Sjálfbærniverkefni – framvinda 2015
Hér á eftir verður gerð grein fyrir framvindu Sjálfbærniverkefnis Alcoa Fjarðaáls og Landsvirkjunar á
árinu 2015. Gerð er grein fyri helstu verkefnum á tímabilinu frá nóvember 2014 – loka október 2015.

Starfsmenn verkefnisins
Starfsmenn verkefnisins fyrir hönd Austurbrúar voru í upphafi árs Guðrún Á. Jónsdóttir og Sigrún
Víglundsdóttir og Else Möller auk þess sem Katrín María Magnúsdóttir tók þátt í uppfærslu vísa um
vorið. Else Möller hætti þátttöku í verkefninu á haustmánuðum en í staðinn kom inn Katrín
Reynisdóttir.

Ársfundur
Ársfundur Sjálfbærniverkefnisins 2015 var haldinn í Skólamiðstöðinni á Fáskrúðsfirði 6. maí og voru
þátttakendur rúmlega 40.
Sérstakt þema fundarins var efnahagsvísar Sjálfbærniverkefnisins og efnahagsmál.
Farið var yfir niðurstöður vöktunar á árinu 2014 auk þess sem þrír gestafyrirlesarar fluttu erindi á
fundinum. Jón Skafti Gestsson, hagfræðingur hjá Verkfræðistofu Jóhanns Indriðasonar fjallaði um þá
hugmynd að mæla sjálfbærni með því að meta auðstofna e. capital en ekki flæði afurða eða gæða.
Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, verkefnastjóri atvinnu- og þróunarmála hjá Fjarðabyggð, fór yfir þróun
og helstu efnahagsbreytur samfélagsins og velti fyrir sér mælikvörðum á árangur. Guðlaugur
Sæbjörnsson, fjármálastjóri Fljótsdalshéraðs fjallaði um efnahagsmælikvarða sveitarfélaga.
Efnahagsvísar verkefnisins og hagvísar almennt voru til umræðu í hópastarfi á fundinum.
Á fundinum voru samþykktar breytingar á vísum: 1.4 Menntun og þjálfun starfsfólks Fjarðaáls og
Landsvirkjunar, 1.12 Vinnumarkaður, 2.3 Rennsli fossa, 2.8 Frágangur náma og haugsvæða, 2.10
Magn og meðhöndlun úrgangs, 2.14 Loftgæði, 2.22 Varpfuglar á Úthéraði og 2.29 Áfok við Hálslón.

Stýrihópur verkefnisins
Stýrihóp verkefnisins skipa í lok árs 2015






Árni Óðinsson fyrir Landsvirkjun
Freyr Ævarsson fyrir Fljótsdalshérað
Fríða Björg Eðvarðsdóttir fyrir Landvernd
Geir Sigurpáll Hlöðversson fyrir Alcoa Fjarðaál
Marinó Stefánsson fyrir Fjarðabyggð – tók við af Páli Björgvin Guðmundssyni í mars.

Stýrihópur hittist á Egilsstöðum í janúar á vinnufundi og aftur í september á Reyðarfirði. Að auki voru
haldnir sex símafundir.

Kynningar


Kennurum grunnskóla á Austurlandi var boðin kynning á verkefninu og þáðu Nesskóli og
Fellaskóli boðið. Starfsmenn verkefnisins heimsóttu skólana, kynntu verkefnið og sýndu
vefinn.



Í október var verkefnið kynnt á Orkufundi sambands Orkusveitarfélaga sem haldinn var á
Mývatni.

Vefurinn
Töluverð vinna var lögð í að endurskoða almennan texta á vefnum. Markmiðið er að framsetning
gagna verði skýrari og draga úr endurtekningum. Eftir er að færa textann inn á síðuna og klárast það
vonandi fyrir áramót.
Frá 1. Nóvember 2014 til 31. október 2015 heimsóttu 7.331 notendur vefinn alls 9.902 sinnum.
Langflestir gestir síðunnar koma frá Íslandi eða 3.567, þar á eftir koma Bandaríkin (875 gestir),
Brasilía (626 gestir) og Bretland (203 gestir)

