Hópavinna á
ársfundi 2013
1. Talið var í 4 hópa.
2. Eitt umfjöllunarefni var lagt
fyrir hvern hóp til að vinna með,
sbr.fyrirsögn 1-4.
3. Hópur valdi sér fundarstjóra
og talsmann hópsins
4. Þankahríð:
Hver og einn skrifaði hjá sér
hvað honum datt í hug (3 mín)
2ja manna tal, t.d. sessunautar
(5 mín)
Hópurinn allur ræddi efnið.
Fundarstjóri hópsins kallaði eftir
hugmyndum sem ræddar höfðu
verið í 2ja manna tali og
hópurinn kom sér saman um
megin atriði til að kynna fyrir
fundinum og skilaði skrifuðum
stikkorðum (20 mín)
5.Niðurstöður kynntar fyrir
öllum fundargestum.

1. Hverju viljum við fá
áorkað með
verkefninu?
Fagleg vöktun og sameiginleg
vistun gagna
Kynning - gagnsæi
Opin frjálsleg og uppbyggileg umræða
Auka þekkingu almennings á
áhrifum framkvæmda
Stuðla að betra samfélagi
Skapa grundvöll fyrir jákvæðar
breytingar með þeim
upplýsingum sem gerðar eru
aðgengilegar, dæmi: flug
Traust
Rýni, endurbætur, nýjar
hugmyndir
Gagnasöfnun sem hjálpar
samfélaginu að verða betra.
Nýta sér jákvæða þróun.
Verjast neikvæðri þróun
Almennari og meiri þátttöku
íbúa í samfélaginu í
mikilvægum málefnum

2. Hvað er mikilvægast
við rekstur verkefnisins
til langs og skamms
tíma?
Trúverðugleiki mælinga og túlkunar
Læsi, framsetning, upplýsingar
og markmið skiljanleg og skýr.
Auðskiljanlegt
Niðurstöður valdi viðbrögðum ,
fleiri bregðist við
Þróa vísa - öflugir vísar sem
hægt er að mæla og fylgjast
með
Kynning, almenn vitneskja um verkefnið
Utanumhald/verkefnisstjórnun
Rekjanleiki
Góð úrvinnsla
Fleiri sjálfbærniverkefni gætu stutt þetta
Fleiri sjónarmið
Betri kynning, viðhalda
upplýsingaflæði og tryggja að
verkefnið sofni ekki
Lærdómur - þekking.
Verkefnið gefur tækifæri til að
læra af framkvæmdunum,
rekstri og áhrifum þeirra á
samfélag og umhverfi
Endurbætur - lagfæringar úrbætur. Verkefnið gefur okkur
tilefni til að skoða mikilvæga
lykilþætti í sjálfbærri þróun,
meta á til langs og skamms
tíma og grípa inn í ef þörf krefur
og leita úrbóta
Endurskoðun og úrbætur vísa,
misgóðir vísar
Nafnið villandi
Sátt og samráð
Umbætur vísa. Vísar ekki
niðurnegldir
Samfella í mælingum
Samþykki hagsmunaaðila
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3. Hvernig lýsum við
þessu verkefni eftir 20
ár?
Verkefni sem hefur verið
uppspretta fyrir mikilvægar
rannsóknir og mælingar fyrir
breytingar á Mið-Austurlandi.
Sem er þá orðinn grunnur fyrir
önnur verkefni sem hafa áhrif á
samfélag
Verkefni sem gefur heiðarlega
og greinargóða mynd af 20 ára
þróun (áhrifa á samfélag,
efnahag og lífríki) í kjölfar
virkjunar og álvers
Aðhaldstæki fyrir áhrifavalda á
svæðinu og gefur tækifæri á
mótvægisaðgerðum þar sem
þeirra er þörf
Nýtast til gagnrýni og
úrbótaverkefna. Gefur
möguleika til að grípa inn í.
Mikilvægt að halda saman
upplýsingum varðandi
félagslega og efnahagslega
vísa fyrir sambærileg
landsvæði þannig að eftir 20 ár
verði hægt að meta þróunina
með samanburði við önnur
svæði
Rætt um hvort
sjálfbærniverkefni sé rétt nafn á
verkefninu. Niðurstaðan að svo
sé

4. Gildi verkefnisins
Byggja upp trúverðugleika
Ábyrgð
Upplýsa
Gagnsæi
Umhverfisvitund/sjálfbær
þróun. Vitund um sjálfbært
samfélag
Gagnsæi og vönduð
framsetning við miðlun
upplýsinga

Aðrir punktar
Gögn frá vísunum notuð við
ákvarðanatöku bæði hér á
svæðinu og á landsvísu
Að hafa faglegan og
raunverulegan mælikvarða á
áhrifum virkjunar og álvers á
umhverfið, samfélagið og
efnahag
Sameiginlegur vistunarstaður á vísum
Að gera upplýsingar um
verkefni, mælingar, niðurstöður
osfrv aðgengilegar

Vísindaleg vinnubrög = fagleg þekking

Að hafa samræðuvettvang um
áhrifin og niðurstöður

Ábyrgð og samvinna við að
takast á við neikvæða þróun

Að auka meðvitund almennings á áhrifunum

Árangursmælingar - markmið
Lærdómur: gera betur næst
Vöktun: grípa inn í
Fagleg, t.d. má rýna í
framsetningu gagna og talna
Opin umræða
Traust
Umhverfisvitund
Söguleg/vísindaleg
gagnasöfnun sem segir mikið
um áhrif virkjana og stóriðju
Trúverðugleiki - fagleg ábyrgð
Ábyrgð

Skapa forsendur til að meta
áhrif framkvæmdanna og
sjálfbærni þeirra
Efla umræðu meðal
heimamanna og annara um
leiðir til að festa í sessi jákvæð
áhrif , vinna gegn neikvæðum
og hafa áhrif á þá þætti sem
eru mældir
Vettvangur þar sem hægt er á
auðveldan hátt að finna mikið
magn upplýsinga um
Austurland
Skólar farnir að nýta sér vefinn í
auknum mæli
Fleira starfsfólk sem vinnur úr
upplýsingunum
Sömu vísar notaðir, meiri
upplýsingar tiltækar

