Mikilvægi samráðs
Kynning 13. nóvember 2020 – Skipulagsstofnun

Árið er 2017
• Í kjölfar á nýrri stefnu Landsnets sem fól í sér:
➢ Aukið samráð út í samfélagið
➢ Milliliðalaust samtal við sem flesta hagsmunaaðila
➢ Tryggja virkara samtal, skilning og betra upplýsingaflæði á milli
hagsmunaaðila
➢ Opið og gagnsætt ferli
• Viðbrögð við gagnrýni, kærur, tafir og aukin kostnaður
• Ráðin samráðsfulltrúi, til að halda utan um vinnuna,
síðan var, rýnt, greint, spýtt í lófa og hafist handa…

Hagsmunaráð Landsnets

Á landsvísu
➢ Skilgreina og vinna með helstu hagsmuni sem tengjast flutningskerfi raforku og tengsl
þess við samfélag og umhverfi.
➢ Lögð áhersla á að fá fram mismunandi og ólík sjónarmið um hagsmuni, áherslur og
viðfangsefni sem nýtist m.a. við mótun og gerð kerfisáætlunar
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Verkefnaráð Landsnets
• Svæðisbundinna stærri verkefni
Kröflulína 3
Hólasandslína 3
Suðurnesjalína 2
Nýr tengipunktur Ísafjarðardjúpi
Blöndulína 3
Lyklafellslína
Ný verkefnaráð á þessu ári

Viðvangsefni mótast á ferli framkvæmdarinnar og
óskum þeirra sem í ráðinu sitja
Starfar frá undirbúningi framkvæmda fram að
umhverfisúttekt u.þ.b. tveimur árum eftir
spennusetningu.
Í ráðunum situr samráðsfulltrúi Landsnets auk
verkefnastjóra Fyrirlesarar endurspegla efni hvers
fundar, eru bæði frá Landsneti og sérfræðingar utan
frá

• Vettvangur fyrir landeigendur:
Opnir fundir í takt við fundi verkefnaráðs.
Öllum landeigendum á línuleiðum er boðið á
fundina.
Viðvangsefni álíka og fyrir verkefnaráð
• Vettvangur fyrir íbúa og aðra hópa eftir eðli
verkefna
• Gerð er hagsmunaaðilagreining fyrir hvert verkefni.
• Stefna að samþættingu samráðs í sem flestum
verkefnum
• Endurmat og skoðun út ferlið í öllum verkefnum
• Utan lögbundinn ferla
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Verkefnaráð – Hagsmunaráð – Landeigendur
Reglulegir fundir og vinnustofur – 3 – 5 á ári
Vefsíða: Hvert verkefni hefur sitt svæði á síðunni þar
sem hægt er nálgast upplýsingar um verkefnið, fundi,
kynningar og annað ítarefni
Frétta- og greinaskrif: Staðarblöð, samfélagsmiðlar,
heimasíður sveitarfélaga ofl.
Opin hús: Kynningar ofl
Fundir og vettvangsferðir: Með íbúum,landeigendum,
atvinnulífinu ofl.
Miðlun: Tölvupóstar, samfélagsmiðlar, símtöl,
bréfaskrif…….

Reynsla og áherslur
Reynslan
• Gerðum könnun meðal þátttakenda
• Æskileg stærð ráðanna?

• Kynjahlutfall sem jafnast, sjónarmið beggja kynja
mikilvægt.
• Þetta eru gagnkvæm samskipti – vinnustofur ofl
góð leið
• Hugmyndir og leiðir að lausnum sem hægt hefur
verið að bregðast við
• Umræðuefni funda m.a. eftir ábendingum frá
fulltrúum og hvar við erum stödd í ferlinu
• Skráning og mæling samskipta
• við

• Áherslur
• Hlusta og læra
• Mannleg, auðmjúk og opin

• Ganga í takt innahúss mikilvægt fyrir árangur út á við
• Þróunarstarf - lærdóms- og breytingarferli

Hvað höfum við lært?
• Samfélagið vill fá að vera með í ákvörðunartökum, vill fá upplýsingar, vill gagnsæi
og er svo sannarlega tilbúið í þátttöku
• Góður tími að hefja samráðsvinnu
• Samráð – fallegt og gaman að ræða
• Við erum að leita ráða hjá fólki og deila orðum
•

„ samráð og samvinnu má als eigi bresta í þessu máli“ - frá 1897

• Tekur tíma að skapa traust

• Flytjum ekki fjöll,,,,,en með samráði og samtali trúum við að hægt sé að vinna
saman í sem mestri sátt að uppbyggingu meginflutningskerfi raforku

Takk fyrir

