FW: Samstarfsvettvangur sveitarfélaganna fyrir heimsmarkmiðin og
loftslagsmál - stofnfundur og tilnefning tengiliða
Til

: Kristín Sóley Sigursveinsdóttir

Frá

: Ásthildur Sturludóttir

Heiti

: FW: Samstarfsvettvangur sveitarfélaganna fyrir heimsmarkmiðin og loftslagsmál - stofnfundur og
tilnefning tengiliða

Málsnúmer

: 2019050455

Málsaðili

: Samband íslenskra sveitarfélaga

Skráð dags

: 20.05.2019 11:09:48

Höfundur

: Ásthildur Sturludóttir
Viðhengi
image002.jpg
image001.png

Ásthildur SturludóttirBæjarstjóri Geislagötu 9, 600 AkureyriSími 4601000https://www.akureyri.is/ From: Helga Guðrún
Jónasdóttir Sent: föstudagur, 17. maí 2019 17:30To: Akrahreppur - Hrefna Jóhannesdóttir (akrahreppur@akrahreppur.is) ;
Akraneskaupstaður - Sævar Freyr Þráinsson (baejarstjori@akranes.is) ; Ásthildur Sturludóttir ; Árneshreppur - Eva
Sigurbjörnsdóttir (arneshreppur@arneshreppur.is) ; Ásahreppur - Valtýr Valtýsson (valtyr@asahreppur.is) ; Bláskógabyggð Ásta Stefánsdóttir (asta@blaskogabyggd.is) ; Blönduósbær - Valdimar O. Hermannsson (valdimar@blonduos.is) ;
Bolungarvíkurkaupstaður - Jón Páll Hreinsson (jonpall@bolungarvik.is) ; Borgarbyggð - Gunnlaugur Júlíusson
(gunnlaugur@borgarbyggd.is) ; Borgarfjarðarhreppur - Jón Þórðarson (borg@eldhorn.is) ; Dalabyggð (dalir@dalir.is) ;
Dalvíkurbyggð - Katrín Sigurjónsdóttir (katrin@dalvikurbyggd.is) ; Djúpavogshreppur - Gauti Jóhannesson
(sveitarstjori@djupivogur.is) ; Eyja- og Miklaholtshreppur - Eggert Kjartansson (eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is) ;
Eyjafjarðarsveit - Finnur Yngvi Kristinsson (finnur@esveit.is) ; Fjallabyggð - Gunnar Ingi Birgisson (gunnarb@fjallabyggd.is) ;
Fjarðabyggð - Karl Óttar Pétursson (karl.petursson@fjardabyggd.is) ; Fljótsdalshérað - Björn Ingimarsson (bjorni@egilsstadir.is) ;
Fljótsdalshreppur - Gunnþórunn Ingólfsdóttir (gi@fljotsdalur.is) ; Flóahreppur - Eydís Þ. Indriðadóttir
(floahreppur@floahreppur.is) ; Garðabær - Gunnar Einarsson (gunnar@gardabaer.is) ; Grindavíkurbær - Fannar Jónasson
(fannar@grindavik.is) ; Grímsnes- og Grafningshreppur - Ingibjörg Harðardóttir (sveitarstjori@gogg.is) ; Grundarfjarðarbær Björg Ágústsdóttir (bjorg@grundarfjordur.is) ; Grýtubakkahreppur - Þröstur Friðfinnsson (sveitarstjori@grenivik.is) ;
Hafnarfjarðarkaupstaður - Rósa Guðbjartsdóttir (rosa@hafnarfjordur.is) ; Helgafellssveit - Guðrún Karólína Reynisdóttir
(helgafellssveit341@gmail.com) ; Hrunamannahreppur - Jón G. Valgeirsson (jon@fludir.is) ; Húnavatnshreppur - Einar Kristján
Jónsson (einar@hunavatnshreppur.is) ; Húnaþing vestra - Guðný Hrund Karlsdóttir (gudny@hunathing.is) ; Hvalfjarðarsveit Linda Björk Pálsdóttir (sveitarstjori@hvalfjardarsveit.is) ; Hveragerðisbær - Aldís Hafsteinsdóttir (aldis@hveragerdi.is) ;
Hörgársveit - Snorri Finnlaugsson (snorri@horgarsveit.is) ; Ísafjarðarbær - Guðmundur Gunnarsson (gudmundur@isafjordur.is) ;
Kaldrananeshreppur - Finnur Ólafsson (drangsnes@drangsnes.is) ; Kjósarhreppur - Karl Magnús Kristjánsson (oddviti@kjos.is) ;
Kópavogsbær - Ármann Kr. Ólafsson (armann@kopavogur.is) ; Langanesbyggð - Elías Pétursson
(langanesbyggd@langanesbyggd.is) ; Mosfellsbær - Haraldur Sverrisson (haraldur@mos.is) ; Mýrdalshreppur - Ásgeir
Magnússon (sveitarstjori@vik.is) ; Norðurþing - Kristján Þór Magnússon (kristjanthor@nordurthing.is) ; Rangárþing eystra Anton Kári Halldórsson (anton@hvolsvollur.is) ; Rangárþing ytra - Ágúst Sigurðsson (agust@ry.is) ; Reykhólahreppur
(gudrun@reykholar.is) ; Reykjanesbær - Kjartan Már Kjartansson (kjartan.m.kjartansson@reykjanesbaer.is) ; Reykjavík
borgarritari (stefan.eiriksson@reykjavik.is) ; Reykjavíkurborg - Dagur B. Eggertsson (borgarstjori@reykjavik.is) ; Reykjavíkurborg
(radhus@reykjavik.is) ; Reykjavíkurborg skrifstofustjóri (helga.laxdal@reykjavik.is) ; Seltjarnarnesbær - Ásgerður Halldórsdóttir
(asgerdur@seltjarnarnes.is) ; Seyðisfjarðarkaupstaður (adalheidur@sfk.is) ; Skaftárhreppur - Sandra Brá Jóhannsdóttir
(sveitarstjori@klaustur.is) ; Skagabyggð - Dagný Rósa Úlfarsdóttir (skaga.byggd@simnet.is) ; Skeiða- og Gnúpverjahreppur Kristófer A. Tómasson (kristofer@skeidgnup.is) ; Skorradalshreppur - Árni Hjörleifsson (arnihjorl@gmail.com) ;
Skútustaðahreppur - Þorsteinn Gunnarsson (thorsteinn@skutustadahreppur.is) ; Snæfellsbær - Kristinn Jónasson
(kristinn@snb.is) ; Strandabyggð - Þorgeir Pálsson (sveitarstjori@strandabyggd.is) ; Stykkishólmsbær - Jakob Björgvin

Jakobsson (jakob@stykkisholmur.is) ; Suðurnesjabær (magnus@sudurnesjabaer.is) ; Súðavíkurhreppur Bragi Þór Thorarensen
(bragi@sudavik.is) ; Svalbarðshreppur - Sigurður Þór Guðmundsson (svalbardshreppur@svalbardshreppur.is) ;
Svalbarðsstrandarhreppur (postur@svalbardsstrond.is) ; Sveitarfélagið Árborg - Gísli Halldór Halldórsson (gislihh@arborg.is) ;
Sveitarfélagið Hornafjörður - Matthildur Ásmundardóttir (matthildur@hornafjordur.is) ; Sveitarfélagið Skagafjörður - Sigfús Ingi
Sigfússon (sigfus@skagafjordur.is) ; Sveitarfélagið Skagaströnd (sveitarstjori@skagastrond.is) ; Sveitarfélagið Vogar - Ásgeir
Eiríksson (asgeir@vogar.is) ; Sveitarfélagið Ölfus - Elliði Vignisson (ellidi@olfus.is) ; Tálknafjarðarhreppur
(talknafjordur@talknafjordur.is) ; Tjörneshreppur - Katý Bjarnadóttir (skrifstofa@tjorneshreppur.is) ; Vestmannaeyjabær - Íris
Róbertsdóttir (iris@vestmannaeyjar.is) ; Vesturbyggð - Rebekka Hilmarsdóttir (baejarstjori@vesturbyggd.is) ;
Vopnafjarðarhreppur - Þór Steinarsson (thor.steinarsson@vopnafjardarhreppur.is) ; Þingeyjarsveit - Dagbjört Jónsdóttir
(dagbjort@thingeyjarsveit.is) Cc: Eygerður Margrétardóttir Subject: Samstarfsvettvangur sveitarfélaganna fyrir heimsmarkmiðin
og loftslagsmál - stofnfundur og tilnefning tengiliða Sent framkvæmdarstjórum allra sveitarfélagaStofnfundur 19. júní nk. vegna
nýs samstarfsvettvangsTilnefning 1 til 2 tengiliða Samstarfsvettvangur sveitarfélaganna fyrir heimsmarkmiðin og
loftslagsmál Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga samþykkti á 868. fundi sínum að sambandið kannaði áhuga sveitarfélaga á
stofnun samstarfsvettvangs fyrir heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Aldís Hafsteinsdóttir, formaður
sambandsins, hafði áður nefnt þann möguleika, á fjölsóttum kynningarfundi sem haldinn var á Grand hóteli í febrúar
síðastliðnum. Endurspeglaði fundurinn vel þann áhuga sem ríkir um allt land á heimsmarkmiðunum. Þá hafa loftslagsmál
margfaldað vægi sitt á stuttum tíma innan sveitarstjórnarmála. Lagt er því til að samráðsvettvangurinn fjalli einnig um þann
málaflokk, enda taka heimsmarkmiðin til loftslagsmála með margvíslegu móti. Boðað er til stofnfundar samstarfsvettvangs
sveitarfélaganna fyrir heimsmarkmiðin og loftslagsmál. Stofnfundurinn verður 19. júní nk. kl. 13:00 til 14:30 í Reykjavík. Dagskrá
fundarins verður ásamt fundarstað kynnt síðar. Fundarþátttaka á skype verður í boði fyrir þá sem vilja. Á meðal þeirra verkefna
sem nýi samstarfsvettvangurinn gæti tekið til má nefna sameiginlega framtíðarsýn sveitarfélaganna vegna heimsmarkmiðanna
og loftslagsmála, samstarf sveitarfélaga, sameiginleg stjórntæki og verkfærakistur, hagnýta þekkingaröflun og þekkingarmiðlun,
aðgerðir vegna fyrirhugaðra orkuskipta og fjármögnun aðgerða, svo að fátt eitt sé nefnt. Þau sveitarfélög sem vilja gerst aðilar
tilnefna 1-2 tengiliði. Útbúið hefur verið rafrænt eyðublað fyrir skráningu tengiliðs(-liða) sveitarfélagsins sem fylla verður út og
jafngildir sú skráning aðild að vettvangnum. Tengill á eyðublaðið: https://forms.gle/gz7rqS7sYwzHfNGQ7 Þess má svo geta að
stofnfundur samráðsvettvangsins verður öllum opinn og eru þátttakendur beðnir um að skrá sig hér, bæði þeir sem ætla að
mæta á fundinn og svo einnig þeir sem ætla að taka þátt með skype. Nánari upplýsingar veita Eygerður Margrétardóttir og
Helga Guðrún Jónasdóttir á eygerdur@samband.is eða helga@samband.is. Einnig má hafa samband í síma 515
4900. Skráningarfrestur fyrir tengiliði og á stofnfundinn er til og með 14. júní nk.
Samband íslenskra sveitarfélagaBorgartúni 30, pósthólf 8100 128 Reykjavík Sími: 515 4900 // Fax: 515
4903www.samband.isEf þessi póstur kemur til þín utan dagvinnutíma skaltu íhuga hvort svarið megi ekki bíða til
morguns Vinsamlega athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og
gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti
þessum og viðhengjum hans biðjum við þig að fara eftir 9. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti og gæta fyllsta trúnaðar og
tilkynna okkur að þau hafi ranglega borist þér.

