.2 Mikilvægi verkefnisins fyrir þjóðina 

Viðmælendur voru sammála um að mikilvægt sé að almenningur í landinu viti að 

Heimsmarkmiðin séu til, hvaða tilgangi þau þjóna og hvers vegna íslensk stjórnvöld ætla sér að 

innleiða þau. Einn viðmælandi nefndi í því samhengi:  

Það fór af stað kynningarherferð þannig að samfélagið á eftir að kynna sér betur þessi markmið 

og við höfum tekið eftir því bara eins og sko fyrirtæki, atvinnulífið hefur verið að sinna þessu 

bara ágætlega, hefur verið að taka upp þennan málstað án þess að við höfum einhverja aðkomu 

að því þannig að það er þegar byrjað. Svo eigum við eftir að sjá sveitarstjórnarstigið þar koma 

inn sterkar, ég veit til dæmis eins og Mosfellsbær er strax byrjaður að tengja umhverfisstefnu 

sína við Heimsmarkmiðin og fleira, þannig ég held að þetta sé bara mjög jákvætt, þetta verður 

engin drastísk breytinga á einni nóttu, þetta á eftir að aðeins ýta við okkur í ákveðna átt. 

Í svörum annars viðmælenda kom því fram að markmiðin séu mikilvægt fræðuslutæki fyrir 

almenning: 

Aðal málið er að fólk átti sig á hugtakinu sjálfbærni eða sjálfbærri þróun og hvernig það getur 

sem sagt lagt þessu lið bara sjálft, með sinni hegðun eða sínum neysluvenjum eða sínum 

lífsstíl. [Líka] að sjálfsögðu veiti stjórnvöldum aðhald, þannig að þau átti sig á þessu stóra 

verkefni og fylgist með að þetta sé eitthvað sem við erum að innleiða og vinna að. 

Heimsmarkmiðin miða öll að því að framfarir náist á öllum sviðum mannlegrar tilveru á sjálfbæran 

hátt. Enda kom það fram í svörum annars viðmælanda: „Það er engin leið til þess að vera á móti 

einu einasta markmiði, þau eru nánast öll normatíf. Það er enginn sem vaknar á morgnana og vill 

meira hungur í heiminum.“  

Með því að stofna ungmennaráð tengt innleiðingu markmiðanna, eins og verið er að gera er 

einmitt möguleiki á að sinna þessu fræðsluhlutverki á markvissari hátt þar sem ungmennaráðið 

fræðir almenning um markmiðin og hlutverk þeirra. Að lokum nefndi einn viðmælandi að fyrir 

samfélagið í heild sinni geti markmiðin vonandi aukið meðvitund Íslendinga um að landið sé hluti 

af stærri heild, og þó Ísland sé þróað ríki og standi sig vel á ýmsum sviðum í samanburði við önnur 

ríki séu líka fullt af sviðum þar sem megi gera betur. Markmiðin geti þannig hjálpað til við að 

varpa skýrara ljósi á hvað það er sem þarf að bæta í alþjóðlegum samanburði. 
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5.3.3 Langtímaáhrif Heimsmarkmiðanna á Íslandi 

Í máli eins viðmælanda kom fram þegar hann var spurður um hvaða langtímaáhrif 

Heimsmarkmiðin muni koma til með að hafa á íslenska stjórnsýslu og Ísland yfirleitt að: „Ég held 

að það sé hægt að nýta þessi markmið til þess að þjálfa okkur betur í að vinna þvert á kerfið. Þetta 

er mjög gott verkefni til þess að æfa okkur í því og tileinka okkur þau vinnubrögð.“ Á þann hátt 

væri hægt að efla samvinnu á milli ráðuneytanna. Innleiðing á markmiðunum henti stjórnsýslunni 

vel til þess að tileinka sér slík vinnubrögð og værir gott tæki til þess að veita heildstæða yfirsýn 

yfir þau verkefni sem fara fram innan stjórnsýslunnar, auk þess sem markmiðin veita ákveðna 

framtíðarsýn fyrir stefnumótunarvinnu innan ráðuneytanna. Heimsmarkmarkmiðin feli þannig í 

sér framtíðarsýn langt fram í tímann og muni hafa áhrif á öll störf stjórnsýslunnar. 

Í svörum annars viðmælanda kom fram að innleiðing markmiðanna byði upp á gott tækifæri 

fyrir stjórnsýsluna að tengja sína stefnumótun við viðurkennda og góða mælikvarða, og þannig 

liggi betri upplýsingar til grundvallar ákvarðanatöku í stjórnsýslunni. Einnig séu töluverðar líkur 

á að sambærileg verkefni verði í gangi á vettvangi Sameinuðu þjóðanna um ókomna tíð eftir að 

Heimsmarkmiðunum lýkur svo vinna við Heimsmarkmiðin er góður grundvöllur fyrir komandi 

verkefni. Viðmælandinn tók þannig dæmi um hvert Heimsmarkmið framtíðarinnar myndu stefna 

eftir að þessu verkefni lýkur líkt og fram kemur í svörum hans: 

Já, það var nú vinur minn sem var hjá UNICEF hann spurði mig hvað gerirðu svo þegar þetta 

er búið. Ég sagði bara við hann: „Já hefurðu ekki séð þarna Star Trek þeir hérna, það er svona 

svolítið þannig samfélag sem þeir búa í, svona eins og þeir séu búnir að ná öllum 

Heimsmarkmiðunum, það eru bara allir alveg ógeðslega glaðir og jafnrétti þannig ég held að 

það sé næsta markmið verði einhvern veginn þannig að miða í stjörnurnar.“     

Einn viðmælandi sagði að þar mörg markmiðanna væru eitthvað sem íslensk stjórnvöld væru nú 

þegar að vinna að og væru búin að tékka svolítið í boxið með, til dæmis málefni varðandi jafnrétti, 

fátækt og fleira. Heimsmarkmiðin legðu mikla áherslu á umhverfismál sem viðmælandinn taldi að 

eigi eftir að hafa mest áhrif á Íslandi: „Ég hugsa að þetta verði til þess að við hugsum okkur aðeins 

um í umhverfismálum og vonandi í þá hvernig við samræmum stefnur til þess að tryggja að þær 

hafi ekki neikvæð áhrif á umhverfið.“ Hins vegar tekur viðmælandinn það fram að 

Parísarsáttmálinn hafi verið samþykktur á svipuðum tíma, eða árið 2015, svo það yrði svolítið 

erfitt að greina hvort Heimsmarkmiðin muni hafi meiri áhrif eða minni en Parísarsáttmálinn.  

Þau langtímaáhrif sem einn viðmælandi vonaði að Heimsmarkmiðin muni hafa á Íslandi felast 

í vitundarvakningu meðal almennings:  
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Ég vona bara að þetta verði bara svona vitundarvakning. Við erum náttúrulega með ótrúlega 

hátt kolefnisfótspor og höfum leyft okkur að lifa svolítið í þeirri trú að við séum svo 

brjálæðsilega umhverfisvæn af því að við höfum þessa grænu orku, það er náttúrulega bara 

algjört kjaftæði til að segja það hreint út. Það hefur svo sem verið vitað mjög lengi, þeir sem 

vildu vita það vissu það alveg að við værum alveg ótrúlega óumhverfisvæn en einhvern vegin 

hefur okkur tekist að lifa í alveg dásamlegri sjálfsblekkingu um þessi mál. Ég er að vona að 

þetta, ásamt mörgu öðru sem er í gangi í dag, fái Íslendinga til þess aðeins að horfast í augu 

við sjálfa sig ... Ég held að Heimsmarkmiðin séu ekki, muni ekki ein og sér bjarga okkur innan 

gæsalappa en ég held að þau séu eitt af mörgum tólum til þess að fá okkur til þess aðeins bara 

vera í alvöru betri við heiminn og betri við hvort annað.  

Líkt og sjá má að ofan vilja tveir viðmælendur sjá ástand þar sem umhverfismálin eru tekin mjög 

alvarlega og hreyfingu komast á þau mál, bæði innan stjórnsýslunnar og meðal almennings. 

Skilningur (e. perception) viðmælenda á því hvernig nálgast skuli mögulegar lausnir á því að nýta 

tækifærin sem innleiðing Heimsmarkmiðanna skapa til að umhverfismálin geti orðið áberandi í 

umræðunni bæði innan stjórnsýslunnar og meðal almennings getur þó verið mismunandi. Í raun er 

ekki hægt að túlka þann skilning viðmælendanna út frá þeim upplýsingum sem hér koma fram, en 

samkvæmt Klijn og Koppenjan myndast skilningur oft í tengsum við það umhverfi sem 

þátttakendur koma úr. Þetta rímar ágætlega við hugmyndir Klijn og Koppenjan um skilning og 

hvernig hann geti haft áhrif á það hvernig þátttakendur í stýrinetum meta framtíðarlausnir. Það 

gæti því verið áhugavert að fylgjast með framgangi umhverfismála í þessu samhengi og sjá hvort 

Heimsmarkmiðin muni spila hlutverk í því að koma þeim málaflokki enn frekar á dagskrá hjá 

almenningi. 

5.3.4 Tafir á innleiðingarferlinu 

Heimsmarkmiðin voru samþykkt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna í september 2015 en 

verkefnastjórn um innleiðingu markmiðanna hér á landi var ekki skipuð fyrr en í mars 2017. 

Aðspurðir um ástæður þess að svo langan tíma hafi tekið hefja innleiðingu markmiðanna töldu 

viðmælendur upp margar ólíkar ástæður. Í svörum eins viðmælenda kom fram:  

Það er bara stærð verkefnisins. Það er bara rosalega þungt að ýta einhverju svona af stað en 

svo þegar boltinn fer að rúlla þá held ég að hann rúlli frekar hratt. Ég sé það svolítið þannig 

fyrir mér að það að taka stöðuna á svona mörgum mælikvörðum og kortleggja verkefnið 

náttúrulega þvert á öll ráðuneytin og náttúrulega reyna að ná þeim niður á undirstofnanir og 

yfir á fræðasamfélagið og ég veit ekki hvert. Fá ólíka aðila til þess að samstilla sig, koma 

verkefnum í hendur réttra aðila o.s.frv. það bara tekur tíma og svo held ég að þegar ákveðinn 

strúktúr og ákveðið svona verklag er komið í lag þá bara fer boltinn að rúlla. Þá getur hann 

rúllað ansi vel og ansi hratt, eins og hann gerir oft hjá okkur ef við erum raunverulega komin 

af stað í íslenskri stjórnsýslu þá fljúgum við áfram.  

Annar viðmælandi sagði:  
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Það er rosalega íslenskt. Það er líka það sem mig grunar að peningahliðin á þessu hafi verið 

óljós. Ég man að skuldbindingin kom og við sáum þetta og sáum að allir voru farnir af stað í 

kringum okkur og búið að setja fólk og pening í þetta. 

Viðmælandinn bætti hins vegar við:  

En svo náum við þeim mjög fljótt af því að við erum pínulítil og kvik og hérna þannig að þetta 

tafðist örugglega bara í ákvarðanatöku í efsta lagi en að þessu sögðu þá þegar fundirnir komu 

upp og verkefnastjórnin kom þá hefur þetta rúllað á mjög ásættanlegum hraða.  

Einn viðmælandi nefndi að mögulega hafi innleiðing á markmiðunum tafist vegna þess að þau 

voru ekki sett í forgang: 

Þetta hefur í rauninni ekki forgang nema kannski hjá sérstaklega utanríkisráðuneytinu sem [er] 

náttúrulega í öllum þessum alþjóðlegu samskiptum og svona pólitíkin kannski ekki að leggja 

mikla vigt á þetta, svo bara þær sviptingar sem hafa verið í pólitíkinni líka, þær hafa auðvitað 

tafið fyrir mörgum verkefnum, og þessu þar á meðal. 

Verkefnið er af þeirri stærðargráðu að nauðsynlegt er að að pólitíkin standi einnig að baki því.  

Það sem einna mest virðist hafa haft áhrif á hversu langan tíma það tók að koma saman 

verkefnastjórn um Heimsmarkmiðin eftir að þau voru samþykkt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna 

eru bjargráð íslenskrar stjórnsýslu, þ.e. fjármagn og mannafli og svo skilningur (e. perception) á 

því hversu stórt verkefnið yrði og hversu mikinn forgang það ætti að fá. Í máli eins viðmælenda 

kemur það sjónarmið fram að pólitíkin, þ.e. kjörnir fulltrúar, hafi hingað til ekki lagt mikla vigt í 

verkefnið. Samkvæmt Klijn og Koppenjan búa kjörnir fulltrúar oft yfir lögmæti (e. legitimacy) og 

geta notað það til annars vegar veita, eða draga úr, lögmæti ákveðins málefnis. Þar sem pólitíkin 

hafi lagt litla áherslu á að koma verkefninu á skrið má færa rök fyirr því að hún hafi dregið úr 

lögmæti þess á vissan hátt, án þess þó að beita sér beint gegn verkefninu. Einnig er áhugavert að 

skoða hvernig nágrannaríki virðast hafa haft óbein áhrif á að verkefnastjórnin var skipuð. 

Nágrannaríki Íslands voru öll komin af stað með innleiðingaferli sitt áður en Ísland hafði stofnað 

verkefnastjórn utan um markmiðin og innleiðingu á þeim. Slíkt hefur væntanlega skapað 

raunverulegan þrýsting enda þess að vænta að pólitíkin hafi ekki viljað verða eftirbátar 

nágrannaþjóðanna. 

5.3.5 Heimsmarkmiðin og árangursstjórnun 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu mögulegt að nýta mælikvarðana í 

Heimsmarkmiðunum við árangursstjórnun og mælingar innan málaflokks hvers viðmælanda fyrir 

sig kom fram í svörum eins viðmælanda að hann teldi það vera að hluta til mögulegt: 
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Ég er svolítið þeirrar skoðunar að við eigum að safna þeim gögnum sem við getum fyrir 

mælikvarðana sem eru alþjóðlega samanburðarhæfir. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að 

geta sent frá okkur upplýsingar út á við þannig að Sameinuðu þjóðirnar og aðrar stofnanir geti 

fylgst með innleiðingu Íslands og við getum verið viðræðuhæf erlendis um þessi markmið. 

Hins vegar taldi viðmælandinn það nauðsynlegt fyrir íslenska stjórnsýslu að vera með sína eigin 

mælikvarða fyrir margt sem eigi sérstaklega við um íslenskar aðstæður.  

Einn viðmælandi tók það fram að hans skrifstofa væri nú þegar farin að reyna að nýta sér 

mælikvarðana í Heimsmarkmiðunum í stefnumótun. Skrifstofan hefði verið að notast við aðeins 

öðruvísi orðaða mælikvarða áður en sú ákvörðun var tekin að nýta mælikvarðana úr 

Heimsmarkmiðunum sem mest. Í svörum annars viðmælanda kom fram að mælikvarðanir gætu 

mögulega verið gagnlegir í árangursstjórnun í hans ráðuneyti. Viðmælandinn komst svo að orði:  

Já að einhverju leyti, stundum eru mælikvarðarnir fjölþjóðlegir þú veist: „fjöldi þjóða sem 

hefur blabla“ þá er það augljóslega ekki gagnlegt, bara svona já og nei kóði fyrir okkur. En í 

öðrum tilfellum já alveg örugglega, en það er líka í mörgum tilfellum sem þeir eiga ekki við 

um Ísland og [stundum] eiga [þeir] við í einhverri svona endurbættri mynd. Eins og um fátækt, 

þú veist [að] enginn lifi á 1,25 dollurum [á dag] skilurðu, þú værir bara dauður eftir tvo daga 

á Íslandi þannig að það er augljóst að það þarf kannski að aðlaga þá. En jú ég held að margir 

gætu bara verið ansi fínir. 

Annar viðmælandi gat þess að mörg þeirra undirmarkmiða sem hans ráðuneyti beri ábyrgð á falli 

ekkert sérstaklega vel að vinnu hans ráðuneytis. Viðmælandinn taldi þó að einn til þrír mælikvarðar 

sem markmiðunum fylgja geta verið gagnlegir fyrir ráðuneytið, en annars taki mælikvarðanir að 

miklu leyti til hluta sem nú þegar er verið að mæla hér á landi, eða eiga alls ekki við um íslenskar 

aðstæður.  

Mælikvörðum er ætlað að taka til allra aðildaríkja Sameinuðu þjóðanna, sem eru mörg hver 

afar ólík og búa við ólíkar aðstæður. Af þessari ástæðu eru mörg undirmarkmiðanna fremur tengd 

við þróunarríki en við þróaðri ríki sem hafa uppfyllt marga þá mælikvarða sem 

undirmarkmiðunum liggja til grundvallar. Sem dæmi má nefna undirmarkmið 4.2: Eigi síðar en 

árið 2030 verði tryggt að allar stúlkur og drengir eigi þess kost frá barnæsku að þroskast, fá 

umönnun og leikskólamenntun þannig að þau verði tilbúin fyrir grunnskólanám og undirmarkmið 

7.1: Eigi síðar en árið 2030 verði almennt aðgengi tryggt að nútímalegri og áreiðanlegri 

orkuþjónustu á viðráðanlegu verði. Þessi undirmarkmið eru einugis nokkur þeirra undirmarkmiða 

sem íslensk stjórnvöld hafa augljóslega uppfyllt nú þegar og eru nú þegar mæld, því þarf 

framkvæmd Heimsmarkmiðanna hér á landi ekki að miða að innleiðingu þeirra. Viðmælendum 

var einnig tíðrætt um að sum undirmarkmiðin eigi alls ekki við um íslenskar aðstæður. Þar má til 

dæmis nefna undirmarkmið 6.1: Eigi síðar en árið 2030 verði öllum tryggður almennur og 

réttmætur aðgangur að heilnæmu drykkjarvatni á viðráðanlegu verði og undirmarkmið 6.2: Eigi 
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síðar en árið 2030 verði öllum tryggður jafn aðgangur að fullnægjandi salernis- og 

hreinlætisaðstöðu og endir verði bundinn á að menn þurfi að ganga örna sinna utan dyra, þar sem 

sérstakri athygli er beint að þörfum kvenna og stúlkna og þeirra sem eru í viðkvæmri stöðu.  

Eitt helsta vandamálið við þá mælikvarða sem Heimsmarkmiðunum fylgja, að mati 

viðmælenda, er það hversu illa sumir þeirra falla að íslenskum veruleika. Það flækir alla árangurs-

mælingar tengdar Heimsmarkmiðunum auk þess sem þeir nýtast illa til mælinga innan 

stjórnsýslunnar. Slíkir mælikvarðar eru illa nothæfir og falla illa að þeirri skilgreiningu að þau 

markmið sem stefnt er að í opinberum rekstri skuli vera skilgreind og árangur þeirra mælanlegur. 

Hins vegar voru viðmælendurnir fremur jákvæðir gagnvart því að nýta þá mælikvarða í 

Heimsmarkmiðunum sem geta nýst stjórnsýslunni við árangursmælingar.   

5.4 Áskoranir 

5.4.1 Geta íslenskrar stjórnsýslu við innleiðingu markmiðanna 

Heimsmarkmiðin fela í sér miklar áskoranir fyrir ríki heimsins, ekki síst vegna þess hversu 

viðamikið verkefni það er að innleiða þau. Viðmælendur gáfu ólík svör aðspurðir um hversu vel í 

stakk búin þeir teldu íslenska stjórnsýslu vera til að takast á við verkefnið. Einn viðmælenda sagði:  

Ég myndi segja að við séum vel búin undir þetta verkefni að því leyti að við erum komin mjög 

langt. Við erum náttúrulega mjög framarlega meðal þjóða heimsins, við erum aldrei komin á 

endastöð að sjálfsögðu en við erum ansi vel stödd gagnvart mjög mörgum markmiðum. En 

aftur á móti er þetta alveg það stórt verkefni að við getum ekki nálgast þetta eins og stærri 

þjóðir sem hafa miklu meiri mannafla til þess að sinna þessu heldur en við þannig við þurfum 

að reyna að vera eins sniðug og við getum til þess að í rauninni samhæfa vinnubrögð þannig 

að við kreistum sem mest út úr sem minnstu og það er bara rosalega góð áskorun fyrir okkur. 

Ég meina þetta er, hérna fáum við risavaxið verkefni í hendurnar og ég held að með svona 

mikilli útsjónasemi, sem við beitum yfirleitt í okkar vinnu, þá sé alveg hægt að gera ótrúlega 

hluti og svo náttúrulega líka verð ég að taka fram að þó við séum með litla stjórnsýslu og fáa 

aðila, eða fáar hendur til þess að vinna stórt verk, þá aftur á móti eru boðleiðir styttri hér heldur 

en eru kannski erlendis í mjög stórum stjórnsýslum. Þannig það er svona ýmislegt sem vinnur 

með og á móti okkur. Ég held að við séum ekkert betur eða verr [stödd] heldur en [aðrir] 

endilega á endanum til þess að tækla þetta verkefni, við erum bara oft á tíðum að takast á við 

áskoranir sem önnur lönd þekkja ekki.  

Annar viðmælandi taldi íslenska stjórnsýslu miðað við stærð þokkalega tilbúna til að takast á við 

verkefnið: „Miðað við stærð er það alveg þokkalegt sko, en hérna og við þurfum bara að setja 

okkur það scope96 sem við ætlum að sinna í þessu. Af því að þetta er stórt þá er þetta líka dýrt.“  

                                                      
96 Scope í þessu samhengi mætti þýða sem umfang eða sjónarhorn 
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Þess vegna er nauðsynlegt að taka frá ákveðið fjármagn í verkefnið svo hægt sé að framfylgja 

markmiðunum af þeim metnaði sem stefnt er að. Íslensk stjórnsýsla búi yfir mannauði og getu sem 

til þurfi en í rauninni snúist þetta að miklu leyti um fjármagn. Samkvæmt einum viðmælanda hefur 

stjórnsýslan á undanförnum áratugum verið mikið að fjalla um verkefni og innleiðingu, svo þetta 

sé eitthvað sem menn eigi að kunna. Annar viðmælandi er hins vegar ekki alveg jafn sannfærður 

um getu íslenskra stjórnvalda til að takast á við verkefnið: 

Ekkert sérstaklega vel og við erum auðvitað svolítið í miðju sambærilegu verkefni fyrir Ísland 

varðandi í rauninni svona stefnumiðaða áætlanagerð þar sem við erum að vinna með markmið 

og mælikvarða og það er nýtt fyrir okkur og svo kemur eitthvað annað ofan á sem við þurfum 

líka að taka tillit til og sem við þurfum kannski að taka svolítið mið að og við erum bara ekki 

nógu vel mönnuð, ekki með endilega líka fólk sem hefur þá þekkingu sem þarf til til þess að 

geta unnið nógu vel með þetta en ég held að þetta sé ekkert sem er óyfirstíganlegt. Við getum 

alveg gert þetta en þetta er kannski svolítið mikil áskorun samt.  

Annar viðmælandi var sammála um að ljón væru í veginum við innleiðingarferlið fyrir íslensk 

stjórnvöld, og þá einna helst í vinnu með þá mælikvarða sem fylgja Heimsmarkmiðunum: 

Við erum náttúrulega bara mjög lítið land og með ennþá minni stjórnsýslu. Ég efast um að það 

sé hægt að finna 232 mælikvarða, ég efast um að Íslendingar haldi utan um 230 mælikvarða 

yfir höfuð. Hvað þá að þeir fari að bæta við sko þú veist 3/4 af þeirri tölu bara einn, tveir og 

tíu. Það er ekkert gerlegt sko, þannig ég held að þetta sé challenge fyrir alla. 

Viðmælandinn nefndi það jafnframt í sömu andrá að hann teldi í raun ekkert ríki vera með 

stjórnsýslu sem væri í stakk búin til að takast á við verkefnið, svo stórt væri það:  

Þetta er bara brjálæðislega massíft verkefni og ég veit ekki hvort það er nokkur stjórnsýsla 

alveg í stakk búin til að díla við þetta. Það var einn mælikvarði sem við vorum að reporta um 

daginn og meira segja Bandaríkin hafa ekki skilað inn gögnum [um hann]. 

Þegar jafnvel ríki með gríðarstóra stjórnsýslu ná ekki utan um verkefnið þá sé ekki skrýtið að lítil 

stjórnsýsla líkt og á Íslandi eigi í erfiðleikum með það. Viðmælandinn tók að lokum fram að:  

Ég held að allir geri bara það sem þeir geta, sama hversu lítið er betra en ekki neitt, en ég held 

að það sé ekki hægt að ætlast til þess að nokkurt ríki í rauninni muni nokkur tíman ná að reporta 

alla mælikvarðana, mér finndist það mjög útópísk tilhugsun sko.     

Að lokum kom fram í svörum eins viðmælanda að mörg markmiðanna verði að mestu leyti 

innleidd á sveitarstjórnarstiginu: 

[Þar] koma sterkt inn þessi tvö stjórnsýslustig vegna þess að mörg af þessum verkefnum verða 

ekki innleidd eða menn vinna ekki að þeim nema bara á sveitarstjórnarstiginu og þá þurfa ríki 

og sveitarfélög að vera tilbúin að setjast niður og ræða verka- og tekjuskiptingu til að geta fylgt 

þessum verkefnum eftir og þar kannski vantar okkur pínu þekkingu.  
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5.4.2 Forgangsröðun innan stjórnsýslunnar 

Aðspurðir um hvort viðmælendur teldu Heimsmarkmiðin vera hátt á forgangslista stjórnsýslunnar, 

eða hvort þau hefðu það á tilfinningunni að þau væru „aukaverkefni“ sem bættist ofan á aðra vinnu 

kom það fram í svörum eins viðmælanda að: 

Ég veit að það er mjög mikill áhugi fyrir þessu og ég veit að fólk er alltaf að finna meira og 

meira fyrir því hvað þetta verður stórt verkefni næstu árin og hvað við þurfum að í rauninni að 

einbeita okkur að þessu og geta svarað fyrir þetta næstu árin. Þetta er samt sem áður líka alltaf 

nýtt verkefni ofan á öll önnur verkefni, það er ekkert hægt að komast hjá því. Ég held að bara 

með því sem svona, eftir því sem fólk áttar sig meira og meira á þessu þá færist þetta ofar á 

listann kannski, nei ekki einu sinni það heldur bara færist kannski fókusinn aðeins. En ég bara 

veit að það er mikill áhugi fyrir þessu en ég held að bara mjög margir séu ennþá að átta sig á 

því hvað þetta er.  

Í svörum annars viðmælanda kom fram: „Þetta er svolítið svona aukaverkefni, þú færð ekkert 

kredit fyrir þetta í þínu ráðuneyti í rauninni fyrir að vera að taka þátt í þessu.“ Þetta kæmi svo niður 

á vinnu fyrir verkefnastjórnina, til dæmis varðandi stöðuskýrsluna, en einnig kæmi það niður á 

mætingum á fundi verkefnastjórnarinnar þar sem fólk forgangsraðar verkefninu ekki nógu hátt. 

Annar viðmælandi sagði: 

Hérna innanhúss er þetta alveg hátt skrifað, ég þarf ekki að vinna yfirvinnu til þess að geta 

sinnt minni vinnu fyrir verkefnastjórnina, alls ekki. En ég veit ekki með önnur ráðuneyti. Ég 

held það fari svolítið eftir því hversu mikið þau upplifa sig sem hluta af þessu og kannski birtist 

svarið við þessari spurningu í mætingu fólks á verkefnastjórnarfundi hvað þetta er hátt skrifað 

í hverju ráðuneyti fyrir sig, ég held að það sé bara mismunandi.  

5.4.3 Ábyrgð á markmiðum 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu alltaf augljóst hvaða ráðuneyti eða stofnun bæri ábyrgð 

á hvaða markmiði. Þar voru viðmælendur sammála um svo væri ekki alltaf raunin. Í svörum eins 

viðmælanda kom fram að það væri oft ekki hægt að flokka eitt markmið á eitt ráðuneyti eða eina 

stofnun:  

Undirmarkmiðin eru oft á tíðum mjög víðfem og mjög óljós, eða svona, tvíræð og það er 

voðalega flókið að kortleggja þetta niður á eitthvert [eitt ráðuneyti] eða tiltekna stofnun, þannig 

að það bara sýnir hversu mikil samvinna þarf að eiga sér stað við innleiðinguna og það geta 

oft verið þrjú eða jafnvel fleiri ráðuneyti til dæmis sem koma að einu undirmarkmiði.  

Einnig kom fram í máli viðmælandans að eins geti gerst að ekkert ráðuneyti vilji eiga tiltekið 

markmið eitt og sér. Viðmælandinn tók fram af því tilefni:  

Það er líka svona sem á kannski eftir að þróast svona með mælikvörðunum af því að textinn í 

undirmarkmiðunum er svona oft á tíðum svolítið útþynntur eftir samningaviðræðurnar [á 
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vettvangi Sameinuðu þjóðanna] og þá er það mælikvarðanir og lýsigögnin sem segja okkur 

hvað er raunverulega verið að meina, og ef mælikvarðar breytast fyrir undirmarkmið þá myndi 

ég segja að undirmarkmiðið breytist líka ef að við erum að fara að mæla eitthvað allt annað en 

við erum að gera í dag þá getum við allt í einu verið komin yfir til annarar stofnunar og þar 

með til annars ráðuneytis. Þannig að það þarf að fylgjast vel með þessu og átta sig á einmitt 

þessum breytingum sem verða á markmiðunum sjálfum. 

Þetta rímar vel við það sem áður hefur komið fram um þá mælikvarða sem Heimsmarkmiðunum 

fylgja, en þar sem ekki er búið að festa þá niður getur það hæglega haft áhrif á einstök 

undirmarkmið. Annar viðmælandi tók í svipaðan streng um hvers vegna erfitt sé að flokka ákveðin 

markmið niður á ráðuneyti: 

Það er eðli Heimsmarkmiðanna að þau tengjast svo mikið að það er ómögulegt að skipta þeim 

algjörlega á milli en forsætisráðuneytið stóð sig vel, eða allavega skipti þeim eins vel og þau 

gátu niður á ráðuneytin þannig að það er allavega skýrt hver tæknilega séð á markmiðin en 

það er líka mjög skýrt að ráðuneytin eiga að vera í samráði við önnur ráðuneyti þegar 

markmiðin eiga ekki bara heima í einu ráðuneyti heldur ganga þvert á ráðuneyti. 

Í svörum annars viðmælanda komu fram svipuð sjónarmið. Það væri alls ekki alltaf ljóst hvaða 

ráðuneyti eða stofnun bæri ábyrgð á hvaða markmiði: „Við höfum ekki beint farið í það, allavega 

í verkefnastjórninni að útdeilda ábyrgð á stofnanir, ég geri ráð fyrir að það væri þá bara hvers 

ráðuneytis, fagráðuneytis í samskiptum við þær stofnanir sem þar koma að.“ Viðmælandinn 

útskýrði af sama tilefni að þannig gætu til dæmis sérstaklega mikið af umhverfismarkmiðum fallið 

undir málefnasvið Umhverfisstofnunar.  

Klijn og Koppenjan færa rök fyrir því að ein forsenda stýrineta sé að þeir aðilar sem hafa 

hagsmuna og/eða markmiða að gæta, og sérstakan skilning (e. perception) við mótun stefnu eigi 

að vera hluti þess ferils að velja verkefni stýrinets. Eins og kemur fram í svörum eins viðmælanda 

hefur verkefnastjórnin haft það verkefna að velja forgangsmarkmið og flokka þau niður á 

ráðuneytin. Samkvæmt Klijn og Koppenjan þýðir það hins vegar ekki að allir þátttakendur eigi að 

fara með jafn mikilvæg hlutverk innan stýrinetsins. Þannig hafa ráðuneytin, líkt og áður hefur 

komið fram, í raun ákvörðunarvald um hvernig innleiðingunni verður háttað á meðan Hagstofan 

gegnir ráðgefandi hlutverki og Samband íslenskra sveitarfélaga hefur áheyrnafulltrúa í 

verkefnastjórninni. Líkt og kemur fram í máli eins viðmælanda var það í verkahring forsætis-

ráðuneytisins að raða markmiðum niður á önnur ráðuneyti, en ef ágreiningur var um hvar markmið 

ættu að enda krafðist það samvinnu ráðuneytanna.  
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5.4.4 Sérþekking á markmiðunum 

Mörg þeirra undirmarkmiða sem falla undir Heimsmarkmiðin krefjast töluverðrar sérþekkingar 

svo hægt sé að meta hvar Ísland stendur gagnvart tilteknum markmiðum og svo hægt sé að fylgjast 

með innleiðingu á þeim. Í svörum viðmælendanna komu fram ólík svör vð því hvort skortur á 

sérþekkingu hafi skapað vanda. Einn viðmælandi taldi til dæmis skort á sérþekkingu ekki vera 

vandamál við innleiðingu markmiðanna: 

Nei það er mjög mikil þekking innan ráðuneytanna á öllum þeim atriðum sem 

Heimsmarkmiðin snerta á. Það er kannski frekar það að að það er oft erfitt að átta sig á hvað 

er raunverulega verið að vísa í í undirmarkmiðunum, hvert raunverulega markmiðið er og 

hvernig við yfirfærum það yfir á íslenskan veruleika. Ég myndi segja að það hafi verið helsta 

áskorunin en það hefur aldrei skort þekkingu innan ráðuneytanna á, alls ekki á yfirmarkmiðum 

en undirmarkmiðin geta oft á tíðum verið svolítið erfið af því að það er alltaf verið að reyna 

að búa til eitthvað sem talar til allra þjóða heimsins og oft á tíðum höfum við þurft að átta 

okkur á hvort þetta hreinlega eigi við um okkur eða ekki. 

Í svörum annars viðmælanda kom öndverð skoðun hins vegar fram: 

Já að einhverju leyti, allavega það sem ég hef rekið mig á. Það eru náttúrulega þessi markmið 

sem eru stundum svo, leyfi mér að segja nánast absúrd sko fyrir okkar samhengi að við erum 

ekki með fólk hérna, til dæmis í ráðuneytinu sem hefur einhverja þekkingu á þessu en það eru 

einhverjir mælikvarðar og einhverjir þættir sem á að vera að fylgjast með sem bara eiga illa 

við. En ég held að ef við værum kannski búin að forgangsraða markmiðunum til dæmis þá 

værum við ekki að horfa á þessi markmið og þá væri þetta ekki vandamál. Ég held að við 

höfum þekkingu á þeim markmiðum sem skipta okkur einhverju verulegu máli.  

5.4.5 Áskoranir í innleiðingarferlinu 

Þegar viðmælendurnir voru inntir eftir því hverjar þeir teldu stærstu áskoranirnar hafi verið í 

innleiðingaferlinu fram að þessu lituðust svör viðmælenda að miklu leyti af hlutverki þeirra innan 

verkefnastjórnarinnar. Einn viðmælanda sagði þannig að ein helsta áskorunin hafi falist í að vinna 

þvert á kerfið:  

Og ekki einu sinni bara kerfið af því að við erum að taka fleiri aðila inn en bara ráðuneytin. 

[Einnig] sérstaklega þegar maður er að eiga við gögn, maður er að reyna að safna gögnum og 

það tekur tíma og þá getur verið áskorun að halda öllu uppfærðu eftir því sem tíminn líður. 

Einnig kom það fram að þegar verið er að eiga við eins mörg gögn og raunin er í 

Heimsmarkmiðunum sé það gríðarlega tímafrek vinna. Það að halda þeim uppfærðum eftir því 

sem tíminn líður hefur reynst mikil áskorun, sérstaklega á meðan stöðuskýrsla er ekki komin út 

enn þar sem í henni verða að vera uppfærð gögn og tölur. Í svörum viðmælandans kom einnig fram 

að það hafi verið áskorun að fá fólk til þess að átta sig á verkefninu:  
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[Að] fá alla með, átta okkur á því hvernig við eigum að nálgast þetta verkefni og svo ýta því í 

framkvæmd og hérna taka þessa stöðutöku. Ég held að þessi stöðutaka sé já, verði örugglega 

okkar stærsta verkefni í verkefnastjórninni, ég get ekki ímyndað mér að þau verði stærri 

verkefnin sem [verkefna]stjórnin tekur sér fyrir eftir þetta. 

Í svörum annars viðmælanda kom fram að ein stærsta áskorunin hafi verið að halda utan um 

tölfræðivísana sem þurfa að liggja fyrir við útgáfu stöðuskýrslunnar, en þeir liggja hjá mörgum 

stofnunum og litlu fjármagni hefur verið eytt í að safna þeim saman. Það hafi því of fáar hendur 

komið að tölfræðivinnunni sem hafi gert verkefnastjórninni erfiðara fyrir. Einnig nefndi 

viðmælandinn að vinna í kringum forgangsröðun markmiðanna inni í verkefnastjórninni hefði 

verið áskorun. Í máli viðmælanda kom þar að auki fram kom fram að: 

Svo var annað og það var kannski þessi forgangsröðun þessara verkefna, það var keypt þarna 

einhver skýrsla frá Háskólanum97 sem að mínu viti var minna gagnleg heldur en að við 

vonuðumst til og þar var stungið upp á mjög flókinni og þungri aðferðafræði sem að og það er 

kannski það, það er mikill vilji til að vinna hlutina mjög professional og vel á sama tíma eru 

kannski ekki resource-arnir til þess að raunverulega hrinda því í framkvæmd. Það eru [samt] 

allir að leggja sig fram sko. 

Hins vegar virðist ekki vera algjör samhljómur í skoðunum viðmælenda á skýrslu Stofnunar 

Sæmundar Fróða. Einn viðmælandi var þvert á móti þeirrar skoðunar að skýrslan hafi verið mjög 

gagnleg til þess að greina hvaða markmið ættu að fara í forgang: 

Þetta eru náttúrulega 17 markmið og einhver 140-50 undirmarkmið og það er enginn að fara 

að vinna að því á fullu sko þannig að menn taka svona áherslumarkmið98 og frekar en að við 

setjum einhver svona huglæg og jafnvel pólitísk gildi um hvað er æskilegra en annað þá er 

farin sú leið að finna eitthvað svona hlutlægt módel sem að Háskólinn var fenginn til að gera 

og í fyrstu leist nú mönnum ekkert á þetta vegna þess að þetta var svo fræðileg samantektin 

sem kom frá Háskólanum að maður vissi ekkert hvað sneri upp eða niður sko á plagginu sem 

maður var að lesa, en svo var þetta bara mjög sniðugt svona hlutlægt kerfi til að velja 

áherslumarkmið eftir og þar voru hin hlutlægu viðmið hvar Ísland var statt með tilliti til 

einstakra yfirmarkmiða. 

Í svörum annars viðmælanda kom fram að ein helsta áskorunin hafi verið að vekja athygli á 

Heimsmarkmiðunum: 

Já einmitt bara að þetta fái einhverja athygli, fólk viti hvað þetta er, af hverju þetta skiptir máli, 

af hverju það er verið að eyða tíma í þetta og síðan er þetta bara gríðarlega flókið 

samhæfingarverkefni, einmitt milli allra þessara ráðuneyta [og] inni í hverju ráðuneyti er þetta 

flókið líka, það eru oft margir sérfræðingar á öllum skrifstofum í ráðuneytunum sem þurfa að 

koma að þessu þannig að þetta er bara mjög flókin samhæfing og sem verður ennþá erfiðara 

að fá fólk til að starfa með og að koma með eitthvað sem þarf, [það] þarf aðkomu mjög margra. 

Þegar fólk skilur ekki hvað þetta er og af hverju það ætti að vera eyða einhverjum tíma í þetta.  

                                                      
97 Hér er átt við skýrslu Stofnunar Sæmundar Fróða við Háskóla Íslands 
98 Hér er átt við forgangsmarkmið ríkisstjórnarinnar sem verkefnastjórnin mun setja fram í stöðuskýrslunni 
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Annar viðmælandi sagði að ein stærsta áskorunin hefði verið að fá ráðuneytin til að skila tilætlaðri 

vinnu innan ákveðinna tímamarka, en hins vegar væri álagið innan ráðuneytanna mjög mikið og 

þar sem ekki voru ráðnir inn starfsmenn til þess að sinna verkefninu bættist það bara ofan á vinnu 

þeirra sem höfðu nóg að gera fyrir. Einn viðmælandi tók það síðan fram að jafnvel þó mikill áhugi 

væri á markmiðunum og nægt fjármagn væri lagt í verkefnið þá væri það samt mjög þungt í 

framkvæmd: „Eðli heimsmarkmiðanna er ákveðinn flöskuháls hvað þau eru flókin og hvað það er 

ennþá verið að vinna að mælikvörðunum og fleira.“ Að lokum kom það fram í máli eins 

viðmælenda að ein stærsta áskorunin hafi falist í að: „Fá input frá fólki. Bara fá ráðuneytin til að 

bara vera með, fá fólk til að skrifa og fá fólk til að senda inn gögn.“ Afleiðingin væri sú að vinna 

verkefnastjórnarinnar tæki stundum langan tíma sem kæmi svo niður á gagnavinnu og vinnu við 

stöðuskýrsluna. Viðmælandinn bætti því við að:  

Já þetta er svona dálítið frústrerandi hvað þetta tekur langan tíma vegna þess að maður er til 

dæmis að safna gögnum og láta skrifa einhverja texta fyrir sig og svo voru textarnir skrifaðir í 

fyrra og við erum að fara að gefa þetta út sem stöðuskýrslu í ár og þetta er bara, „er þetta orðið 

gamalt, er þetta úrelt?“ Þannig það liggur svolítið á, þetta er verkefni sem þolir ekki svona 

langan biðtíma myndi ég segja. 

Eins og sjá má hér að ofan hafa viðmælendurnir afar ólíkan skilning (e. perception) á því hvað þeir 

telja til helstu áskorana innan stýrinetsins og mætti færa rök fyrir því að þann skilning megi rekja 

til þeirra hlutverka sem viðmælendurnir gegna í verkefnastjórninni og úr hvaða umhverfi þeir 

koma.  

Þegar horft er til þeirra upplýsinga sem viðmælendurnir létu í té má færa rök fyrir því að 

fyrsti áfangi innleiðingarferlisins, þ.e. að taka stöðuna á öllum markmiðunum, flokka þau niður á 

ráðuneyti, forgangsraða þeim og að lokum skila stöðuskýrslu sé nánast lokið. Stöðuskýrslan var 

enn óútgefin þegar rannsóknin var framkvæmd en fram kom í samræðum við viðmælendur að hún 

væri nærri tilbúin. Í því ljósi sýndist vera búið að leysa úr því vandasama vandamáli þegar 

rannsóknin fór fram. Frekari vandamál og áskoranir myndu að öllum líkindum ekki koma fram 

fyrr en í næsta áfanga innleiðingarferlisins.  

Klijn og Koppenjan hafa sett fram fjórar aðferðir þekkingar sem þeir telja að geti nýst til að 

takast á við vandasöm vandamál og leiða til þess að þátttakendur í stýrineti öðlist sameiginlegan 

skilning og geti komið sér saman um mögulegar lausnir. Færa má rök fyrir því að skýrsla Stofnunar 

Sæmundar Fróða, þar sem sett var fram tillaga að aðferðafræði við val á forgangsmarkmiðum, hafi 

verið slík tilraun, þ.e. að fá framlag í formi þekkingar frá fræðasamfélaginu til þess að ná utan um 

vandamál sem bjargráð þátttakenda í verkefnastjórninni náðu ekki utan um. Samkvæmt Klijn og 

Koppenjan á þekkingaröflun að eiga sér stað samhliða stefnumótun í tveimur samhliða straumum. 
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Segja má að þessu skilyrði hafi verið fylgt þar sem Stofnun Sæmundar Fróða einbeitti sér að mótun 

aðferðafræði á meðan verkefnastjórnin framkvæmdi hana. Klijn og Koppenjan fjalla um að þetta 

geti leitt til þess að þátttakendur í stýrinetum öðlist sameiginlegan skilning á viðfangsefninu og 

vandamálum. Þótt í svörum tveggja viðmælenda hafi komið fram ólíkar skoðanir á skýrslunni var 

hún samt sem áður notuð forgangsmarkmiðunum til grundvallar. Lítill ágreiningur virðist vera um 

forgangsmarkmiðin sem slík svo ólíkar skoðanir á skýrslunni virðast ekki hafa haft áhrif á val 

forgangsmarkmiðanna. Klijn og Koppenjan leggja einnig mikla áherslu á að skýr mörk þurfi að 

vera á milli stefnumótunar og þekkingaröflunar. Í því felst að það er mikilvægt að aðilar beggja 

vegna straumsins viðhaldi sjálfstæði sínu óháð hinum. Verkefnastjórnin var ekki skyldug til þess 

að fylgja tillögum Stofnunar Sæmundar Fróða um aðferðafræði og fræðimenn á vegum 

stofnunarinnar fengu að starfa óáreittir að rannsóknarvinnu sinni. Því má fullyrða að þessu skilyrði 

hafi verið fullnægt. 

Þátttakendur í stýrinetum gegna mismunandi hlutverkum og þátttaka þeirra getur verið ólík, 

líkt og áður hefur komið fram. Samkvæmt Klijn og Koppenjan getur þátttaka þannig falist í að  því 

að veita ráðgjöf, móta verkefni eða taka ákvörðun um þau. Það á vel við um verkefnastjórnina þar 

sem einungis ráðuneytin hafa eiginlegt ákvörðunarvald. Með því að nálgast verkefni og vandamál 

stýrinetsins í sameiningu aukast hins vegar líkurnar á því að þátttakendur séu tilbúnir að takast á 

við þær aðstæður eða vandamál sem geta komið upp í sameiningu. Það á einnig við 

verkefnastjórnina þar sem allir þátttakendur vilja leggja sitt af mörkum í verkefnastjórninni, líkt 

og komið hefur fram í svörum viðmælenda. Hins vegar virðist forgangsröðun verkefnisins 

stundum vefjast fyrir þátttakendum, sem bitnar á vinnu verkefnastjórnarinnar sem meðal annars 

birtist í töfum á vinnu við stöðuskýrsluna og á köflum í slælegri mætingu á fundi 

verkefnastjórnarinnar. Í svörum eins viðmælanda kom einmitt fram að stöðutakan og skrif á 

stöðuskýrslu væri eitt veigamesta og flóknasta verkefnið sem verkefnstjórnin hefði tekist á við. 

Tveir viðmælendur nefndu einnig í þessu samhengi að það væri mikil áskorun að halda gögnum 

uppfærðum á meðan stöðuskýrslan væri enn óútgefin, en tímasetning verkefna getur verið 

mikilvæg því ef það tekur of langan tíma að taka ákvarðanir eða takast á við ákveðnar aðstæður 

aukast líkur á að þátttakendur missi áhuga á verkefninu og samskipti þeirra á milli versni.  
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5.5 Séreinkenni stýrinetsins 

Viðmælendum var gefið tækifæri til þess að koma því á framfæri ef þau hefðu eitthverju sérstöku 

við viðtalið að bæta eftir að hafa svarað þeim spurningum sem fram komu í viðtalsrammanum. Þar 

komu ýmislegir áhugaverðir hlutir í ljós sem gerð verða skil hér að neðan.  

5.5.1 Einstakt stjórnsýsluverkefni 

Heimsmarkmiðin og innleiðing þeirra er mjög óvenjulegt verkefni fyrir íslenska stjórnsýslu að 

takast á við. Ástæðan er einfaldlega sú að markmiðin taka til nærri allra málefnasviða allra 

ráðuneytanna, fjölmargra stofnana, allra sveitarfélaganna og í raun til allra íbúa á Íslandi. Af þeirri 

ástæðu kom fram í svörum eins viðmælanda: 

Kannski bara nefna það að við erum að reyna að brjóta svolítið rammann hvað 

stjórnsýsluverkefni varðar líka með þessari verkefnastjórn með að fara út í kynningarmál og 

vera með ungmennaráð og eitthvað svona þetta er eitthvað sem við erum að þreifa fyrir okkur, 

þetta er ekki eitthvað sem við höfum gert áður þannig þetta er kannski svolítið sérstakt 

stjórnsýsluverkefni, eða ráðuneytisverkefni, hvað það varðar. Að hérna við erum allt í einu 

komin í eitthvað fræðsluhlutverk og kynningarhlutverk. Ekki það að samtal við hagsmunaaðila 

hefur alltaf verið hluti að okkar verkefni en þetta er svolítið annars eðlis af því að samstarf við 

hagsmunaaðila hefur kannski verið á einhverju þrengra sviði, það [hefur] verið eitthvað 

tiltekið. [til dæmis] lagabreyting og það er verið að ræða eitthvað mjög s.s. þröngt svið, 

eitthvað mjög afmarkað viðfangsefni en hérna erum við að tala um afstöðu hagsmunaaðila í 

rauninni til allra okkar verkefna í einu þannig að það er svona áskorun hvernig við eigum að 

tækla það samstarf allt þannig að raddir allra fái að heyrast og hérna allir einhvern vegin geti 

komið að sama borðinu en samt með svona tiltölulega einföldum hætti. Þannig að þetta er 

svona, ég myndi segja þetta er svona við getum alltaf skrifað einhverja skýrslur og það er það 

sem stjórnsýslan gerir vel og gerir mikið af en þetta er svona mjög langt út fyrir okkar 

þægindaramma held ég að vera í svona nýskapandi hlutverkum hvað þetta varðar sko. 

Verkefnið er samkvæmt viðmælandanum einstakt í íslenskri stjórnsýslu og er þannig í raun 

ákveðinn prófsteinn á það hvernig stjórnsýslan er í stakk búin til að takast við svipuð verkefni í 

framtíðinni. 

5.5.2 Alþjóðlegur þrýstingur 

Íslensk stjórnsýsla er oft borin saman við nágrannaríkin, og þá sérstaklega við Norðurlöndin, í 

ýmsum störfum og verkefnum sem hún tekur sér fyrir hendur. Það kom því fram í máli eins 

viðmælanda að: 

Ég vona að þetta einhvern veginn okkur takist að vekja aukinn áhuga á þessu og ég held að 

það skipti miklu máli líka að, svona eins og þessar kynningar sem eru búnar að vera gagnvart 

almenningi og svona að sem sagt að það myndist einhver þrýstingur og áhugi frá almenningi 
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á þessu á hérna stjórnvöld svo þau fari að sýna þessu meiri áhuga og svo er eitt sem mér finnst 

mjög áhugavert að það er eiginlega ekki oft fyrr en fólk fer á einhverja fundi, s.s. fólk sem 

vinnur í Stjórnarráðinu, einhverja fundi í útlöndum í einhverjum svona hópum eða einhverju 

networki sem þeir eru í og þar eru allir að tala um Heimsmarkmiðin og svo koma þeir til baka: 

„Heyrðu það eru þessi Heimsmarkmið og það er verið að fókusa á þetta markmið við verðum 

að skoða þetta.“ „JÁ EINMITT“ þannig að það er oft þetta svona þetta svona, hvað það er sem 

fær fólk til þess að kveikja á perunni það er oft bara þessi hérna [alþjóðlegur þrýstingur]. Af 

því að það eru eiginlega allir, hvort sem þetta er eitthvað svona Norðurlandasamstarf, 

Evrópusamstarf eða hvað þá eru allar þessar stofnanir, að vinna einhvern veginn, eða 

langflestar, með Heimsmarkmiðin og þar oft kveikir fólk á perunni hvað þetta er og hvernig 

þetta tengist því sem það er að vinna dags daglega. 

Fleiri viðmælendur tóku í svipaðan streng. Einn viðmælandi nefndi þannig að það væri alveg sama 

hvert þú litir, hvort sem það væri Evrópusambandið, norræna ráðherraráðið o.s.frv., það væru allir 

mjög áhugasamir um þessi markmið. Einn viðmælandi nefndi einnig að íslensk stjórnsýsla, og þá 

sérstaklega verkefnastjórnin, mætti vera duglegri að læra af öðrum ríkjum hvernig þau séu að 

innleiða markmiðin. Verkefnastjórnin hafi kannski ekki alveg gefið sér tíma í það undafarið ár 

vegna þess að það er búið að vera mikið álag á henni við gerð stöðuskýrslu og önnur verkefni. Það 

væri því jafnvel sniðugt fyrir meðlimi verkefnastjórnarinnar að sækja tvíhliða fundi með öðrum 

ríkjum til þess að fá nánari innsýn inn í hvernig þau séu að innleiða markmiðin, og þá sérstaklega 

ríki sem gengur vel í innleiðingarferlinu. 

5.5.3 Samvinna við sveitarstjórnarstigið 

Þar sem sveitarstjórnarstigið mun koma til með að spila algjört lykilhlutverk við innleiðingu 

markmiðanna kom það fram í svörum nokkurra viðmælanda að samstarf á milli ríkisins og 

sveitarfélaga þurfi að vera gott. Einn viðmælandi nefndi að hann vissi til þess að önnur ríki hefðu 

átt í erfiðleikum með hvernig skuli haga slíku samstarfi og því þurfi að fá úr því skorið hvort 

sveitarfélögin muni taka upp þau forgangsmarkmið sem verkefnastjórnin myndi leggja til og 

heimfæra, eða hvort þau muni finna sín eigin forgangsmarkmið. Annar viðmælandi var á svipaðri 

skoðun: 

Þessi verkefnastjórn er náttúrulega að fást við fyrsta fasann í rauninni í þessu og þetta er svona 

toppurinn finnst mér af ískjakanum, við eigum sem sagt eftir að skoða þessa níu eða þessa tíu 

elleftu hluta sem liggja undir sjó. En eftir höfðinu dansa limirnir og gríðarlega mikilvægt að 

ríkisstjórnin slái þarna einhvern tón sem við getum svo reynt að fylgja eftir, eftir því sem við 

svona kvíslum þetta niður og stóri hausverkurinn er: eigum við öll að vera að vinna innan 

þessara sömu áherslumarkmiða sem ríkið valdi, og ég held að það sé hægt af því að þetta var 

mælt með svona hlutlægum hætti, þetta var ekki þannig að ráðuneytin komu bara með einhvern 

óskalista eftir því hvað ráðherrunum fannst og eða hvort að þetta sé bara það sem ríkisstjórnin 

ætlar að gera. Ætla sveitarfélögin [svo] að gera eitthvað allt annað og svo koma fyrirtækin með 

eitthvað þriðja og háskólasamfélagið með eitthvað fjórða og svona bara hver og einn að hylla 

sín markmið? Mér finnst vanta pínu umræðu þar og hvernig við sjáum þetta fyrir okkur á næstu 
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5-10 árum. Það eru allir pínu í einhverju myrkri. Mér finnst ekki nóg bara að gera einhverja 

tillögu fyrir ríkisstjórnina, ríkisstjórnin þarf að ræða við og reyna að kasta fram einhverri svona 

framtíðarsýn um samstarf og hvernig verður staðið að þessu að Íslands hálfu, samkeppni er fín 

en hún er ekki góð allsstaðar.   

5.5.4 Tengsl við þriðja geirann 

Þriðji geirinn er afar mikilvægur í innleiðingarferli Heimsmarkmiðanna á Íslandi, en innan hans 

eru ýmsir áhrifamiklir aðilar og fjölmenn samtök. Samvinna við hagsmunaaðila er eitt þeirra skrefa 

sem verkefnastjórnin þarf að takast á við og taka afstöðu til hvernig skuli háttað. Verkefnastjórnin 

er leiðandi aðili við innleiðingu markmiðanna en er ekki ætlað að standa fyrir valdboði til 

fyrirtækja og félagasamtaka um hvernig beri að standa að innleiðingunni. Verkefnastjórnin mun 

senda frá sér forgangsmarkmið og framhaldinu mun að öllum líkindum fara fram viðræður við 

hagmsunaaðila um hvernig samskiptum stjórnvalda og þeirra verði háttað í framtíðinni er varðar 

Heimsmarkmiðin. Einn viðmælanda nefndi í því samhengi að: 

Það eru alls konar svona fyrirbæri eins og FESTA, sem sagt félög um samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja og fleiri og fleiri aðilar einhvern veginn að bíða eftir einhverri línu frá okkur í 

verkefnastjórninni um hvernig þau eigi að fara að því að innleiða Heimsmarkmiðin. Ég veit 

ekki til þess að fólk hafi verið að bíða eftir einhverju svona áður en þessi verkefnastjórn var 

skipuð, og kannski er það skiljanlegt að bíða eftir því núna en mér finnst það óheppilegt vegna 

þess að verkefnastjórnin er í rauninni bara að taka saman eitthvað um stöðuna og vera svona 

yfirsýn yfir hvar [við] erum, hvert erum við að fara en það er ekki okkar að sjá til þess að aðrir 

aðilar úti í samfélaginu geri síðan það sem þarf að gera. Við getum séð til þess að ríkið geri 

það sem ríkið getur gert en við getum ekki séð til þess að fyrirtæki borgi réttlát laun eða að 

fyrirtæki geri aðgengi fyrir fatlaða og þess háttar. Þetta getur ekki allt komið með valdboði að 

ofan vegna þess að þetta er eitthvað sem samfélagið þarf að gera og mér finnst 

Heimsmarkmiðin, þegar ég les þetta yfir, vera sett upp að miklu leyti [sem] svona hvatning til 

samfélagsins frekar en endilega til ríkisstjórnar þannig að ég vona að við getum einhvern vegin 

leyst úr þessu sem við sjáum vera að gerast. 

 

Einnig tók viðmælandinn fram að þar sem enn sé ekki búið að ganga frá þessum samskiptum á 

milli verkefnastjórnarinnar og hagsmunaaðila hafi komið upp vandamál þegar Félag Sameinuðu 

þjóðanna á Íslandi var komið á undan verkefnastjórninni með sína vinnu sem þurfti svo að laga 

eftir á. Viðmælandinn komst svo að orði: 

Það er samt vissulega svolítið skrýtið að vera að vinna fyrir ríkið og svo fáum við inn á borð 

til okkar fólk frá félagasamtökum eins og Félagi Sameinuðu þjóðanna sem eru búin að vinna 

alveg frábært starf við að gera þetta en þau eru komin langt langt á undan okkur í öllu. Svo 

erum við eitthvað svona að spá í að láta þýða undirmarkmiðin og þýða yfirmarkmið og þurfum 

að láta þessi félagasamtök sem höfðu milljón sinnum meira initiative en við, þú veist leiðrétta 

þýðingar og eitthvað, við erum allt í einu komin í eitthvað svona forsystuhlutverk í 

innleiðingunni og erum svona að backtracka með það sem aðrir gerðu af því að við vorum ekki 
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nógu snögg og svolítið skrýtið en kannski tók þetta svona langan tíma vegna þess að 

stjórnsýslan sé svona hæggeng. 

6 Umræður og niðurstöður 

6.1 Samantekt 

Í svörum viðmælenda kom margt afar áhugavert í ljós líkt og komið hefur fram. Greiningarrammi 

Klijn og Koppenjan nær utan um mörg þeirra atriða sem fram komu í viðtalsrammanum, en ekki 

þó allra. Ein helsta ástæða þess er að verkefnið um Heimsmarkmiðin er að svo mörgu leyti ólíkt 

öðrum stjórnsýsluverkefnum þar sem hagsmunir eru oft betur skilgreindir og hlutverk þátttakanda 

snýr að því að vernda þá hagsmuni. Við þær aðstæður getur skilningur (e. perceptions) átt þátt í að 

skapa vandasöm vandamál ólíkt því sem virðist eiga sér stað innan verkefnastjórnarinnar um 

Heimsmarkmiðin. Hins vegar er þess vert að geta að eiginleg innleiðing hefur ekki hafist á 

markmiðunum þar sem fyrsta áfanga ferlisins, sem væntanlega lýkur með útgáfu stöðuskýrslu um 

Heimsmarkmiðin, var ólokið þegar rannsóknin var framkvæmd. Hins vegar var vinna við 

stöðuskýrsluna það langt á veg komin að vinna við val á forgangsmarkmiðum var nærri lokið.  

 Þátttakendur samkvæmt greiningarramma Klijn og Koppenjan eru öll ráðuneytin, 

Hagstofan og Samband íslenskra sveitarfélaga, líkt og áður hefur komið fram þótt hlutverk þeirra 

séu ólík þar sem ráðuneytin gegna lykilhlutverki þar sem þau fara með hið eiginlega 

ákvörðunarvald en Hagstofan sinnir ráðgjafarhlutverki og Sambandið hefur áheyrnarfulltrúa. Öll 

búa þau yfir mismunandi bjargráðum sem aðrir þátttakendur búa ekki yfir, sem fellur afar vel að 

kenningunni um stýrinet. Verkefnastjórnin fellur því vel að skilgreiningum um stýrinet þar sem 

lögð er áhersla á að samskipti fari fram lárétt og enginn einn þátttakandi hafi boðvald yfir öðrum 

þátttakendum. Það er hins vegar vert að nefna að hið hefðbundna stigveldi skrifræðisstjórnsýslu á 

betur við um þann þátt vinnslu í tengslum við Heimsmarkmiðin þegar ráðuneytin skipta 

undirmarkmiðum niður á undirstofnanir sínar.  

Viðmælendur voru sammála um að þau ráðuneyti sem hingað til hafa haft tengiliði við 

verkefnastjórnina ættu að verða fullgildir meðlimir hennar, þ.e. sækja fundi hennar og taka með 

beinni hætti þátt í ákvarðanatöku á vettvangi verkefnastjórnarinnar. Ástæðan mun vera einna helst 

sú að öll ráðuneytin fara með jafna ábyrgð á innleiðingu markmiðanna og því nauðsynlegt að allir 

þátttakendur séu meðvitaðir um vinnu verkefnastjórnarinnar og setji Heimsmarkmiðin ofar á 

forgangslista sinn. Með því að gera tengiliðina að fullgildum meðlimum verkefnastjórnarinnar 

hafa allir þátttakendur jafnan aðgang að vettvangi stýrientsins. Í samræmi við greiningarramma 
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Klijn og Koppenjan er það afar mikilvægt svo allir þátttakendur geti nálgast verkefni stýrnieta á 

jafnræðisgrundvelli.  

Eitt áhugaverðasta atriðið sem kom fram í svörum viðmælenda var hversu vel samvinna 

gengur innan verkefnastjórnarinnar, en þar virðist vera afar lítill ágreiningur um störf hennar og 

um hvert hún stefnir. Þannig virðast vandasöm vandamál í rauninni ekki eiga við um þau störf 

verkefnastjórnarinnar sem nú þegar hafa farið fram, þvert á hugmyndir Klijn og Koppenjan um 

stýrinet og þau vandamál sem þau standa frammi fyrir. Í raun er erfitt að átta sig á því hver 

nákvæmlega ástæðan fyrir því að samvinnan gengur jafn vel og raun ber vitni. Mögulegar ástæður 

gætu til dæmis falist í því að verkefnið er afar framfarasinnað og ekki atviksbundið við dægurþras 

hversdagsins. Auk þess má nefna að það er lítill ágreiningur um markmiðin sjálf og að verkefnið 

er ekki mótað innan íslenskrar stjórnsýslu heldur kemur beint að ofan frá alþjóðastofnun. Það getur 

haft það í för með sér að innanlandspólitík og hagsmunir hafi minni áhrif á verkefnið en ella. Þar 

sem hagsmunir vegi minna í verkefnastjórninni en oft á við um stýrinet má færa rök fyrir því að 

valdabarátta hafi ekki komið upp innan hennar. Stærsta áskorunin sem þátttakendur nefna er varðar 

samvinnu innan verkefnastjórnarinnar er sú að verkefnið fær ekki alltaf nógu mikinn forgang hjá 

þátttakendum verkefnastjórnarinnar, sem kemur niður vinnslu verkefnisins meðal annars vegna 

ónógrar mætingar á fundi verkefnastjórnarinnar og við vinnu stöðuskýrslu. Þessi áskorun fellur 

hins vegar ekki vel að hugmyndum Klijn og Koppenjan um mismunandi skilning (e. perceptions) 

og hvernig hann getur skapað vandasöm vandamál þar sem mismikill forgangur á verkefninu felur 

ekki í sér að þátttakendur leggi endilega mismunandi skilning í verkefnið sjálft. 

Þegar viðmælendur voru spurðir um áhrif þess að verkefnið komi frá Sameinuðu þjóðunum 

en sé ekki mótað innan íslenskrar stjórnsýslu mátti einmitt greina hvernig margir viðmælandanna 

töldu það hafa áhrif á vinnu verkefnastjórnarinnar, en þar komu fram bæði jákvæð og neikvæð 

viðhorf. Þess er þó að geta að aðrir viðmælendur töldu sig lítið finna fyrir slíkum áhrifum, eða að 

þau hefðu í það minnsta ekki slæm áhrif á störf verkefnastjórnarinnar. Meðal jákvæðra atriða sem 

viðmælendur nefndu voru þau að verkefnið muni fyrirsjáanlega haldast stöðugt í gegnum árin 

jafnvel þó ríkisstjórnir komi og fari, auk þess sem pólitík komi minna að vinnu að 

Heimsmarkmiðunum en mörgum öðrum verkefnum stjórnsýslunnar þar sem verkefnið var ekki 

mótað innan hennar. Neikvæð atriði fólu hins vegar í sér að verkefnið fengi minni forgang innan 

stjórnsýslunnar og fjármögnun þess væri óljósari. 

Viðhorf viðmælenda til Heimsmarkmiðanna voru að sama skapi breytileg, en samkvæmt þeim 

Klijn og Koppenjan mætti mögulega flokka þau með tilliti til þess skilnings (e. perceptions) sem 

þátttakendur í verkefnastjórninni leggja í markmiðin sjálf. Líkt og kom fram í svörum þeirra voru 
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viðmælendur ekki allir jafn kunnugir Heimsmarkmiðunum þegar þeir hófu störf í 

verkefnastjórninni og vinna innan hennar haft mismunandi áhrif á viðhorf þeirra til markmiðanna. 

Þrátt fyrir þessi mismunandi viðhorf þátttakenda til markmiðanna virðast allir þátttakendur 

verkefnastjórnarinnar á hinn bóginn staðráðnir í að vinna að innleiðingu markmiðanna hér á landi.  

Samanburður við nágrannaríkin, þá einna helst Norðurlöndin, gæti spilað hlutverk í því hversu 

tilbúnir þátttakendur í verkefnastjórninni eru til þess að vinna að markmiðunum. Markmiðin stefna 

öll að framförum á flestum sviðum þjóðlífsins svo mikilvægt er að halda í við nágrannaríkin þegar 

innleiðingarferlið fer af stað. Samkvæmt viðmælendum eru töluverðar líkur á því að Ísland verði 

borið saman við Norðurlöndin í innleiðingarferlinu, eða að minnsta kosti að þeim árangri sem næst 

að innleiðingu lokinni. Viðmælendur tóku það jafnframt fram að verkefnastjórnin væri nú þegar 

farin að bera störf sín saman við það sem hin Norðurlöndin hafa verið að gera, enda Ísland afar 

líkt þeim ríkjum þar sem stjórnsýslan sé að mörgu leyti til svipuð og svipuð sjónarmið ríki í 

mörgum málaflokkum. Samanburður sem þessi hefur lengi tíðkast gagnvart hinum 

Norðurlöndunum og öðrum nágrannaríkjum svo það þarf ekki að koma mikið á óvart að það sama 

sé uppi á teningunum við innleiðingu Heimsmarkmiðanna hér á landi.    

Hvernig mæla skal árangur við innleiðingu markmiðanna virðist enn vera nokkuð ómótað 

innan verkefnastjórnarinnar þar sem sjónarmið viðmælenda um hvernig skuli staðið að mælingum 

á árangri eru að nokkru leyti ólík. Færa má á hinn bóginn rök fyrir því að með forgangsröðun 

markmiðanna hafi þau verið skilgreind og árangur þeirra sé mælanlegur ― en undirmarkmiðunum 

fylgja mælikvarðar svo hægt sé að mæla árangur af innleiðingu þeirra. Mælikvarðarnir eru hins 

vegar langt frá því að vera fullkomnir eins og áður hefur komið fram. Verkefnastjórnin gæti því 

þurft að grípa til sambærilegra mælikvarða sem ætla megi að geti dugað á meðan eiginlegir 

mælikvarðar tengdir Heimsmarkmiðunum hafa ekki verið þróaðir sem skyldi. Önnur leið sem bent 

var á fólst í því að markmiðin yrðu færð inn í fjármálaáætlun eða árangurinn borinn saman við 

árangur nágrannaríkja. Árangursmælingar samkvæmt nýskipan í ríkisrekstri leggja umfram allt 

áherslu á að árangur sé mælanlegur og til séu mælikvarðar til þess að mæla árangurinn. Í tilfelli 

Heimsmarkmiðanna er báðum atriðunum fullnægt, en hins vegar virðist ekki hafa verið tekin 

endanleg ákvörðun um hvernig eiginleg mæling á innleiðingu markmiðanna skuli fara fram. 

Mögulega mun endanleg ákvörðun liggja fyrir um það þegar innleiðing markmiðanna hefst fyrir 

alvöru í næsta áfanga innleiðingarferlisins.  

Með lögum um opinber fjármál var lögð áhersla á að búa til mælikvarða fyrir verkefni 

stjórnsýslunnar sem mögulegt væri að fylgja eftir af meiri festu en áður hafði verið mögulegt að 

gera. Það fellur afar vel að hugmyndum um árangurstjórnun í anda nýskipunar í ríkisrekstri, en því 
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mætti segja að lögin séu ein stærsta tilraun íslenskrar stjórnsýslu til þess að tileinka sér 

árangursstjórnun í anda nýskipunar í ríkisrekstri. Hins vegar hefur íslensk stjórnsýsla ekki átt 

auðvelt með að tileinka sér slík vinnubrögð almennt líkt og kom fram í svörum viðmælenda. 

Mælikvarðanir sem Heimsmarkmiðunum fylgja eru að auki ekki fullmótaðir og sumir þeirra eiga 

illa við íslenskan veruleika þó sumir þeirra gætu verið gagnlegir við mælingar innan 

stjórnsýslunnar. Samkvæmt viðmælendum er þar ein helsta áskorunin að gera mælikvarðana 

sýnilega og aðgengilega fyrir starfsfólk stjórnsýslunnar.  

Viðmælendur voru misjákvæðir gagnvart því að nýta mælikvarðana í Heimsmarkmiðunum í 

árangursstjórnun innan sinna ráðuneyta. Í svörum þeirra kom meðal annars fram að hluta til væri 

mögulegt að nýta mælikvarðana, sérstaklega þá sem eru alþjóðlega samanburðarhæfir fyrir Ísland 

á erlendri grundu og þá mælikvarða sem eiga við um íslenskar aðstæður. Aðrir eigi við í 

endurbættri mynd en enn aðrir eigi alls ekki við og í raun ónothæfir. Á meðan mælikvarðarnir eru 

ekki fullmótaðir flækjast allar árangursmælingar. Það fellur því ekki sérstaklega vel að skilyrðum 

árangursstjórnunar innan nýskipunar í ríkisrekstri þar sem lögð er áhersla á að markmið sem stefnt 

er að í opinberri stjórnsýslu séu skilgreind og mælanleg. 

Viðmælendur lögðu mikla áherslu á að hið opinbera ætti að draga þann lærdóm af verkefninu 

að leggja meiri áherslu á að vinna þvert á kerfið til þess að fá heildrænari sýn á verkefni 

stjórnsýslunnar. Einnig geti innleiðing markmiðanna hjálpað til við samskipti á milli 

stjórnsýslunnar og hagsmunaaðila. Verkefnið geti jafnframt hjálpað stjórnsýslunni að samhæfa 

stefnumótun sína. Fyrir þjóðina geti innleiðing Heimsmarkmiðanna hjálpað almenningi við að átta 

sig betur á því hvað sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér. Þá er mögulega hægt að nota 

markmiðin til þess að vekja athygli á því í hverju Ísland þarf að bæta sig, til dæmis í 

umhverfismálum.  

Í svörum viðmælenda kom fram að íslensk stjórnsýsla þyrfti að aðlaga sig að verkefninu við 

innleiðingu markmiðanna, en viðmælendurnir voru ekki sammála um hversu vel í stakk búin 

íslensk stjórnsýsla er til þess að takast á við innleiðingu á Heimsmarkmiðunum ― þó allir væru 

þeir sammála um að verkefnið væri ekki óyfirstíganlegt. Það hafi tafist og tekið langan tíma að 

fara á fullt með verkefnið sökum þess hversu viðamikið það er og íslensk stjórnsýsla lítil. Einnig 

nefndu viðmælendur að óvissa hafi lengi verið um fjármögnun verkefnisins og það hefði notið 

lítils forgangs í efsta lagi stjórnsýslunnar og á stjórnmálasviðinu. Íslensk stjórnsýsla glími við ýmis 

vandamál við innleiðingu verkefnisins sem önnur ríki þurfi ekki að takast á við, en reynsla við 

innleiðingu svona stórra verkefna sem koma frá fjölþjóðlegum stofnunum er ekki mikil hér á landi 

og því á íslensk stjórnsýsla á fullt í fangi við meðal annars að ná utan um mælikvarða 
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Heimsmarkmiðannna og vinna með þá. Innleiðing verkefna frá fjölþjóðlegum stofnunum er samt 

sem áður ekki óþekkt hér á landi. Þar má kannski helst nefna innleiðingu EES samningsins, sem 

var þó gjörólík innleiðingu Heimsmarkmiðanna á þann hátt að þar áttu stjórnvöld beinni aðild að 

gerð samningsins og stjórnvöld voru því mögulega reiðubúnari að takast rösklega á við 

innleiðinguna. Þar skilur nokkuð mikið á milli gagnvart Heimsmarkmiðunum eins og áður hefur 

verið rakið.  Á móti kemur að smæð stjórnsýslunnar getur haft þann kost í för með sér að unnt er 

að vinna verkefni tiltölulega hratt innan íslenskrar stjórnsýslu þar sem boðleiðir eru stuttar og 

stjórnsýslan sjálf er fremur fámenn og því innbyrðis tengsl starfsmanna stjórnsýslunnar meiri en 

víðast hvar annars staðar.  

Áskoranir íslenskrar stjórnsýslu eru í ljósi framanritaðs ansi miklar við innleiðingu 

markmiðanna og nefndu viðmælendur mörg ólík atriði þegar þeir voru spurðir að því hverjar helstu 

áskoranirnar hafi verið í innleiðingarferlinu hingað til. Þar kom meðal annars fram að það hafi 

verið mikil áskorun að vinna þvert á kerfið og á sama tíma hafa samband við alls kyns 

hagsmunaaðila, þá hafi það líka reynst mikil áskorun að halda gögnum uppfærðum eftir því sem 

tíminn hefur liðið. Forgangsröðun markmiðanna reyndist flókið og erfitt verkefni, en viðmælendur 

eru ekki sammála um hversu gagnleg skýrsla sem unnin var á vegum Stofnunar Sæmundar Fróða 

við Háskóla Íslands hafi reynst þótt hún hafi nýst til þess að velja þá aðferðafræði sem notuð var 

við forgangsröðun markmiðanna. Fleiri áskoranir, líkt og að vekja athygli innan stjórnsýslunnar á 

markmiðunum og að verkefnum væri skilað innan tímamarka, voru nefndar af viðmælendum. 

Forgangsröðun verkefnisins hefur einnig reynst áskorun, því þó áhugi virðist vera að aukast 

samkvæmt viðmælendunum kom það líka fram að lítil viðurkenning fengist enn fyrir að taka þátt 

í verkefninu innan ráðuneytanna. Eins er ekki alltaf ljóst hvaða ráðuneyti ber ábyrgð á einstökum 

undirmarkmiðum. Stundum eru mörg ráðuneyti um eitt undirmarkmið en stundum vill ekkert 

ráðuneyti bera eitt ábyrgð á tilteknu undirmarkmiði. Undirmarkmiðin sjálf eru að auki oft óljós 

jafnframt því sem mælikvarðarnir fyrir þau geta breyst. Sum eiga svo alls ekki við um íslenskar 

aðstæður, eins og áður hefur komið fram. Þegar innt var eftir sérþekkingu á markmiðunum kom 

fram að upp hefði komið að slíka sérfræðiþekkingu skorti á einstaka undirmarkmiði. Viðmælendur 

voru hins vegar sammála um að það hefði ekki valdið miklum vanda þar sem nægilega mikil 

sérfræðiþekking væri til staðar er lyti að þeim markmiðum sem Ísland muni setja í forgang. Að 

lokum kom fram að þó íslensk stjórnsýsla byggi yfir öllum þeim bjargráðum sem til þyrfti svo 

innleiða mætti Heimsmarkmiðin yrði það samt sem áður erfitt og flókið verkefni þar sem 

markmiðin sem slík eru svo flókin sem raun ber vitni.  
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Innleiðing Heimsmarkmiðanna á Íslandi er einstakt stjórnsýsluverkefni að mörgu leyti til, og 

það stýrinet sem myndast hefur utan um það er að sama skapi nokkuð einstakt. Margt í 

greiningarramma Klijn og Koppenjan á vel við um stýrinetið á meðan önnur atriði eiga ekki jafn 

vel við. Meðal einstakra verkefna sem verkefnastjórnin þarf að takast á við er að bregða sér í 

einhvers konar fræðslu- og kynningarhlutverk. Í þeim efnum hefur hún ráðist í kynningarherferð 

á markmiðunum og stofnað ungmennaráð utan um þau. Þá hefur hún með höndum samskipti við 

hagsmunaaðila við innleiðingu markmiðanna sem er eitt stærsta verkefni hennar því þau samskipti 

lúta ekki einungis til eins afmarkaðs viðfangsefnis eins og oftast á við í samskiptum 

stjórnsýslunnar og hagsmunaaðila, heldur ná samskiptin til allra verkefna stjórnsýslunnar er lúta 

að Heimsmarkmiðunum sökum þess hversu víðtæk Heimsmarkmiðin eru. Stjórnsýslan þarf að 

auki að vera í nánum samskiptum við sveitarstjórnarstigið þó enn eigi eftir að ákveða hversu náið 

það samráð verður um innleiðingu markmiðanna.  Einn viðmælendanna vakti sérstaklega máls á 

því að í því fælist áskorun að eiga í samskiptum við hagsmunaðila um innleiðingu 

Heimsmarkmiðannna þar sem það sé ekki verkefnastjórnarinnar að gefa aðilum utan 

stjórnsýslunnar fyrirmæli um það hvernig þeir eigi að innleiða Heimsmarkmiðin. Hlutverk 

verkefnastjórnarinnar takmarkist við að leggja línurnar um það hvernig ráðuneyti og undirstofnanir 

þeirra skuli innleiða markmiðin.  

Það er ljóst að í næsta áfanga innleiðingar Heimsmarkmiðanna hér á landi, þ.e við eiginlega 

innleiðingu markmiðanna bíður verkefnastjórnarinnar ærið verkefni. Í þeim áfanga mun 

verkefnastjórnin meðal annars þurfa að útbúa skýrslu sem verður flutt á vettvangi Sameinuðu 

þjóðanna á hinum svokallaða ráðherrafundi (e. High Level Political Forum) þar sem árangur 

Íslands við innleiðingu markmiðanna verður kynntur. Grunnforsendan fyrir því að slíka skýrslu sé 

hægt að semja og reifa efnislega á vettvangi Sameinuðu þjóðanna er að góður skriður sé kominn á 

innleiðingarferli Heimsmarkmiðanna hérlendis. Slíkt má segja að sé stærsta áskorunin en í því 

samhengi verður að hafa vel í huga að umframt allt eru Heimsmarkmiðin langtímaverkefni sem 

krefst mikillar samhæfingar og samvinnu ólíkra aðila. Gildir hið fornkveðna í þessum efnum að 

Róm var ekki byggð á einum degi, því mun reyna bæði á úthald og þrautseigju við innleiðinguna 

sjálfa.   

6.2 Svör við rannsóknarspurningum 

Til þess að greina viðfangsefni rannsóknarinnar voru tvær rannsóknarspurningar hafðar til 

hliðsjónar sem freistað verður að svara hér.  
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Fyrri rannsóknarspurningin sneri með nokkuð almennum hætti að störfum 

verkefnastjórnarinnar um Heimsmarkmiðin og var svohljóðandi: 

Hvernig hefur innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun verið 

háttað á Íslandi? 

Svo svara mætti ofangreindri spurningu voru þrjár undirspurningar hafðar til hliðsjónar. Sú fyrsta 

hljóðar svo: Hvernig komust Heimsmarkmiðin á dagskrá innan íslenskrar stjórnsýslu? 

Í raun má segja að Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna hafi komist á dagskrá innan íslenskrar 

stjórnsýslu eftir að Ísland samþykkti markmiðin á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Þar spiluðu 

bæði alþjóðlegar skuldbindingar Íslands hlutverk, auk þess sem nágrannaríki og önnur ríki sem 

Ísland ber sig saman við hófu innleiðingu sína á markmiðunum. Verkefnastjórn 

Heimsmarkmiðanna mun fara með stærsta hlutverkið við innleiðinguna, en í fyrsta áfanga hennar 

hefur verkefnastjórnin skipt undirmarkmiðum Heimsmarkmiðanna á milli ráðuneyta, tekið 

stöðuna á öllum undirmarkmiðunum, sett fram forgangsmarkmið og ráðgert að skila stöðuskýrslu 

þar sem allar fyrrgreindar upplýsingar munu koma fram. Verkefnastjórnin hefur jafnframt ráðist í 

kynningarherferð á markmiðunum og stofnað ungmennaráð um þau.   

Önnur undirspurning sem höfð var til hliðsjónar var á þessa leið: Hefur innleiðingarferlið orðið 

fyrir áhrifum af alþjóðakerfinu? 

Alþjóðleg áhrif á störf verkefnastjórnarinnar og á innleiðingaferlið í heild sinni hafa verið 

nokkur. Í fyrsta lagi má nefna að verkefnastjórnin hefur horft til þess hvernig nágrannaríkin hafa 

staðið að innleiðingu Heimsmarkmiðanna enda eru töluverðar líkur á því að árangur af innleiðingu 

Heimsmarkmiðanna á Íslandi verði borin saman við árangur nágrannaríkjanna. Í öðru lagi má færa 

rök fyrir því að það hafi áhrif að markmiðin hafi ekki verið mótuð innan íslenskrar stjórnsýslu 

heldur á alþjóðavettvangi, innan Sameinuðu þjóðanna. Markmiðin eru því ekki pólitískt mótuð á 

Íslandi og ekki háð lífi einstakra ríkisstjórna. Þau eru jafnframt fremur óumdeild, þ.e.a.s. 

markmiðin eru ekki pólitískt þrætuepli hér á landi. Í þriðja og síðasta lagi kom fram við vinnslu 

ritgerðarinnar að þegar starfsfólk stjórnsýslunnar og stjórnmálamenn sækja fundi erlendis virðast 

þeir átta sig fljótt á því hversu stórt hlutverk Heimsmarkmiðin leika í stefnumótun annarra ríkja og 

alþjóðastofnana, sem hefur svo kveikt áhuga þeirra fyrir alvöru á innleiðingu markmiðanna hér á 

landi.  

Þriðja, og síðasta undirspurningin var svohljóðandi: Hvert er hlutverk ólíkra aðila innan 

stjórnsýslunnar? 
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Fulltrúi forsætisráðuneytisins fer með formennsku í verkefnastjórninni og eitt veigamesta 

samhæfingarhlutverkið, en þar sem ráðuneytið er alltumlykjandi í íslenskri stjórnsýslu má færa 

rök fyrir því að það hafi betri yfirsýn yfir störf stjórnsýslunnar en hin ráðuneytin. 

Utanríkisráðuneytið starfar mjög náið með forsætisráðuneytinu innan verkefnastjórnarinnar, en 

ráðuneytið fer með varaformennsku í verkefnastjórninni og ber yfirábyrgð á innleiðingu markmiða 

sem snúa að alþjóðasamskiptum og þróunarsamvinnu. Fjármála- og efnahagsráðuneytið fer einnig 

með ákveðið samhæfingarhlutverk í verkefnastjórninni er snýr að fjármálum ríkisins, en 

ráðuneytið ber jafnframt yfirábyrgð á þeim markmiðum er snúa að fjármálum ríkisins. Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið og velferðarráðuneytið hafa einnig fasta fulltrúa í verkefnastjórninni og 

bera yfirábyrgð á þeim markmiðum sem falla undir þeirra málefnasvið. Önnur ráðuneyti í 

verkefnastjórninni hafa tengiliði við hana, en bera samt sem áður sömu ábyrgð og þau ráðuneyti 

sem hafa fasta fulltrúa við að innleiða markmið á þeirra málefnasviði. Þessi ráðuneyti eru mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið og dómsmálaráðuneytið. Hagstofa Íslands fer með ráðgefandi hlutverk í 

verkefnastjórninni og sér um að vinna með þá mælikvarða sem Heimsmarkmiðunum fylgja. 

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur að lokum áheyrnafulltrúa í verkefnastjórninni og er því 

tengiliður á milli ríkisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Ágætis líkur munu vera á því að 

fyrirkomulagið breytist á næstunni þannig að þau ráðuneyti sem hafa tengiliði muni verða fullgildir 

meðlimir verkefnastjórnarinnar. Í næstu áföngum innleiðingar Heimsmarkmiðanna hér á landi 

munu sveitarfélög og undirstofnanir spila stærra hlutverk en þau hafa gert hingað til, en eiginleg 

innleiðing markmiðanna mun fyrst og fremst fara fram á sveitarstjórnarstiginu.  

Síðari rannsóknarspurningin snýr fremur að þeim kenningum sem rannsóknin byggir á, þ.e. 

stýrinetum og árangursstjórnun samkvæmt nýskipan í ríkisrekstri. Hún hljóðar svo:  

Hefur innleiðingarferillinn verið í anda stýrineta innan íslenskrar stjórnsýslu? 

Líkt og með fyrri rannsóknarspurninguna voru þrjár undirspurningar settar fram til 

hljóðsjónar. Sú fyrsta er svohljóðandi: Einkennist ferillinn af skrifræðishyggju? 

Eitt helsta auðkenni stýrineta felst í því hversu ólík þau eru klassískum skrifræðiskenningum 

í framkvæmd. Verkefnastjórnin um Heimsmarkmiðin ber öll helstu einkenni þess að starfa í anda 

stýrineta enda starfar hún að mestu leyti þvert á stjórnsýsluna þar sem ráðuneyti þurfa að vinna 

náið saman við innleiðingu markmiðanna enda verkefnið afar víðtækt og flókið og því mikillar 

samhæfingar þörf svo innleiðing markmiðanna verði markviss og árangursrík. Ein helsta ástæða 

þessa háa flækjustigs felst í eðli Heimsmarkmiðanna en þau tengjast oft innbyrðis svo innleiðing 

eins markmiðs getur umtalsverð áhrif á innleiðingu annars markmiðs, eftir atvikum jákvæð eða 
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neikvæð áhrif. Þessi staðreynd flækir það verk að raða markmiðunum niður á ráðuneyti, þar sem 

ráðuneytin þurfa oft á tíðum að deila ábyrgð á ákveðnum undirmarkmiðum sem aftur krefst 

mikillar samhæfingar og samvinnu þeirra á milli. Í ofangreindu ljósi má færa rök fyrir því að 

verkefnastjórnin um Heimsmarkmiðin falli vel að skilgreiningu á stýrineti þar sem víxlhæði ríkir 

á milli allra hluteigandi aðila, þeir geta til dæmis ekki tekið ákvarðanir á eigin spýtur þar sem 

enginn einn aðili hefur öll þau bjargráð sem þarf til að leysa verkefni í sinni hendi. Þátttakendur í 

verkefnastjórninni hafa mismikil völd til þess að taka ákvarðanir líkt og áður hefur komið fram. 

Hagstofa Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga hafa ekki ákvarðanavald, en geta samt allt að 

einu haft áhrif á vinnu stýrinetsins til dæmis í krafti nærveru sinnar. Klassískt skrifræði virðist ekki 

eiga upp á pallborðið í störfum verkefnastjórnarinnar en það gæti birst á síðari stigum þegar 

ráðuneyti fara að útdeila verkefnum niður til undirstofnana. Verkefnastjórnin um Heimsmarkmiðin 

er samkvæmt þessum skilgreiningum stýrinet, en er þó heldur óvenjulegt að mörgu leyti til.  

Önnur undirspurning sem var höfð til hliðsjónar var á þessa leið: Einkennist ferillinn af 

árangursstjórnun líkt og lögð er áhersla á innan nýskipunar í ríkisrekstri? 

Árangursmælingar tengdar Heimsmarkmiðunum eru afar flókið og stórt verkefni ekki síst í 

ljósi þess að þeir mælikvarðar sem markmiðunum fylgja eru enn í mótun, sumir þeirra eiga ekki 

við um íslenskar aðstæður og aðrir geta átt við í endurbættri mynd. Hið eiginlega innleiðingarferli 

er enn ekki hafið svo ekki hefur reynt á árangursmælingar tengdum Heimsmarkmiðunum en á hinn 

bóginn virðist það ekki vera frágengið hvernig árangursmælingar skuli fara fram. Við  rannsóknina 

var því hreyft að möguleiki væri á því að nota suma mælikvarðana í Heimsmarkmiðunum til 

árangursstjórnunar í öðrum verkefnum innan stjórnsýslunnar, en á slíkt hefur ekki reynt þar sem 

beiting mælikvarðanna er ekki hafin. Loks kom fram að eins væri möguleiki á að samþætta 

mælikvarða í lögum um opinber fjármál við mælikvarðana Heimsmarkmiðanna, en líkt og áður 

hefur komið fram má færa rök fyrir því að lög um opinber fjármál séu eitt þeirra skrefa sem íslensk 

stjórnvöld hafa stigið í því skyni að notast við árangursstjórnun í anda nýskipan í ríkisrekstri. Til 

þess að draga saman má segja að þó ekki sé fullmótað enn hvernig framkvæma eigi 

árangursmælingar liggi fyrir að mæla eigi árangur af innleiðingunni. Í raun má segja að hlutverk 

Hagstofu Íslands innan verkefnastjórnarinnar sé að stórum hluta falið í árangursmælingum  í þágu 

verkefnastjórnarinnar þar sem hún hefur yfirumsjón með þeim mælikvörðum sem 

Heimsmarkmiðunum fylgja. Í þessu ljósi er hægt að segja að innleiðingarferlið einkennist af 

árangursstjórnun líkt og lögð er áhersla á innan nýskipunar í ríkisrekstri þar sem Heimsmarkmiðin 

eru skilgreind og árangur þeirra er mælanlegur. Hins vegar þarf að leggja mikla vinnu til svo 

mælikvarðarnir nái utan um það sem þeim er ætlað að mæla, og enn hefur ekki verið ákveðið 
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hvernig árangursmælingar eigi að fara fram. Innleiðingarferlið fylgir því í raun ekki 

árangursstjórnun samkvæmt nýskipan í ríkisrekstri eins og staðan er núna, á hinn bóginn má leiða 

að því líkur að það muni gera það á síðari stigum þegar mælikvarðarnir hafa verið skilgreindir og 

þeim verið beitt til að mæla árangurinn af Heimsmarkmiðunum. 

Þriðja, og síðasta, undirspurningin sem höfð var til hliðsjónar hljóðar svo: Hversu vel í stakk 

búin er íslensk stjórnsýsla til þess að beita stýrineti til að takast á við verkefnið? 

Verkefnastjórn Heimsmarkmiðanna stendur frammi fyrir afar stóru og flóknu verkefni við 

innleiðingu Heimsmarkmiðanna. Meðal lærdóma sem íslensk stjórnsýsla getur dregið af 

verkefninu er að vinna þvert á stjórnsýsluna og horfa með heildrænum hætti á verkefni hennar, en 

það fellur afar vel að hugmyndum um stýrinet. Verkefnið er því afar hentugt tæki fyrir 

stjórnsýsluna til þess að öðlast reynslu að vinna á þennan máta, sér í lagi þar sem vinna við 

Heimsmarkmiðin er langtímaverkefni. Með því síðan að gera tengiliði að fullgildum meðlimum 

mætti auka skilvirkni verkefnastjórnarinnar þar sem allir meðlimir myndu hittast á vettvangi 

hennar og taka þátt starfi verkefnastjórnarinnar á jafnræðisgrundvelli, en borið hefur á því að 

verkefnið hljóti ekki sama forgang hjá tengiliðum og fullgildum meðlimum sem getur komið niður 

á verkefnum verkefnastjórnarinnar. Það getur til dæmis mögulega hafa valdið töf á útgáfu 

stöðuskýrslu um Heimsmarkmiðin. Samvinna gengur mjög vel innan verkefnastjórnarinnar og 

vandasöm vandamál virðast ekki trufla störf hennar að neinu ráði. Þetta er mjög áhugaverð 

staðreynd þar sem vandasöm vandamál valda oft flóknum úrlausnarefnum innan stýrineta. Heilt 

yfir má segja að íslensk stjórnsýsla virðist vera ágætlega í stakk búin til þess að beita stýrineti við 

innleiðingu Heimsmarkmiðanna. Þar virðist hjálpa til hversu lítil stjórnsýslan er og boðleiðir 

stuttar. Sú staðreynd að stýrinetið hefur einfaldlega ekki þurft að leysa úr vandasömum vandamál 

í ferlinu til þessa, auðveldar stýrinetinu að sama skapi alla sína vinnu og hjálpar meðlimum þess 

að komast að sameiginlegum niðurstöðum. 

Rannsókn þessi veitir einstaka innsýn inn í ákveðið tímabil, fyrsta áfanga innleiðingar 

Heimsmarkmiðanna á Íslandi. Mikilvægt er þó að átta sig á takmörkunum hennar. Þannig voru 

heimildir um innleiðingarferlið hér á landi af skornum skammti á þeim tíma sem rannsóknin var 

gerð og hin eiginlega innleiðing á markmiðunum var ekki hafin. Af þeim sökum var ekki hægt að 

skoða hvaða árangri hafði verið náð, heldur einungis hvernig verkefnastjórnin hyggðist ná honum.  

Innleiðing Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna á Íslandi er afar áhugavert viðfangsefni og 

því er af mörgu að taka við rannsóknir á þeim. Fróðlegt væri til dæmis að sjá rannsóknir í 

framhaldinu á næstu áföngum innleiðingarinnar. Einnig væri áhugavert að sjá rannsóknir á 

innleiðingu tiltekinna markmiða hér á landi, til dæmis á sviði umhverfismála og hvort innleiðing 
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þeirra leiði til aukinnar vitundarvakningar um þann málaflokk. Rannsókn á því hvernig önnur ríki 

hafa unnið með lægri stjórnsýslueiningum, til dæmis sveitarstjórnum, að innleiðingu markmiðanna 

væri einnig afar áhugaverð og gæti komið að góðum notum fyrir íslenska stjórnsýslu. Að lokum 

mætti færa rök fyrir því að Heimsmarkmiðin séu stærsta tilraun til hnattrænnar árangursstjórnunar 

sem gerð hefur verið, og gæti þannig verið áhugavert að skoða íslensku innleiðinguna í alþjóðlegra 

ljósi en lögð er áhersla á í þessari rannsókn.   

7 Niðurlag  

Innleiðing Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og verkefnastjórnin sem skipuð var um þau eru 

hvort tveggja nokkuð einstök í íslenskri stjórnsýslu, bæði sem verkefni og aðferð til að takast á við 

að leysa það, sem afar áhugavert verður að fylgjast með á næstu árum. Með innleiðingu 

markmiðanna tekst íslensk stjórnsýsla á við eitt viðamesta verkefni í sögu sinni, og verður að beita 

klókindum svo innleiðingin verði árangursrík, skilvirki og markviss. Hún verður að kreista sem 

mest úr sem minnstu í innleiðingarferlinu, eins og einn viðmælendanna komst að orði.  

Innleiðing Heimsmarkmiðanna getur haft margvísleg jákvæð áhrif á íslenska stjórnsýslu og 

íslenskt samfélag í heild sinni. Gróði stjórnsýslunnar gæti falist í því að innleiðingaferlið geti 

hjálpað stjórnsýslunni að tileinka sér það að styðjast betur við mælikvarða í verkefnum sínum og 

stuðlað að því að unnið sé í ríkara mæli þvert á málefnasvið. Fyrir samfélagið geta 

Heimsmarkmiðin stuðlað að vitundarvakningu um að Ísland sé í raun ekki eyland heldur hluti af 

alþjóðasamfélaginu og hafi í þeim efnum sömu skyldur og önnur aðildarríki Sameinuðu þjóðanna 

við innleiðingu markmiðanna hér landi. Heimsmarkmiðin geta líka stuðlað að því að ýmsum 

málaflokkum sé gefinn betri gaumur, bæði þeim sem snúa að almennum mannréttindum, 

lífsgæðum og þeim sem snúa að umhverfinu og sjálfbærri þróun.  

Innleiðingarferli Heimsmarkmiðanna er maraþon en ekki spretthlaup, ferlið verður 

langtímaverkefni innan íslenskrar stjórnsýslu. Af þeim sökum er afar mikilvægt að áfram verið 

unnið að þeim með metnaðarfullum og vönduðum hætti svo Heimsmarkmiðin geti haft 

raunveruleg áhrif á líf og störf Íslendinga um ókomna framtíð.  
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi  

 

Spurningarlisti 

Bakgrunnsspurningar og hlutverk 

Hvert er starfsheiti þitt? 

Hver er menntun þín? 

Hversu lengi hefur þú starfað í stjórnsýslunni? 

Hvaða hlutverki gegnir þitt/þín ráðuneyti/stofnun/félagasamtök í verkefnastjórninni um 

Heimsmarkmiðin? 

 

Heimsmarkmiðin  

Er til eitthvað stofnplagg þar sem hlutverk og markmið verkefnastjórnarinnar kemur fram? S.s. 

leiðarvísir sem verkefnastjórnin vinnur eftir? 

Geturðu lýst í mjög stuttu máli hvernig þú sérð hlutverk helstu ráðuneyta og stofnana í 

innleiðingarferlinu. 

Hvað finnst þér um fyrirkomulag verkefnastjórnarinnar eins og það er í dag?  

Eru fleiri aðilar sem að þínu mati mættu hafa fulltrúa í verkefnastjórninni? 

Heimsmarkmiðin koma ekki beint frá ríkisstjórn Íslands heldur frá Sameinuðu þjóðunum, finnst 

þér það hafa áhrif á störf verkefnastjórnarinnar? Afhverju/afhverju ekki? 

Telur þú að frammistaða Íslands á þessum vettvangi muni koma til með að vera borin saman við 

frammistöðu nágrannalandanna? (bæði hvað varðar innleiðingu markmiðanna/verkefnastjórn, og 

einnig hvað varðar hag þjóðarinnar til framtíðar) 

Hver er þín sýn á mikilvægi þessa verkefnis (fyrir þitt ráðuneyti, hið opinbera og þjóðina). 

 

Verkefnastjórnin  

Hefur sýn þín á Heimsmarkmiðin breyst síðan þú fórst að starfa í verkefnastjórninni? 

Hvernig finnst þér samvinna ganga innan verkefnastjórnarinnar?  

Hvaða langtímaáhrif telur þú að Heimsmarkmiðin muni koma til með að hafa á íslenska stjórnsýslu 

annars vegar og á Ísland yfirleitt hins vegar? 

Hvernig á að mæla árangur verkefnastjórnarinnar við innleiðingu markmiðanna? 

Hjá hvaða aðila finnst þér að meginábyrgðin á að mæla árangur eigi að liggja?  
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Áskoranir 

Heimsmarkmiðin eru mjög viðamikið verkefni. Hversu vel í stakk búin er íslensk stjórnsýsla að 

þínu mati til þess að takast á við verkefnið? 

Hvers vegna telur þú hafa tekið svo langan tíma að fara á fullt með innleiðingu verkefnisins? 

Telur þú að Heimsmarkmiðin séu hátt á forgangslista Stjórnarráðsins eða finnst þér eins og þetta 

sé „aukaverkefni“ sem bætist ofan á aðra vinnu? 

Telur þú alltaf vera augljóst hvaða ráðuneyti eða stofnun ber ábyrgð á hvaða markmiði? 

Hverjar hafa verið stærstu áskoranir í innleiðingarferlinu fram að þessu, að þínu mati? 

Telur þú að hægt sé að nýta mælikvarðana í Heimsmarkmiðunum í árangursstjórnun og mælingar 

innan þíns málaflokks? 

Telur þú að hægt sé að samþætta mælikvarða Heimsmarkmiðanna sem settir eru í tengslum við 

lög um opinber fjármál? 

Hefur skortur á sérþekkingu verið áskorun í innleiðingarferlinu að þínu mati, þá annað hvort/bæði 

á yfirmarkmiðum eða undirmarkmiðum? 

 

Annað 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri um málefnið? 
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Viðauki 2 

Reykjavík, apríl 2018 

xx sérfræðingur/starfsmaður 

xx ráðuneyti/stofnun/félagasamtök 

 

Ég undirrituð, Ingibjörg Björnsdóttir nemi í MPA námi í opinberri stjórnsýslu með sérhæfingu á 

sviði alþjóðasamskipta við Háskóla Íslands, vinn að rannsókn sem fjallar um innleiðingu 

Heimsmarkmiðanna á Íslandi. Rannsóknin er hluti af lokaverkefni mínu til meistaraprófs en 

leiðbeinandi minn er Erla Hlín Hjálmarsdóttir, verkefnisstjóri við alþjóðlega jafnréttissetrið (e. 

United Nations University Gender Equality Studies and Training Programme). Persónuvernd hefur 

verið tilkynnt um rannsóknina og er tilkynningin nr. S8651/2018. 

 

Innleiðing Heimsmarkmiðanan á Íslandi er gríðarlega viðamikið verkefni fyrir stjórnsýsluna og 

krefst aðkomu fjöldamargra aðila. Rannsóknin býður þvi upp á einstakt tækifæri til þess að greina 

einstakt verkefni innan íslenskrar stjórnsýslu. Tilgangur hennar er tvíþættur. Í fyrsta lagi að skoða 

innleiðingarferlið almennt, þ.e. hlutverk ráðuneytanna og hvaða áskoranir stjórnsýslan þarf að 

glíma við. Í öðru lagi að nota annars vegar kenningar um stýrinet og hins vegar árangurstjórnun 

samkvæmt nýskipan í ríkisrekstri til þess að greina innleiðingarferlið. Rannsókninni er því ætlað 

að skoða og greina innleiðingarferlið, en þjónar ekki þeim tilgangi að gagnrýna innleiðingarferlið 

eða störf verkefnastjórnarinnar.  

 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og við úrvinnslu viðtalanna verður þess gætt 

að ekki verði hægt að rekja upplýsingar til einstaklinga eða viðkomandi stofnunar/ráðuneytis.   

 

Ég vil þakka þér kærlega fyrir þátttökuna og ef einhverjar spurningar vakna er ég að sjálfsögðu 

tilbúin að svara þeim.  

 

Bestu kveðjur, 

Ingibjörg Björnsdóttir 

inb20@hi.is 

sími: 662-6373  
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Viðauki 3 

Undirmarkmið Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

 

1. Útrýma fátækt í allri sinni mynd alls staðar 

1.1 Eigi síðar en árið 2030 verði sárri fátækt útrýmt alls staðar, metið þannig að enginn lifi á lægri fjárhæð en nemur 

nú 1,25 bandaríkjadölum á dag. 

1.2 Eigi síðar en árið 2030 lækki hlutfall karla, kvenna og barna á öllum aldri, sem búa við fátækt í öllum sínum 

birtingarmyndum samkvæmt skilgreiningu í hverju landi, um a.m.k. helming. 

1.3 Ráðstafanir verði gerðar til samræmis við aðstæður í hverju landi til að innleiða félagsleg tryggingakerfi og vernd 

öllum til handa, þar með talin lágmarksframfærsluviðmið, og eigi síðar en árið 2030 verði stuðningur við og vernd 

fátæks fólks og fólks í viðkvæmri stöðu stóraukinn. 

1.4 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allir karlar og konur, einkum fátækt fólk og fólk í viðkvæmri stöðu, eigi 

jafnan rétt til efnahagslegra bjargráða og aðgengis að grunnþjónustu, eignarhaldi á og yfirráðum yfir landi og eignum 

í annarri mynd, erfðum, náttúruauðlindum, viðeigandi nýrri tækni og fjármálaþjónustu, meðal annars 

smálánafjármögnun. 

1.5 Eigi síðar en árið 2030 verði viðnámsþol fátækra og fólks í viðkvæmri stöðu eflt, sérstaklega varðandi neikvæð 

áhrif af völdum loftslagstengdra hamfara og annarra efnahags-, félags- og umhverfislegra áfalla og hamfara. 

1.a Tryggðar verði umtalsverðar bjargir, meðal annars með efldri þróunarsamvinnu, til að þróunarlönd, 

einkum þau sem skemmst eru á veg komin, fái nægar og fyrirsjáanlegar bjargir, í því skyni að hrinda í 

framkvæmd áætlunum og stefnumálum sem miða að því að útrýma fátækt í öllum sínum birtingarmyndum. 

1.b Að mótuð verði traust umgjörð um stefnumál á landsvísu, svæðum og alþjóðlegum vettvangi, byggð á 

þróunaráætlunum sem styðja sérstaklega við fátæka og taka mið af kynjamismunun, í því skyni að styðja við 

stigvaxandi fjárfestingu í aðgerðum sem miða að því að útrýma fátækt.  

 

2. Útrýma hungri, tryggja fæðuöryggi og bætta næringu og stuðla að sjálfbærum 

landbúnaði 

 

2.1 Eigi síðar en árið 2030 verði hungri útrýmt og aðgengi allra manna, einkum fátækra og fólks í viðkvæmri stöðu, 

meðal annars ungbarna, tryggt að öruggri, næringarríkri og nægri fæðu allt árið um kring. 

2.2 Eigi síðar en árið 2030 verði vannæringu í hvaða mynd sem er útrýmt, þar á meðal verði árið 2025 búið að ná 

alþjóðlegum markmiðum um að stöðva kyrking í vexti og uppdráttarsýki barna undir 5 ára aldri, og hugað verði að 

næringarþörfum unglingsstúlkna, þungaðra kvenna, kvenna með börn á brjósti og aldraðra. 

2.3 Eigi síðar en árið 2030 verði framleiðni og tekjur lítilla matvælaframleiðenda tvöfölduð, einkum kvenna, 

frumbyggja, fjölskyldubýla, hirðingja og fiskimanna, meðal annars með öruggum og jöfnum aðgangi að landi, öðrum 

frjósömum auðlindum og aðföngum, þekkingu, fjármálaþjónustu, mörkuðum og tækifærum til virðisauka og starfa 

utan býla. 

2.4 Eigi síðar en árið 2030 verði sjálfbært fyrirkomulag matvælaframleiðslu tryggt og viðnámsþolnum starfsháttum í 

landbúnaði hrint í framkvæmd sem eykur framleiðni og framleiðslu, stuðlar þar með að viðhaldi vistkerfa, eflir getu 

til þess að aðlagast loftslagsbreytingum, veðurhamförum, þurrki, flóðum og öðrum hamförum og bætir gæði lands og 

jarðvegs smám saman. 

2.5 Eigi síðar en árið 2020 verði við haldið erfðafræðilegri fjölbreytni fræja, ræktaðra plantna og búfjár og húsdýra 

og villtra tegunda þeim skyldar, meðal annars með tilkomu vel rekinna, fjölbreyttra, landsbundinna, svæðisbundinna 

og alþjóðlegra fræ- og plöntubanka og með auknum aðgangi að og sanngjarnri og jafnri skiptingu ávinnings af nýtingu 

erfðaauðlinda og tengdri, hefðbundinni þekkingu, eftir því sem samþykkt hefur verið á alþjóðavettvangi. 

2.a Fjárfestingar verði auknar, meðal annars með aukinni alþjóðlegri samvinnu, í innviðum á svæðum utan 

þéttbýlis, rannsóknum og ráðgjafarþjónustu í landbúnaði, tækniþróun og genabönkum fyrir plöntur og 

búpening, í því skyni að bæta framleiðslugetu í landbúnaði í þróunarlöndum, einkum þeim sem skemmst eru 

á veg komin. 

2.b Komið verði í veg fyrir hindranir og röskun á heimsmörkuðum með landbúnaðarvörur og þær lagfærðar, 

meðal annars með samhliða afnámi útflutningsstyrkja í landbúnaði í hvaða mynd sem er og allra 
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útflutningsráðstafana sem hafa sömu áhrif, í samræmi við umboð Dóha-lotunnar um þróunarmál. 

2.c Samþykktar verði ráðstafanir til þess að tryggja eðlilega starfsemi matvörumarkaða og afleiða þeirra og 

að greitt verði fyrir tímanlegum aðgangi að markaðsupplýsingum, meðal annars um matvælabirgðir, í því 

skyni að vinna gegn miklum sveiflum á matvælaverði. 

 

3. Stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar 
 

3.1 Eigi síðar en árið 2030 verði dánarhlutfall mæðra á heimsvísu komið niður fyrir 70 af hverjum 100.000 fæðingum 

lifandi barna. 

3.2 Eigi síðar en árið 2030 verði bundinn endir á dauða nýbura og barna undir 5 ára aldri sem hægt er að koma í veg 

fyrir og stefni öll lönd að því að lækka dánartíðni nýbura að minnsta kosti niður í 12 af hverjum 1.000 fæðingum 

lifandi barna og dánartíðni barna undir 5 ára aldri að minnsta kosti niður í 25 af hverjum 1.000 fæðingum lifandi barna. 

3.3 Eigi síðar en árið 2030 verði endir bundinn á farsóttirnar alnæmi, berkla, malaríu og vanrækta hitabeltissjúkdóma 

og barist verði gegn lifrarbólgu, vatnsbornum sjúkdómum og öðrum smitsjúkdómum. 

3.4 Eigi síðar en árið 2030 verði ótímabærum dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma en smitsjúkdóma fækkað um 

þriðjung með fyrirbyggjandi aðgerðum og meðferð og stuðlað verði að geðheilbrigði og vellíðan. 

3.5 Forvarnir og meðferð vegna vímuefnamisnotkunar, meðal annars misnotkunar fíkniefna og skaðlegrar notkunar 

áfengis, verði efldar. 

3.6 Eigi síðar en árið 2020 verði fjöldi dauðsfalla og meiðsla vegna umferðarslysa lækkaður um helming á heimsvísu. 

3.7 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggður almennur aðgangur að heilsugæsluþjónustu á sviði kyn- og 

frjósemisheilbrigðis, meðal annars vegna fjölskylduáætlana, upplýsingagjafar og fræðslu, og tryggt verði að 

frjósemisheilbrigði verði fellt inn í innlent skipulag og áætlanir. 

3.8 Komið verði á almennum heilsutryggingum, meðal annars vernd gegn fjárhagslegri áhættu, aðgengi að 

nauðsynlegrigæðaheilsugæsluþjónustu og aðgengi að öruggum, skilvirkum, góðum og nauðsynlegum lyfjum og 

bóluefni á viðráðanlegu verði fyrir alla. 

3.9 Eigi síðar en árið 2030 verði fækkað umtalsvert dauðsföllum og veikindum af völdum hættulegra efna og loft-, 

vatns- og jarðvegsmengunar og -smitunar. 

3.a Efld verði framkvæmd rammasamnings Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um tóbaksvarnir í öllum 

löndum, eftir því sem við á. 

3.b Stutt verði við rannsóknir og þróun bóluefna og lyfja gegn smitsjúkdómum og smitvana sjúkdómum sem 

hafa einkum áhrif í þróunarlöndum, aðgengi verði veitt að nauðsynlegum lyfjum og bóluefnum á 

viðráðanlegu verði samkvæmt Dóha-yfirlýsingunni um TRIPS-samninginn og lýðheilsu sem staðfestir rétt 

þróunarlanda til þess að nýta sér til fulls ákvæði samningsins um hugverkarétt í viðskiptum sem fjalla um 

sveigjanleika í því skyni að vernda lýðheilsu og, einkum, að öllum verði veitt aðgengi að lyfjum. 

3.c Fjármagn til heilbrigðismála verði aukið verulega, einnig nýliðun, þróun, þjálfun og viðhald 

heilbrigðisstarfsfólks í þróunarlöndum, einkum þeim sem eru skemmst á veg komin í þróun og í 

þróunarríkjum sem eru lítil eyríki. 

3.d Geta allra landa, einkum þróunarlanda, verði efld til að senda snemma út viðvaranir, draga úr áhættu og 

hafa stjórn á innlendri og hnattrænni heilbrigðisáhættu. 

4. Tryggja jafnan aðgang allra að góðri menntun og stuðla að tækifærum allra til 

náms alla ævi 

4.1 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allar stúlkur og drengir ljúki á jafnréttisgrundvelli gæðamenntun á 

grunnskólastigi án endurgjalds sem leiðir til góðs námsárangurs miðað við stöðu hvers og eins. 

4.2 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allar stúlkur og drengir eigi þess kost frá barnæsku að þroskast, fá umönnun 

og leikskólamenntun þannig að þau verði tilbúin fyrir grunnskólanám. 

4.3 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum konum og körlum tryggður jafn aðgangur á viðráðanlegu verði að góðri tækni-

, starfs- og framhaldsmenntun, þar á meðal á háskólastigi. 

4.4 Eigi síðar en árið 2030 hafi umtalsvert fjölgað ungmennum og fullorðnum sem hafa færni á viðeigandi sviðum, 

þar á meðal á sviði tækni- og starfsmenntunar, til þess að geta gegnt störfum, fengið mannsæmandi vinnu og stundað 

frumkvöðlastarfsemi. 

4.5 Eigi síðar en árið 2030 verði kynjamismunun afnumin í menntun og fólki í viðkvæmri stöðutryggður jafn aðgangur 

að menntun og starfsþjálfun á öllum stigum, þar á meðal fötluðu fólki, frumbyggjum og börnum sem búa við erfiðar 

aðstæður. 

4.6 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að öll ungmenni og verulegur hluti fullorðinna, bæði karlar og konur, hafi náð 

tökum á lestri, ritun og talnalæsi. 

4.7 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að allir nemendur öðlist nauðsynlega þekkingu og færni til þess að ýta undir 
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sjálfbæra þróun, meðal annars með menntuntil sjálfbærrar þróunar, sjálfbærum lífsstíl, mannréttindum, kynjajafnrétti, 

eflingu menningar sem byggist á friðsamlegum samskiptum, heimsborgaravitund, viðurkenningu menningarlegrar 

fjölbreytni og framlagi menningar til sjálfbærrar þróunar. 

4.a Byggð verði upp og endurbætt aðstaða til menntunar sem miðast við börn, fatlaða og mismunandi kyn og 

sjá öllum fyrir öruggu, friðsamlegu og árangursríku námsumhverfi án aðgreiningar. 

4.b Eigi síðar en árið 2020 verði aukinn á heimsvísu fjöldi námsstyrkja, sem stendur þróunarlöndum til boða, 

einkum þeim sem eru skemmst á veg komin, sem eru þróunarlönd sem eru smáeyjaríki og Afríkuríkjum, það 

er námsstyrkja sem gera fólki kleift að innrita sig í æðra nám í iðnríkjum og öðrum þróunarríkjum, meðal 

annars í starfsnám og upplýsinga- og fjarskiptatækni, tækninám, verkfræði og raunvísindi. 

4.c Eigi síðar en árið 2030 verði framboð á menntuðum og hæfum kennurum aukið verulega, meðal annars 

með alþjóðlegri samvinnu um kennaramenntun í þróunarlöndum, einkum þeim sem eru skemmst á veg komin 

og smáeyríkjum. 

 

5. Jafnrétti kynjanna verði tryggt og völd allra kvenna og stúlkna efld 
 

5.1 Öll mismunun gagnvart konum og stúlkum verði afnumin alls staðar. 

5.2 Allt ofbeldi gagnvart konum og stúlkum á opinberum vettvangi sem og í einkalífi, þar með talið mansal og 

kynferðisleg misneyting og misneyting af öðru tagi, verði afnumið. 

5.3 Allir skaðlegir siðir, eins og barnahjónabönd, snemmbúin og þvinguð hjónabönd og sköddun kynfæra kvenna, 

verði afnumdir. 

5.4 Ólaunuð umönnunar- og heimilisstörf verði viðurkennd og metin með því að tryggja opinbera félagsþjónustu, 

innviði og stefnumörkun á sviði félagslegrar verndar og að ýtt verði undir sameiginlega ábyrgð innan heimilis og 

fjölskyldu eins og við á í hverju landi. 

5.5 Tryggð verði full og virk þátttaka kvenna og jöfn tækifæri þeirra til að vera leiðandi við ákvarðanatöku á 

öllumsviðum stjórn- og efnahagsmála sem og á opinberum vettvangi. 

5.6 Tryggð verði jöfn tækifæri allra til kyn- og frjósemisheilbrigðis og -réttinda, eins og samþykkt var 

meðframkvæmdaáætlunum alþjóðaráðstefnunnar um mannfjölda og þróun og kvennaráðstefnunnar í Beijing sem 

ogniðurstöðum endurskoðunarráðstefna þeirra. 

5.a Gerðar verði umbætur til að tryggja konum jafnan rétt til tækifæra á sviði efnahagsmála, eignarhalds á og 

yfirráða yfir landi og eignum í annarri mynd, aðgangs að fjármálaþjónustu, arfs ognáttúruauðlinda í samræmi 

við landslög. 

5.b Notkun stuðningstækni verði efld, einkum upplýsinga- og fjarskiptatækni, í því skyni að efla völd kvenna. 

5.c Sett verði öflug stefna og raunhæf löggjöf sem stuðlar að kynjajafnrétti og því að efla völd kvenna og 

stúlkna á öllum sviðum samfélagsins. 

 

6. Tryggja aðgengi að og sjálfbæra nýtingu, allra á hreinu vatni og salernisaðstöðu 
 

6.1 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum tryggður almennur og réttmætur aðgangur að heilnæmu drykkjarvatni á 

viðráðanlegu verði. 

6.2 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum tryggður jafn aðgangur að fullnægjandi salernis- og hreinlætisaðstöðu og endir 

verði bundinn á að menn þurfi að ganga örna sinna utan dyra, þar sem sérstakri athygli er beint að þörfum kvenna og 

stúlkna og þeirra sem eru í viðkvæmri stöðu. 

6.3 Eigi síðar en árið 2030 verði vatnsgæði aukin með því að draga úr mengun, útiloka að sorpi sé fleygt og lágmarka 

losun hættulegra íðefna og hluta; þá verði hlutfall óunnins skólps og frárennslisvatns helmingað og endurvinnsla og 

örugg endurnotkun auknar verulega um heim allan. 

6.4 Eigi síðar en árið 2030 verði vatn nýtt mun betur á öllum sviðum og dregið verði úr notkun ferskvatns á sjálfbæran 

hátt til að koma í veg fyrir vatnsskort og jafnframt verði dregið verulega úr fjölda þeirra sem þjáist af vatnsskorti. 

6.5 Eigi síðar en árið 2030 komi samþætt stjórnun vatnsauðlinda til framkvæmda á öllum sviðum, meðal annars með 

samstarfi yfir landamæri eftir því sem við á. 

6.6 Eigi síðar en árið 2020 komi til framkvæmda vernd og endurheimt vatnstengdra vistkerfa, þar með talið fjallendi, 

skógar, votlendi, ár, veitar og vötn. 

6.a Eigi síðar en árið 2030 muni alþjóðleg samvinna og stuðningur til þess að efla getu ná til þróunarlanda 

vegna starfsemi og áætlana sem tengjast vatni og hreinlætisaðgerðum, þar með talin vatnstekja, afsöltun, 

vatnsnýtni, hreinsun skólps og frárennslisvatns, endurvinnsla og endurnotkunartækni. 

6.b Stutt verði við þátttöku byggðarlaga á hverjum stað og hún efld til þess að bæta megi stjórnun vatns og 

hreinlætisaðgerða. 

 

7. Tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði 
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7.1 Eigi síðar en árið 2030 verði almennt aðgengi tryggt að nútímalegri og áreiðanlegri orkuþjónustu á viðráðanlegu 

verði. 

7.2 Eigi síðar en árið 2030 verði hlutur endurnýjanlegrar orku í orkusamsetningu heimsins aukinn verulega. 

7.3 Eigi síðar en árið 2030 hafi hraði úrbóta í orkunýtni verið tvöfaldaður. 

7.a Eigi síðar en árið 2030 verði alþjóðleg samvinna aukin í því skyni að auðvelda aðgengi að rannsóknum 

og tækni á sviði umhverfisvænnar orku, meðal annars endurnýjanlegrar orku, orkunýtni og þróaðrar og 

hreinni tækni á sviði jarðefnaeldsneytis, og ýtt undir fjárfestingu í orkugrunnvirkjum og tækni á sviði 

umhverfisvænnar orku. 

7.b Eigi síðar en árið 2030 verði aukið við grunnvirki og tækni uppfærð í því skyni að veita öllum í 

þróunarlöndum, einkum þeim sem eru skemmst á veg komin og þróunarlöndum sem eru smáeyjaríki og 

landluktum þróunarlöndum, nútímalega og sjálfbæra orkuþjónustu í samræmi við stuðningsáætlanir hvers og 

eins. 

 

8. Stuðla að viðvarandi sjálfbærum hagvexti og arðbærum og mannsæmandi 

atvinnutækifærum fyrir alla 
 

8.1 Viðhaldið verði hagvexti á hvern einstakling í samræmi við aðstæður í hverju landi og sérstaklega að minnsta kosti 

7% vexti vergrar landsframleiðslu á ári í þeim þróunarlöndum sem eru skemmst á veg komin. 

8.2 Aukinni framleiðni í atvinnulífinu verði náð með aukinni fjölbreytni, tækninýjungum og nýsköpun, meðal annars 

með því að beina athygli að vinnuaflsfrekum geirum sem hafa mikinn virðisauka. 

8.3 Unnið verði að framgangi þróunarmiðaðra stefnumála sem styðja við afkastamikla framleiðslustarfsemi, sköpun 

mannsæmandi starfa, frumkvöðlastarfsemi, sköpunarmátt og nýsköpun og hvatt verði til myndunar og vaxtar 

örfyrirtækja, lítilla og meðalstórra fyrirtækja, meðal annars aðgangi að fjármálaþjónustu. 

8.4 Fram til ársins 2030 verði nýtni auðlinda í neyslu og framleiðslu bætt stöðugt og leitast við að frátengja hagvöxt 

frá hnignun umhverfisins í samræmi við 10 ára rammaáætlunina um sjálfbæra neyslu og framleiðslu, þar sem iðnríkin 

ganga á undan. 

8.5 Eigi síðar en árið 2030 verði full og gagnleg atvinna og mannsæmandi störf að veruleika fyrir allar konur og karla, 

meðal annars fyrir ungt fólk og fatlað fólk, og sömu laun verði greidd fyrir jafnverðmæt störf. 

8.6 Eigi síðar en árið 2020 hafi hlutfall ungmenna, sem eru atvinnulaus eða stunda ekki nám eða þjálfun, lækkað 

verulega. 

8.7 Gerðar verði tafarlausar og árangursríkar ráðstafanir til þess að útrýma nauðungarvinnu, endir bundinn á 

nútímaþrælahald og mansal og tryggt verði bann við og afnám barnaþrælkunar, meðal annars nýliðunar og notkunar 

barnahermanna, og eigi síðar en árið 2025 verði bundinn endir á nauðungarvinnu barna í öllum myndum. 

8.8 Réttindi á vinnumarkaði verði vernduð og stuðlað að öruggu og tryggu vinnuumhverfi fyrir allt launafólk, meðal 

annars farandlaunþega, einkum konur sem eru á faraldsfæti, og þá sem hafa ótrygga atvinnu. 

8.9 Eigi síðar en árið 2030 verði úthugsuð stefnumál og þeim hrundið í framkvæmd til þess að stuðla megi að sjálfbærri 

ferðaþjónustu sem skapar störf og leggur áherslu á staðbundna menningu og framleiðsluvörur. 

8.10 Geta fjármálastofnana innanlands verði efld til þess að ýta undir og bæta aðgang að banka-, trygginga- og 

fjármálaþjónustu fyrir alla. 

8.a Stuðningur við aðstoð til eflingar viðskiptum (e. Aid for Trade) verði aukinn í þágu þróunarlanda, einkum 

þeirra sem eru skemmst á veg komin, meðal annars á grundvelli eflds samþætts ramma um viðskiptatengda 

tækniaðstoð við þau lönd sem eru skemmst á veg komin í þróun (e. Enhanced Integrated Framework for 

Trade- Related Technical Assistance to Least Developed Countries). 

8.b Eigi síðar en árið 2020 verði lokið við að þróa og hrinda í framkvæmd heildarstefnu um atvinnumál 

ungmenna og atvinnusáttmáli Alþjóðavinnumálastofnunarinnar komi til framkvæmda. 

 

9. Byggja upp viðnámsþolna innviði fyrir alla, stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu og 

hlúa að nýsköpun 
 

9.1 Þróuð verði gæðagrunnvirki, sem eru áreiðanleg, sjálfbær og viðnámsþolin, meðal annars grunnvirki innan svæða 

og yfir landamæri, í því skyni að styðja við efnahagsþróun og velsæld manna, þar sem lögð verði áhersla á réttmætan 

aðgang fyrir alla á viðráðanlegu verði. 

9.2 Stuðlað verði að sjálfbærri iðnþróun fyrir alla og eigi síðar en 2030 hafi hlutur iðnaðar í atvinnulífi og vergri 

landsframleiðslu aukist verulega, allt eftir innlendum aðstæðum, og hlutur iðnaðar tvöfaldaður í þeim löndum sem 

skemmst eru á veg komin í þróun. 

9.3 Aukið verði aðgengi minni iðnfyrirtækja og annarra fyrirtækja, einkum í þróunarlöndum, að fjármálaþjónustu, 

meðal annars að lánum á viðráðanlegu verði. Einnig verði aðlögun þeirra að verðmætakeðjum og mörkuðum aukin. 

9.4 Eigi síðar en árið 2030 verði grunnvirki uppfærð og iðnaður aðlagaður svo að þau verði sjálfbær, þar sem nýting 
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auðlinda verði skilvirkari, og innleidd verði tækni og iðnaðarferli í auknum mæli, sem eru hrein og umhverfisvæn, þar 

sem öll lönd grípi til aðgerða allt eftir getu hvers og eins. 

9.5 Vísindarannsóknir verði efldar, tæknigeta iðngreina í öllum löndum verði endurbætt, einkum í þróunarlöndum, 

þar með talið og eigi síðar en árið 2030 verði ýtt undir nýsköpun og fjöldi þeirra sem starfa við rannsóknir og þróun 

verði aukinn verulega fyrir hverja milljón íbúa, og útgjöld til rannsókna og þróunar hins opinbera og einkageirans 

verði aukin. 

9.a Greitt verði fyrir þróun varanlegra og viðnámsþolinna grunnvirkja í þróunarlöndum með auknum 

fjárhags-, tæknifræði- og tæknilegum stuðningi til Afríkulanda, landa sem eru skemmst á veg komin í þróun, 

landluktra þróunarlanda og þróunarlanda sem eru smáeyjaríki. 

9.b Stutt verði við tækniþróun, rannsóknir og nýsköpun innanlands í þróunarlöndum, meðal annars með því 

að festa í sessi umhverfi stefnumótunar sem stuðlar til dæmis að fjölbreytni í iðnaði og virðisauka varnings. 

9.c Aðgengi að upplýsinga- og fjarskiptatækni verði aukið verulega og lagt verði kapp á að skapa almennan 

aðgang á viðráðanlegu verði að Netinu í þeim löndum sem eru skemmst á veg komin í þróun. 

 

10. Draga úr ójöfnuði innan og á milli landa 
 

10.1 Eigi síðar en árið 2030 verði varanlegri tekjuaukningu náð fram í áföngum fyrir 40% þess mannfjölda sem 

tekjulægstur er og henni viðhaldið og gangi hraðar fyrir sig en almenn meðaltalstekjuaukning á landsvísu. 

10.2 Eigi síðar en árið 2030 verði stuðlað að því og öllum gert kleift að taka þátt í félags-, efnahags- og stjórnmálalífi, 

án tillits til aldurs, kyns, fötlunar, kynþáttar, þjóðernis, uppruna, trúarbragða eða efnahagslegrar eða annarrar stöðu. 

10.3 Jöfn tækifæri verði tryggð sem og dregið úr ójöfnuði viðvíkjandi árangri, meðal annars með því að afnema lög, 

stefnumál og starfsvenjur sem hafa mismunun í för með sér, og stuðlað verði jafnframt að viðeigandi lagasetningu, 

stefnumálum og aðgerðum í þessu tilliti. 

10.4 Tekin verði upp stefnumál, einkum í opinberum fjármálum, launatryggingum og á sviði félagslegrar verndar, og 

auknu jafnrétti náð fram í áföngum. 

10.5 Reglusetning og eftirlit með alþjóðlegum fjármálamörkuðum og -stofnunum verði bætt og beiting slíkra reglna 

efld. 

10.6 Tryggt verði aukið fyrirsvar og að rödd þróunarlanda heyrist betur þegar ákvarðanir eru teknar innan alþjóðlegra 

stofnana á sviði efnahags- og fjármála til að auka skilvirkni, trúverðugleika, áreiðanleika og lögmæti þeirra. 

10.7 Greitt verði fyrir skipulegum, öruggum, reglulegum og ábyrgum búferlaflutningum og för fólks, meðal annars 

með því að hrinda stefnumálum á sviði búferlaflutninga í framkvæmd á skipulegan og hagkvæman hátt. 

10.a Meginreglan um sérstaka og breytilega meðferð í þágu þróunarlanda, einkum þeirra sem eru skemmst á 

veg komin, verði framkvæmd í samræmi við samninga Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar. 

10.b Ýtt verði undir opinbera þróunaraðstoð og fjárstreymi, meðal annars beina, erlenda fjárfestingu, til ríkja 

þar sem þörfin er mest, einkum landa sem eru skemmst á veg komin í þróun, Afríkulanda, þróunarlanda sem 

eru smáeyjaríki og landluktra þróunarlanda, í samræmi við landsáætlanir þeirra og fyrirætlanir. 

10.c Eigi síðar en árið 2030 verði kostnaður vegna millifærslu peninga farandlaunþega lækkaður niður í 

minna en 3% og leiðum til peningasendinga lokað sem hafa í för með sér kostnað sem er yfir 5%. 

 

11. Gera borgir og íbúðasvæði öllum mönnum auðnotuð, örugg, viðnámsþolin og 

sjálfbær 
 

11.1 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum tryggður aðgangur að fullnægjandi, öruggu húsnæði á viðráðanlegu verði og 

grunnþjónusta og fátækrahverfi endurbætt. 

11.2 Eigi síðar en árið 2030 verði öllum veittur aðgangur að öruggum, aðgengilegum og sjálfbærum flutningakerfum 

á viðráðanlegu verði og öryggi á vegum bætt, einkum með auknum almenningssamgöngum, þar sem sérstök áhersla 

verði lögð á þarfir þeirra sem eru í viðkvæmri stöðu, kvenna, barna, fatlaðs fólks og eldra fólks. 

11.3 Eigi síðar en árið 2030 verði efld sjálfbær þéttbýlismyndun fyrir alla og geta til skipulagningar og stýringar, sem 

byggist á þátttöku, á samþættum og sjálfbærum íbúðasvæðum í öllum löndum. 

11.4 Viðleitni til þess að vernda og tryggja menningar- og náttúruarfleifð heimsins verði efld. 

11.5 Eigi síðar en árið 2030 verði dregið verulega úr fjölda dauðsfalla vegna hamfara og fjölda þess fólks sem verður 

fyrir áhrifum af þeirra völdum og dregið verði úr beinu efnahagslegu tjóni, sem hlutfalli af vergri landsframleiðslu á 

heimsvísu, af völdum hamfara, meðal annars hamfara sem tengjast vatni, þar sem áhersla verði lögð á að vernda 

fátæka og fólk í viðkvæmri stöðu. 

11.6 Eigi síðar en árið 2030 verði dregið úr neikvæðum umhverfisáhrifum borga á hvern einstakling, meðal annars 

með því að beina sérstakri athygli að loftgæðum og meðhöndlun sveitarfélaga á úrgangi og annars konar meðhöndlun 

úrgangs. 

11.7 Eigi síðar en árið 2030 verði almennur aðgangur veittur að öruggum og aðgengilegum grænum svæðum fyrir 

almenning, einkum konur og börn, eldra fólk og fatlað fólk. 
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11.a Stutt verði við jákvæð efnahags-, félags- og umhverfisleg tengsl milli þéttbýlis, þéttbýlla svæða í 

borgarjaðri og dreifbýlissvæða með því að styrkja áætlanir um byggðaþróun á landsvísu og innan svæða. 

11.b Eigi síðar en árið 2020 verði fjöldi borga og íbúðasvæða aukinn verulega sem samþykkja og hrinda í 

framkvæmd samþættum stefnumálum og áætlunum, sem miða að aðkomu allra, auðlindanýtni, því að draga 

úr loftslagsbreytingum og aðlögun að þeim og að viðnámsþoli gegn hamförum, og þróuð verði og 

framkvæmd heildræn hamfaraáhættustýring á öllum sviðum í samræmi við Sendai-rammaáætlunina 2015-

2030. 

11.c Löndum, sem eru skemmst á veg komin í þróun, verði veittur stuðningur, meðal annars með fjárhags- 

og tækniaðstoð, til þess að reisa varanlegar og viðnámsþolnar byggingar úr efnum á staðnum. 

 

12. Sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur verði tryggð 
 

12.1 Hrundið verði í framkvæmd 10 ára rammaáætlunum um sjálfbæra neyslu og framleiðslu, þar sem öll lönd grípa 

til aðgerða með iðnríkin í fararbroddi og þar sem tekið er tillit til þróunar og getu þróunarlandanna. 

12.2 Eigi síðar en árið 2030 verði markmiðum um sjálfbæra meðferð og skilvirka nýtingu náttúruauðlinda náð. 

12.3 Eigi síðar en árið 2030 hafi sóun matvæla á smásölu- og neytendastigi minnkað um heim allan um helming á 

hvern einstakling og dregið hafi úr glötuðum matvælum í framleiðslu- og birgðakeðjum, þar með talinn missir eftir 

uppskeru. 

12.4 Eigi síðar en árið 2020 verði náð fram umhverfisvænni meðferð íðefna og úrgangs allan lífsferil þeirra, í samræmi 

við samþykktar, alþjóðlegar rammaáætlanir, og dregið verulega úr losun þeirra út í andrúmsloftið, vatn og jarðveg, í 

því skyni að lágmarka skaðleg áhrif þeirra á heilbrigði manna og umhverfið. 

12.5 Eigi síðar en árið 2030 verði verulega dregið úr myndun úrgangs með forvörnum, með því að minnka úrgang og 

auka endurvinnslu og endurnýtingu. 

12.6 Fyrirtæki, einkum stór og fjölþjóðleg fyrirtæki, verði hvött til þess að innleiða sjálfbæra þróun í starfsemi sína 

og fella upplýsingar um sjálfbærni inn í skýrslur sem gefnar eru út á þeirra vegum. 

12.7 Stuðlað verði, í samræmi við innlenda stefnu og forgangsröðun, að sjálfbæru verklagi við opinber innkaup. 

12.8 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggt að fólk um allan heim fái viðeigandi upplýsingar og sé meðvitað um sjálfbæra 

þróun og lífsmáta í sátt við náttúruna. 

12.a Þróunarlönd fái stuðning til þess að auka getu sína á sviði vísinda og tækni í því skyni að þoka neyslu- 

og framleiðslumynstrum áfram í átt til aukinnar sjálfbærni. 

12.b Þróuð verði tæki og þeim beitt til þess að fylgjast með áhrifum sjálfbærrar þróunar á sjálfbæra 

ferðaþjónustu sem skapar störf og ýtir undir staðbundna menningu og framleiðslu. 

12.c Óskilvirkar niðurgreiðslur vegna jarðefnaeldsneytis, sem ýta undir sóun, verði lagfærðar í samræmi við 

innlendar aðstæður á hverjum stað með því að uppræta markaðsröskun, meðal annars með því að 

endurskipuleggja skattlagningu og leggja slíkar skaðlegar niðurgreiðslur niður í áföngum, þar sem þær 

fyrirfinnast, og með því að sýna fram á þau umhverfisáhrif sem þær valda. Jafnframt verði tekið fullt tillit til 

sérþarfa og aðstæðna þróunarlanda og að hugsanlegum, skaðlegum áhrifum á þróun þeirra sé haldið í 

lágmarki með því að verja fátæk samfélög sem fyrir áhrifum verða. 

13. Grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra* 

13.1 Eflt verði í öllum löndum viðnámsþol og aðlögunargeta vegna loftslagstengdrar hættu og náttúruhamfara. 

13.2 Ráðstafanir vegna loftslagsbreytinga verði felldar inn í landsbundnar áætlanir, stefnumál og skipulag. 

13.3 Bætt verði menntun, vitundarvakning og geta manna og stofnana til að draga úr, laga sig að, draga úr áhrifum og 

vara við loftslagsbreytingum. 

13.a Efnd verði fyrirheit þróaðra ríkja um 100 milljarða dollara framlag, bæði frá opinberum aðilum og 

einkaaðilum, í því skyni að aðstoða þróunarlönd með tilliti til samdráttar í losun gróðurhúsalofttegunda og 

gagnsæis aðgerða. Jafnframt verði unnið sem fyrst að fjármögnun Græna loftslagssjóðsins þannig að hann 

geti starfað af fullum krafti. 

13.b Opna leiðir til að auka færni við skipulagningu og stjórnun tengdum loftslagsmálum í þeim löndum sem 

skemmst eru á veg komin í þróun og í þróunarlöndum sem eru smáeyjaríki. Í því tilliti ber að leggja áherslu 

á konur, ungt fólk, byggðarlög og jaðarsamfélög. 

14. Vernda og nýta hafið og auðlindir þess á sjálfbæran hátt í því skyni að stuðla að 

sjálfbærri þróun 

14.1 Eigi síðar en árið 2025 verði komið í veg fyrir og verulega dregið úr hvers kyns mengun sjávar, einkum frá 

starfsemi á landi, þ.m.t. rusli í sjó og mengun af völdum næringarefna. 
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14.2 Eigi síðar en árið 2020 verði gengið um vistkerfi sjávar og stranda og þau vernduð á sjálfbæran hátt til að koma 

í veg fyrir veruleg neikvæð áhrif, meðal annars með því að efla viðnámsþol þeirra, og gripið verði til aðgerða til að 

endurheimta og efla heilbrigði þeirra og framleiðslu. 

14.3 Áhrifum af súrnun sjávar verði haldið í lágmarki og unnið gegn henni, t.d. með því að efla vísindalegt samstarf 

á öllum sviðum. 

14.4 Eigi síðar en árið 2020 verði komið á skilvirku eftirliti með og tekið fyrir ofveiði og ólöglegar, óskráðar og 

stjórnlausar fiskveiðar og eyðileggjandi veiðiaðferðir og hrundið í framkvæmd áætlunum um stjórn fiskveiða, sem 

byggjast á vísindalegum grunni, í því skyni að endurheimta fiskistofna á stysta mögulega tíma, a.m.k. að því marki að 

stofnar geti gefið af sér hámarksafrakstur miðað við líffræðilega eiginleika sína. 

14.5 Eigi síðar en árið 2020 verði a.m.k. 10% af strand- og hafsvæðum vernduð, í samræmi við landslög og alþjóðalög, 

og byggt á bestu fyrirliggjandi vísindaupplýsingum. 

14.6 Eigi síðar en árið 2020 verði tiltekin form niðurgreiðslna til sjávarútvegs, sem stuðla að of mikilli afkastagetu og 

ofveiði, bönnuð og niðurgreiðslur, sem stuðla að ólöglegum, ótilkynntum og stjórnlausum fiskveiðum, afnumdar og 

reynt að koma í veg fyrir að teknar verði upp nýjar tegundir slíkra niðurgreiðslna, þar sem viðurkennt er að viðeigandi 

og skilvirk, sérstök og mismunandi meðferð fyrir þróunarríkin og þau lönd sem eru skemmst á veg komin í þróun ætti 

að vera órjúfanlegur þáttur í samningaviðræðum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um niðurgreiðslur til sjávarútvegs. 

14.7 Eigi síðar en árið 2030 hafi efnahagslegur ávinningur þróunarlanda sem eru smáeyjaríki og þeirra landa sem eru 

skemmst á veg komin í þróun aukist vegna sjálfbærrar nýtingar sjávarauðlinda, meðal annars með því að ástunda 

sjálfbæra stjórnun fiskveiða, lagareldi og ferðaþjónustu. 

14.a Vísindaleg þekking verði aukin, geta á sviði rannsókna verði þróuð og tækniþekking í haffræðum verði 

yfirfærð, að teknu tilliti til viðmiðana og leiðbeininga Alþjóðahaffræðinefndarinnar um yfirfærslu þekkingar 

í sjávarútvegi (Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of 

Marine Technology), íþví skyni að efla heilbrigði sjávar og auka líffræðilega fjölbreytni í höfunum til 

framþróunar í þróunarlöndunum,einkum þeim sem eru smáeyjaríki og þeim sem eru skemmst á veg komin í 

þróun. 

14.b Veita þeim sem veiða í smáum stíl aðgang að sjávarauðlindum og mörkuðum. 

14.c Varðveisla og sjálfbær nýting hafsins og auðlinda þess verði efld með því að hrinda í framkvæmd 

alþjóðalögum, eins og fram kemur í hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna, þar sem kveðið er á um 

lagaramma um varðveislu og sjálfbæra nýtingu hafsins og auðlinda þess, eins og minnt er á í 158. gr. í skjalinu 

Framtíðin sem við viljum. 

 

15. Vernda, endurheimta og stuðla að sjálfbærri nýtingu vistkerfa á landi, 

sjálfbærristjórnun skógarauðlindarinnar, berjast gegn eyðimerkurmyndun, stöðva 

jarðvegseyðingu og endurheimta landgæði og sporna við hnignun líffræðilegrar 

fjölbreytni 
 

15.1 Eigi síðar en árið 2020 verði tryggð verndun, endurheimt og sjálfbær nýting landvistkerfa og ferskvatnsvistkerfa 

og vistkerfisþjónusta þeirra, einkum skóga, votlendis, fjallendis og þurrkasvæða, í samræmi við skuldbindingar 

samkvæmt alþjóðasamningum. 

15.2 Eigi síðar en árið 2020 hafi tekist að efla sjálfbæra stjórnun í öllum gerðum skóga, stöðva skógareyðingu, 

endurheimta hnignandi skóga og auka verulega nýskógrækt og endurræktun skóga. 

15.3 Eigi síðar en árið 2030 verði eyðimerkurmyndun stöðvuð, hnignandi land og jarðvegur endurheimt, þ.m.t. land 

semer raskað af eyðimerkurmyndun, þurrkum og flóðum, og unnið að því að koma á jafnvægi milli eyðingar og 

endurreisnar lands. 

15.4 Eigi síðar en árið 2030 verði tryggð verndun vistkerfa í fjalllendi, þ.m.t. líffræðilega fjölbreytni þeirra, til þess 

að efla getu þeirra til að gefa af sér ávinning sem er nauðsynlegur sjálfbærri þróun. 

15.5 Gripið verði til brýnna og þýðingarmikilla aðgerða til að draga úr hnignun náttúrulegra búsvæða, stöðva tap 

líffræðilegrar fjölbreytni og, eigi síðar en árið 2020, vernda og koma í veg fyrir útrýmingu tegunda í bráðri hættu. 

15.6 Stuðlað verði að sanngjarnri og jafnri skiptingu ávinnings af nýtingu erfðaauðlinda og að viðeigandi aðgangi að 

slíkum auðlindum samkvæmt alþjóðlegum samþykktum. 

15.7 Gripið verði til bráðra aðgerða til að binda enda á veiðiþjófnað og viðskipti með verndaðar tegundir plantna og 

dýra og takast á við bæði eftirspurn og framboð á ólöglegumafurðum af villtum dýrum. 

15.8 Settar verði fram ráðstafanir, eigi síðar en árið 2020, til að koma í veg fyrir aðflutning ágengra framandi tegunda 

og draga verulega úr áhrifum þeirra á land- og vatnsvistkerfi og forgangstegundum verði stýrt eða þeim útrýmt. 

15.9 Gildi vistkerfa og líffræðilegrar fjölbreytni verði samþætt, eigi síðar er árið 2020, landsbundinni og staðbundinni 

áætlanagerð, þróunarferlum, aðgerðum til að draga úr fátækt og reikningshaldi. 

15.a Fjármagn frá öllum aðilum verði virkjað og aukið verulega til að varðveita og nota líffræðilega 

fjölbreytni og vistkerfi með sjálfbærum hætti. 
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15.b Fjármagn frá öllum aðilum og á öllum stigum verði virkjað til að fjármagna sjálfbæra skógarstjórnun 

og mynda nægilega hvata fyrir þróunarlöndin til að þróa slíka stjórnun, þ.m.t. vegna verndunar og 

endurræktunar skóga. 

15.c Efldur verði stuðningur á heimsvísu við viðleitni til að berjast gegn veiðiþjófnaði og ólöglegum 

viðskiptum með verndaðar tegundir, meðal annars verði efld geta nærsamfélaga til að leita sjálfbærra leiða 

til að afla lífsviðurværis. 

16. Stuðla að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir alla menn, tryggja öllum 

jafnan aðgang að réttarkerfi og byggja upp skilvirkar og ábyrgar stofnanir fyrir alla 

menn á öllum sviðum 

16.1 Dregið verði alls staðar verulega úr öllum tegundum ofbeldis og tengdum dauðsföllum. 

16.2 Upprætt verði misnotkun, misneyting, mansal og allar tegundir ofbeldis gegn börnum og pyntingar á þeim. 

16.3 Réttarríkið verði eflt á landsbundnum og alþjóðlegum vettvangi og jafn aðgangur allra að réttarkerfinu tryggður. 

16.4 Eigi síðar en árið 2030 verði dregið verulega úr ólöglegu flæði fjármagns og vopna, efld endurheimt og skil á 

stolnum eigum og barátta gegn hvers kyns skipulagðri brotastarfsemi. 

16.5 Dregið verði verulega úr spillingu og mútum í öllum myndum. 

16.6 Þróaðar verði skilvirkar og ábyrgar stofnanir á öllum stigum sem hafa gagnsæi að leiðarljósi. 

16.7 Tryggð verði ákvarðanataka á öllum stigum þar sem brugðist er við aðstæðum, er víðtæk, byggist á þátttöku og 

er lýsandi. 

16.8 Víkkuð verði út og efld þátttaka þróunarlanda í stofnunum sem eru ábyrgar fyrir stjórnun á heimsvísu. 

16.9 Öllum verði útveguð lögleg skilríki, þ.m.t. fæðingarvottorð, eigi síðar en árið 2030. 

16.10 Tryggður verði aðgangur að upplýsingum og vernd grundvallarréttinda í samræmi við landslöggjöf 

ogalþjóðasamninga. 

16.a Viðeigandi landsbundnar stofnanir verði styrktar, s.s. á grundvelli alþjóðlegrar samvinnu, með því að 

efla getu á öllum stigum, einkum í þróunarlöndunum, til að koma í veg fyrir ofbeldi og berjast gegn 

hryðjuverkum og brotastarfsemi. 

16.b Lög og stefnumál á sviði sjálfbærrar þróunar, án mismununar, verði efld og þeim framfylgt. 

 

17. Styrkja framkvæmd og blása lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun 
 

Fjármál 
17.1 Tilföng innanlands verði aukin, meðal annars með alþjóðlegum stuðningi við þróunarlönd, til að bæta innlenda 

getu til öflunar skatttekna og annarra tekna. 

17.2 Iðnríkin komi að fullu til framkvæmda skuldbindingum sínum um opinbera þróunaraðstoð, t.d. þeirri 

skuldbindingu margra iðnríkja að láta 0,7% af opinberri þróunaraðstoð/vergum þjóðartekjum renna til þróunarlanda 

og 0,15 til 0,20% af opinberri þróunaraðstoð/vergum þjóðartekjum til þeirra landa sem eru skemmst á veg komin í 

þróun. Þau ríki sem veita opinbera þróunaraðstoð eru hvött til þess að íhuga að setja sér það markmið að láta a.m.k. 

0,20% af opinberri þróunaraðstoð/vergum þjóðartekjum renna til þeirra landa sem eru skemmst á veg komin í þróun. 

17.3 Kallað verði eftir viðbótarfjármagni frá hinum ýmsu aðilum til handa þróunarlöndum. 

17.4 Þróunarlönd fái aðstoð til að ná sjálfbærri skuldastöðu til lengri tíma litið með samræmdum stefnumálum sem 

miða að því að bæta fjármögnun, niðurfellingu og endurskipulagningu skulda eftir því sem við á. Erlendar skuldir 

mjög skuldsettra, fátækra ríkja verði skoðaðar með það fyrir augum að draga úr skuldavanda. 

17.5 Aðgerðaráætlanir til að efla fjárfestingar verði samþykktar fyrir þau lönd sem eru skemmst á veg komin í þróun 

og þeim hrundið í framkvæmd. 

Tækni 
17.6 Eflt verði samstarf milli svæða í norðri og suðri, innan suðursvæða og þríhliða samstarf. Einnig verði alþjóðlegt 

samstarf um vísindi, tækni og nýsköpun eflt og aðgangur að þessum sviðum auðveldaður. Enn fremur verði 

þekkingarmiðlun á jafnræðisgrundvelli efld, meðal annars með því að bæta samræmingu fyrirliggjandi aðgerða, 

einkum á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og innan ramma alþjóðlegra kerfa sem er ætlað að greiða fyrir tækni. 

17.7 Stuðlað verði að þróun, yfirfærslu, miðlun og dreifingu umhverfisvænnar tækni til þróunarlandanna með 

hagstæðari skilmálum en nú gerist, m.a. með ívilnandi skilmálum og vildarkjörum, eftir því sem gagnkvæmt 

samkomulag næst um. 

17.8 Eigi síðar en árið 2017 verði tæknibanki og aðgerðir til uppbyggingar á getu á sviði vísinda, tækni og nýsköpunar 

að fullu starfhæf fyrir þau lönd sem eru skemmst á veg komin í þróun og stuðningur til sjálfshjálpar efldur, einkum á 

sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni. 

Uppbygging getu 
17.9 Efldur verði alþjóðlegur stuðningur við framkvæmd skilvirkrar og hnitmiðaðrar uppbyggingar á getu í 
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þróunarlöndunum með það að markmiði að styðja við landsáætlanir um að hrinda öllum þróunarmarkmiðum um 

sjálfbærni í framkvæmd, meðal annars með samstarfi milli svæða í norðri og suðri, innan suðursvæða og með þríhliða 

samstarfi. 

Viðskipti 
17.10 Stuðlað verði að alþjóðlegu viðskiptakerfi, sem byggist á reglum, er opið, án mismununar og er réttlátt og 

marghliða, innan ramma Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar og miðar meðal annars að því að ljúka viðræðum 

stofnunarinnar sem kenndar eru við Dóha. 

17.11 Útflutningur þróunarlanda verði aukinn verulega, einkum með það fyrir augum að tvöfalda hlut þeirra landa 

sem eru skemmst á veg komin í þróun í útflutningi á heimsvísu, eigi síðar en árið 2020. 

17.12 Komið verði til framkvæmda í tæka tíð tollfrjálsum og kvótalausum markaðsaðgangi á varanlegum grunni fyrir 

öll lönd sem eru skemmst á veg komin í þróun, í samræmi við ákvarðanir Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar, meðal 

annars með því að tryggja að upprunareglur, sem veita fríðindi og eiga við um innflutning frá þeim löndum sem eru 

skemmst á veg komin í þróun, séu gagnsæjar og einfaldar og stuðli að því að greiða fyrir markaðsaðgangi. 

Kerfistengd málefni 
Stefnumál og samhengi í stofnanalegu tilliti 

17.13 Efldur verði efnahagslegur stöðugleiki um allan heim, meðal annars með því að samræma stefnur og samfellu 

í stefnumálum. 

17.14 Eflt verði samhengi stefnumála varðandi sjálfbæra þróun. 

17.15 Svigrúm og vald hvers lands til að koma á og framfylgja stefnumálum um útrýmingu fátæktar og sjálfbæra 

þróun verði virt. 

Samstarf margra hagsmunaaðila 
17.16 Eflt verði samstarf á heimsvísu um sjálfbæra þróun, stutt samstarfi margra hagsmunaaðila um að virkja og miðla 

kunnáttu, sérþekkingu, tækni og fjármagni, til að stuðla að því að markmiðum um sjálfbæra þróun verði náð í öllum 

löndum, einkum þróunarlöndum. 

17.17 Hvatt verði til skilvirkra samstarfsverkefna opinberra aðila innbyrðis, opinberra aðila og einkaaðila og á 

vettvangi borgaralegs samfélags og stutt við slík verkefni. Við framkvæmd þeirra verði byggt á reynslu af 

samstarfsverkefnum almennt og á fjármögnunaraðferðum þeirra. 

Gögn, eftirlit og ábyrgð  
17.18 Efldur verði stuðningur við þróunarlöndin, meðal annars við þau lönd sem eru skemmst á veg komin í þróun og 

þróunarlönd sem eru smáeyjaríki, eigi síðar en árið 2020, hvað varðar uppbyggingu getu til að auka verulega framboð 

á vönduðum, tímanlegum og áreiðanlegum gögnum, sundurliðuðum eftir tekjum, kyni, aldri, kynþætti, uppruna, 

innflytjendastöðu, fötlun, landfræðilegri staðsetningu og öðrum breytum sem eiga við í landsbundnu samhengi. 

17.19 Eigi síðar en árið 2030 verði tekið mið af fyrirliggjandi frumkvæði til að þróa mælikvarða fyrir framvindu 

sjálfbærrar þróunar, þ.e. mælikvarða til viðbótar mælikvörðum um verga landsframleiðslu, og stutt verði við 

uppbyggingu getu á sviði tölfræði í þróunarlöndunum. 

*Hafandi hugfast að rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar er helsti alþjóðlegi 

milliríkjavettvangur til þess að ná fram samningum um hnattræn viðbrögð við loftslagsbreytingum. 

 

 

 


