FRAMTÍÐARSÝN OG STEFNA FLJÓTSDALSHÉRAÐS
2007 - 2027

Framtíðarsýn og stefna Fljótsdalshéraðs, sem samþykkt var með öllum greiddum
atkvæðum bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs 7. nóvember 2007, byggir á fjórum stoðum sem
eru; þekking, velferð, þjónusta, umhverfi. Með stefnunni vill sveitarfélagið vera góð
fyrirmynd og eiga virkt samstarf við íbúa og fyrirtæki til að sú framtíðarsýn sem hér
birtist verði að veruleika. Stefnan er jafnframt grundvöllur stefnumótunar í Aðalskipulagi
Fljótsdalshéraðs 2007 2027.

GILDI
Framtíðarsýn Fljótsdalshéraðs byggir á tveimur gildum; framsækni og virðingu.
Þessi gildi eru leiðarljós í allri starfsemi sveitarfélagsins.

SÝN
Það eiga alla tíð að vera sérstök og eftirsóknarverð lífsgæði að búa á
Fljótsdalshéraði, njóta þeirrar fögru náttúru og örugga umhverfis sem þar er og
taka þátt í að búa núverandi og komandi kynslóðum fyrirmyndarsamfélag.
Í framtíðarsýn Fljótsdalshéraðs er horft til ársins 2027. Skýr stefna og metnaðarfull
verkefni hafa þá treyst lífsgæði íbúanna og mótað framsækið og vaxandi sveitarfélag sem
skilar íbúum og íslensku þjóðfélagi margþættum ávinningi á sviði þekkingar, þjónustu,
velferðar og umhverfismála. Þetta eru hinar fjórar stoðir Stefnu Fljótsdalshéraðs.
Hér fer á eftir nánari útfærsla á stoðunum og þeim áherslum sem þeim tilheyra.
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ÞEKKING
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að efla sveitarfélagið sem framsækið þekkingardrifið
samfélag þar sem verðmætasköpun og vöxtur byggir á markvissri hagnýtingu og miðlun
reynslu og þekkingar hjá einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum.
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að allar menntastofnanir í sveitarfélaginu verði í stöðugri
þróun og byggðar upp og reknar af metnaði og framsýni. Í þeim verði jöfnum höndum
lögð áhersla á að þroska siðvit, bókvit og verkvit einstaklinganna. Nýsköpunar- og
þróunarstarf verði mikilvægur þáttur í starfi nemenda og starfsfólks skólanna.
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að sveitarfélagið verði ávallt meðal þriggja öflugustu
þekkingarsvæða á landinu. Mikilvægur liður í því er uppbygging þekkingarseturs og
háskóla á Egilsstöðum þar sem gert er ráð fyrir öflugu þekkingarstarfi og samþættingu
rannsóknastarfsemi, háskólamenntunar og nýsköpunar- og frumkvöðlastarfs.

ÁHERSLUR
Árið 2027 er þekkingarstarfsemi einn af mikilvægustu undirstöðu- og áhrifaþáttum
á Fljótsdalshéraði
- Grunnskólar, leikskólar og framhaldsskólar í sveitarfélaginu eru virtir fyrir
metnaðarfullar og nýstárlegar leiðir í menntun og uppeldi nemenda og starfsemi á sviði
nýsköpunarkennslu og umhverfismála. Skólastofnanirnar hafa með sér virkt samstarf sem
tryggir samfellu í námi og heildstætt náms- og starfsumhverfi.
- Listnám og skapandi greinar eru áberandi í starfi leik- og grunnskóla sveitarfélagsins.
Listgreinaskóli er orðin virk stoð í listnámi og skapandi uppeldi íbúanna. Sveitarfélagið
og sú aðstaða sem það hefur upp á að bjóða er eftirsóttur vettvangur fyrir alþjóðlega
viðburði og námskeið á sviði menningarstarfsemi.
- Háskóli er starfræktur í sveitarfélaginu. Í honum fer fram akademísk starfsemi,
vísindalegar rannsóknir og staðbundin kennsla auk þess sem þar er unnið að
fjölþjóðlegum verkefnum og svæðisbundnum viðfangsefnum. Skólinn er leiðandi í
rannsóknum á samspili þróunar þekkingarsamfélags og umhverfismála.
- Þekkingarsetur á Egilsstöðum hefur byggst upp sem mikilvæg miðstöð rannsókna,
nýsköpunar og þróunarstarfs. Þekkingarsetrið hýsir allar helstu rannsóknarstofnanir á
Austurlandi og þar er öflugur rannsóknar- og nýsköpunarklasi á sviði þjónustu.
- Sí- og endurmenntun fellur að þörfum einstaklinga og samfélags og styður við sífellda
þróun atvinnulífsins, enda er aðgangur greiður að öflugu neti menntastofnana.
- Starfsnámsbrautir og starfstengt nám, meðal annars í efri bekkjum grunnskólanna, er
öflugt í sveitarfélaginu. Það hefur verið byggt upp í samstarfi við atvinnulífið og leggur
meðal annars áherslu á samþættingu verknáms og þjónustustarfsemi.
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ÞJÓNUSTA
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að búa sem best í haginn fyrir almennan atvinnurekstur
og þjónustu við íbúa. Fjölbreytt og örvandi samfélag, fagurt umhverfi í byggð og náttúru
og vönduð stjórnsýsla geri búsetu og starfsemi á Fljótsdalshéraði eftirsóknarverða og
framsækna.
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að byggja eigin þjónustu upp með framsæknum hætti og
tryggja að gæði hennar séu ætíð sambærileg við það besta sem þekkist. Þjónusta
sveitarfélagsins á að vera aðgengileg og skilvirk og öðrum þjónustuaðilum í
sveitarfélaginu gott fordæmi.
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að vera miðstöð verslunar og þjónustu á Austurlandi og
eitt af öflugustu kjarnasvæðum á landinu. Með nýjum miðbæ á Egilsstöðum vill
sveitarfélagið leggja sitt af mörkum til að bæta þjónustu og lífsgæði íbúa á Austurlandi
öllu.

ÁHERSLUR
Árið 2027 er fjölbreytt úrvalsþjónusta og framsækið atvinnulíf eitt mikilvægasta
einkenni Fljótsdalshéraðs
- Miðbær Egilsstaða, með glæsilegu stjórnsýslu- og menningarhúsi, fjölbreyttri
atvinnustarfsemi og iðandi mannlífi er ein öflugasta miðstöð menningarstarfsemi,
verslunar og þjónustu á landsbyggðinni.
- Egilsstaðaflugvöllur er öflugur alþjóðaflugvöllur og fólks- og vöruflutningar í
millilandaflugi hafa opnað enn frekar fyrir alþjóðleg samskipti sem eflt hefur
ferðaþjónustu svo og aðra þjónustu og verslun á Austurlandi öllu.
- Samgöngur um jarðgöng hafa stækkað atvinnu- og þjónustusvæðið og eflt
Fljótsdalshérað sem landshlutamiðstöð á Austurlandi.
- Ferðaþjónusta er ein lykilatvinnugreina í sveitarfélaginu. Starfrækt er öflug
afþreyingarþjónusta þar sem meðal annars þjóðgarður og hálendi svæðisins,
Hallormsstaðaskógur, Lagarfljótið og menningartengd starfsemi gegna lykilhlutverki.
- Öflugur landbúnaður og framsækin matvælaframleiðsla hefur byggst upp á
grundvelli sérstöðu og nýstárlegra nytja náttúruauðlinda svæðisins sem jafnframt styrkir
ferðaþjónustutengda starfsemi.
- Þjónusta sveitarfélagsins er þekkt fyrir skilvirkni og framsækni og greiðan aðgang
íbúanna að stjórnsýslunni, meðal annars í gegnum upplýsingavef sveitarfélagsins.
Sveitarfélagið vinnur að því í samstarfi við fyrirtækin að skapa atvinnulífinu sem
hagstæðust skilyrði til kraftmikillar og metnaðarfullrar starfsemi.
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VELFERÐ
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að byggja upp samfélag sem grundvallast á lífsgæðum
og velferð íbúanna. Hvort tveggja er mikilvæg forsenda hamingju og þroska þeirra
þannig að mannauður eflist, fjölskyldur og einstaklingar dafni og atvinnulíf og
frumkvæði blómstri.
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að íbúar sveitarfélagsins séu meðvitaðir um ábyrgð sína
gagnvart sjálfum sér, meðborgurum sínum og umhverfi. Sveitarfélagið vill í samstarfi við
íbúa og opinbera aðila stuðla að enn frekari samábyrgð, öryggi og frelsi í samfélaginu.
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að leita sífellt nýrra leiða sem tryggja virkt samráð
sveitarfélagsins, íbúanna og opinberra aðila um þróun samfélagsins. Sveitarfélagið verði í
fararbroddi í þróun nýrra leiða á sviði velferðarmála í þéttbýli og dreifbýli.

ÁHERSLUR
Árið 2027 er Fljótsdalshérað þekkt sem samfélag velferðar þar sem íbúarnir njóta
hæfileika sinna, stuðnings og hvatningar samfélagsins
- Lýðræðisleg þátttaka íbúanna er einkennandi varðandi ákvörðunartökur um mótun og
þróun samfélagsins.
- Félagsleg þjónusta á flestum sviðum er veitt sem nærþjónusta þar sem Fljótsdalshérað
hefur leitast við að yfirtaka verkefni frá ríkisvaldinu, enda skipar sveitarfélagið sér í hóp
þeirra samfélaga sem lengst hafa náð í uppbyggingu velferðarþjónustu.
- Heilbrigðisþjónusta í sveitarfélaginu hefur stóreflst og bætt búsetuskilyrði og öryggi
íbúanna á Austurlandi öllu. Á grundvelli nálægðar við Egilsstaðaflugvöll hefur verið
byggð upp bráðamóttaka auk sérhæfðrar endurhæfingardeildar og öldrunarþjónustu.
- Aðstaða til heilsuræktar og heilbrigðs lífernis er fjölbreytt og íbúar taka virkan þátt í
skipulögðu íþrótta- og frístundastarfi. Unnið er að eflingu vitundar um heilsu og
heilbrigðan lífsstíl.
- Samábyrgð einkennir samfélagið þar sem stofnanir sveitarfélagsins, foreldrar, börn,
unglingar og fullorðnir leggja sitt af mörkum til að skapa öryggi og traust. Lögð er
áhersla á að byggja brýr milli kynslóða.
- Jafnrétti er haft til grundvallar í öllum ákvörðunartökum sveitarfélagsins. Allir hafa
tækifæri til að nýta möguleika og sérstaka hæfileika sína og starfsgetu.
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UMHVERFI
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að vera öðrum fyrirmynd með því að sýna ábyrgð
gagnvart umhverfi og komandi kynslóðum. Lögð er áhersla á samstarf við íbúa og
fyrirtæki og ábyrgð þeirra í að skapa sveitarfélaginu snyrtilega og fagra ásýnd. Í starfsemi
sveitarfélagsins er litið á umhverfismál sem framtíðartækifæri.
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að stuðla að og efla þá sérstöðu sveitarfélagsins sem felst
í grænni ímynd. Græna ímyndin er auðlind og byggir á náttúru svæðisins, fjölbreyttum
landbúnaði, samfélaginu og samspili dreifbýlis og þéttbýlis.
Það er stefna Fljótsdalshéraðs að standa vörð um fjölbreytni svæðisins hvað varðar
lífríki og landslag.

ÁHERSLUR
Árið 2027 er Fljótsdalshérað samfélag þar sem virðing fyrir umhverfi og samfélagi
er einkennandi meðal íbúanna og auðlindanotkun er í takt við hringrás
náttúrunnar
- Fráveitu- og úrgangsmál í sveitarfélaginu byggja á umhverfisvænum lausnum sem
skipa því í fremstu röð á þessu sviði. Þjónusta sveitarfélagsins við íbúa og fyrirtæki miðar
að því að þeim úrgangi sem myndast sé komið í endurnotkun og endurnýtingu um leið og
áhersla er lögð á að dregið sé með skipulögðum hætti úr myndun úrgangs eins og unnt er.
- Skipulag landnotkunar og byggingarframkvæmdir grundvallast á því að valda sem
minnstum óæskilegum áhrifum á umhverfið, m.a. er tillit tekið til fjölbreytileika lífríkis.
Lögð er áhersla á umhverfisvænar lausnir í hönnun mannvirkja og að þau falli sem best
að svipmóti landslags og náttúru sem fyrir er. Við efnistöku á byggingarsvæðum og
frágang þeirra eru umhverfisleg sjónarmið höfð að leiðarljósi og þess gætt að
jarðvegsefni séu nýtt sem næst efnistökustað.
- Náttúruverndarsvæði hafa verið skilgreind í aðalskipulagi og með hliðsjón af
Náttúruverndaráætlun. Vatnajökulsþjóðgarður og önnur vernduð svæði í sveitarfélaginu
eru mikilvægt framlag til varðveislu einstæðrar náttúru fyrir komandi kynslóðir auk þess
sem þau skapa sérstakar aðstæður til upplifunar fyrir íbúa og gesti þeirra.
- Ásýnd byggðar og umhverfis endurspeglar metnað sveitarfélagsins. Markvisst samstarf
við íbúa og fyrirtæki miðar að aukinni þekkingu, frumkvæði og ábyrgð gagnvart
umhverfinu.
- Auðlindanotkun sveitarfélagsins, íbúa og fyrirtækja miðar að því að draga sem mest úr
notkun jarðefnaeldsneytis um leið og áhersla er lögð á endurnýjanlega orkugjafa.
Innkaupastefna sveitarfélagsins byggir á notkun umhverfisvottaðra vara og framleiðslu í
heimabyggð.
- Umhverfisstefna hefur verið tekin upp í öllum stofnunum sveitarfélagsins.
Skólastofnanirnar skarta viðurkenningum fyrir framsækið umhverfisstarf auk þess sem
íbúar sveitarfélagsins hafa tileinkað sér umhverfisvænan lífsstíl, meðal annars með
þátttöku í umhverfisverkefnum.
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