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Umræðuefni: 

• Æskulýðsmál og þjónusta við börn og ungmenni eru mikilvæg og viljum við ræða áherslur frá 
bæjarráði vegna þeirrar þjónustu.  

• Í ljósi þeirra breytinga sem standa yfir í stjórnkerfi bæjarins, hefur ungmennaráð áhyggjur af 
því hvernig verður passað upp á gjaldfrjálst æskulýðsstarf á vegum sveitarfélagsins.  

• Borgarstjórn Reykjavíkur og bæjarstjórn Akureyrar tóku ákvörðun fyrir tveimur árum um að 
ungmennaráð Akureyrar og Reykjavíkurráð ungmenna skuli vinna að samsstarfi sín í milli líkt 
og bæjarstjórn Akureyrar og Borgarstjórn ákváðu að gera sín í milli. Hefur bæjarráð hugsað 
sér að veita fjármagni til þess að heimsóknir geti átt sér stað milli ráðanna. 
 

Guðm B – Æskulýðsmál er mikilvæg þjónusta – Skipulagsbreytingar eiga ekki að hafa áhrif á þjónustu 
– nema þá helst til bóta, að bæta þjónustu – vilji til að jafna þjónustu milli íþrótta tómstunda. Vilji til 
að fela íþróttabandalaginu meiri aðkomu að málefnum íþrótta svo að meiri tími verði til að sinna 
tómstunudm.  

Silja - Við erum að gera ýmislegt s.s. að auka þjónustu við forvarnastarf.  

Gunnar – mikilvægt að bæta aðkomu og tækifæri ungs fólks til að ræða málefni ungs fólks.  

Linda – Er eitthvað út frá lögum sem stoppar þátttöku ungs fólks í nefndum sveitarfélagsins. 

Guðm.B – verið að skoða út frá öldungaráði aðkomu þeirra að ákvarðanatöku. Að kalla til „random“ 
fulltrúa eldirborgara áður en fjárhagsáætlun er gerð.  

Gunnar - að passa að ekki sé búið að ákveða það sem á að gera þegar boðað er til fundarins 

Eiríkur - hefur alltaf verið vilji frá bæjarstjórnum til að fá samráð en illa gengið að efna það – Það er 
eitthvað sem hindrar það að þetta gerist - Hvað sjáið þið unga fólkið sem leið til að auka aðkomu 
unga fólksins að ákvarðanatöku ???  

Sigríður – hafið þið sent formlegt erindi til annarra nefnda ? 

Linda – ekki sent formlegt erindi – þau hafa fengið send inn til sín erindi – T.d.núna síðast frá 
mannvirkjasviði vegna leikvallar við Naustaskóla 

Sóley – á bara að senda mál sem snerta ungt fólk eða ? 

Snædis – ef við sitjum inni í nefndum þá fræðumst við og getum betur tekið þátt. 

Kristinn – málið rætt í frístundaráði í dag – m.a. með greiðslu fyrir setu í ung.mráði – Styð það að 
ungmenni eigi aðkomu að öllum ráðum. Dæmi eru um að ungmennaráð hafi breytt niðurstöðu mála. 



Sóley – hvatning til ungmennaráðs að láta í sér heyra. Ekki vera feimin við að láta í ykkur heyra. 

Gunnar – Hvað segið þið sjálf um þetta  (ungmenni) 

Ari – Gaman að fylgjast með hvað verður um samþykktina fyrir ungmennaráðið 

Hulda – við vitum ekkert hvað þið eruð að gera – en kannski vissum við meira ef við fengjum að vera 
meira með. 

Eiríkur – kenna grunnskólar eitthvað um bæjarkerfið ? 

Ungmenni svara því neitandi 

Eiríkur – við gætum kannski gert betur með því að setja umfjöllun um bæjarstjórnarmál inn í skóla – 
Kannski í því samhengi ef færi ætti kosningaaldurinn niður. 

Snædís – vantar kennslu líka í fjármálalæsi  

Linda - við rekum okkur oft á að við vitum ekki hvað er verkefni sveitarfélags og hvað ríkisins 

Sigríður – tóku ykkar skólar þátt í verkefninu – ég kýs ? Mjög flott verkefni og lærdómsríkt 

Guðm B – kannski hugmynd fyrir næstu kosningar ? 

Silja – væri sniðugt að sýna ungmennaráði hvernig fjárhagsáætlun er unnin 

Eiríkur – er tilbúinn til að koma inn á fund til ykkar til að fræða ykkur um fjárhagsáætlun og 
bæjarkerfið. Smeykur við að henda ykkur beint inn í að sitja í nefndum – það er mjög flókið og tekur 
langan tíma – kannski myndi fræðslan hjálpa ykkur 

Snædís – námskeið myndi hjálpa. – Hvað er kynjuð fjárhagsáætlun ? 

Gunnar – skýrir að í því ferli er skoðað hvaða áhrif ákvarðanir um fjármagn hafa á kyn. Dæmi þekkt úr 
íþróttum s.s. þekkt með mismun milli karla og kvennaíþrótta 

Guðm B – Þegar nefnd biður um aukið fjármagn – þá þarf að fylgja því blað sem svarar því hvort 
aukningin hafi áhrif á kyn s.s. til bóta fyrir konur eða karla eða bæði. 

Sóley  - dæmi sem koma í ljós eftir skoðun að konur þurftu að bíða lengur eftir hjartaaðgerð – svona 
skoðun er því mikilvæg. 

Sigríður – mikilvægt að kyngreina upplýsingar –  

Silja – tæki til að passa að það sé jafnt skipt 

Eiríkur – stundum þarf að beita jákvæðri mismunun – sem þýðir að setja mætti aukalega inn í 
kvennabolta 

Páll – skoðað í kynjafræði 

Silja – Að auglýsa sérstaklega eftir karlmönnum á kvennavinnustaði – Viðauki er þegar  óskað er  eftir 
aukafjármagni,  þá þarf að gera skýrslu um það. 

Guðm. B. – spurning ef ætti að setja inn ungmennafulltrúa inn í ráð – ætti þá t.d. að velja tvö ráð til 
að byrja með og taka þannig skref fyrir skref – svo ungmenni gefist síður upp. Spurning um fundi á 
skólatíma 

Linda – það hefur verið flókið að fá frí til að sinna svona verkefnum úr framhaldsskólum 



Sigríður – gæti mögulega verið einingar eins og að fá einingu fyrir félagsstörf innan skóla. 

Gæti verið hugmynd að senda erindi til skóla vegna þátttöku í nefndum. Hver ætti að gera það ? 

Gunnar – ef bærinn óskar eftir þátttöku ungmenna í nefndum – þá þarf bæjarstjórn að óska eftir því 
við skólana að þau geti sinnt því. 

Linda – við erum aðeins í biðstöðu með fyrirkomulag vegna ungmennaráðs – samþykkt um 
ungmennaráð er í ferli – Ungmenni óska eftir því sjálf að vera með þau  eru 11 í ungmennaráðinu – 
en samþykktin gamla er úr sér gengin og þörf að fá nýja samþykkt. Það hefur verið erfitt að fá og 
halda inni fulltrúum úr framhaldsskólunum í ungmennaráð. Hugmynd að ungmennaráð séu virkari í 
skipulagnungu á NOVU. 

Eiríkur – hvað er Raddir ungs fólks – við þurfum að vera virk í umræðunni um ungmennaráð á 
landsvísu. 

Linda  - í fyrra var umræða um gerð handbókar fyrir ungmennaráð – Gert ráð fyrir 2 fulltrúa 
ungmennaráðs. 

Guðm.B. – vitum við hvernig fyrirkomulag er á ungmennaráðum á landsvísu 

Snædís – ungt fólk og lýðræði – hefur verið sótt og gert ráð fyrir tveimur fulltrúum á hvert þing. Mjög 
lærdómsrikt og flott. 

Sigríður – hvernig skiluðuð þið þessu til hinna (efni ráðstefnunnar) 

Hulda – við sögðum hinum frá – en við getum ekki haft beint áhrif á biðlista – gætum kannski sent 
erindi 

Eiríkur – ef þið viljið þá gætum við hjálpað ykkur að senda erindi 

Linda – erindið var sent á bæjarfulltrúa 

Eiríkur – ítreka aðstoð við að búa til erindi 

Sóley – flott starf á hornafirði – margþætt námskeið – styrkt verkefni 

Eiríkur – Ungmennaráð og Reykjavíkurráð ungmenna - þetta var rætt 2015 - búið að undirbúa og 
ætlunin að hafa fjarfund til að byrja með. Ef það þarf fjármagn til það þetta geti átt sér stað þá þarf 
að óska eftir þvi 

Linda ítrekar að verklagið við þetta var ekki unnið í samráði við ungmennaráð –  

Eiríkur – stundum þarf að ákvörðunin að koma ofan frá og ætlunin að hugmyndin fái að þróast hjá 
ungmennaráðinu 

Sigríður – á næsta sameiginlega fundi Bæjar og borgar á að ræða umhverfismál og lýðræði. 

Eiríkur – góð ábending – spurning um hvernig fyrirkomulag verður með það. 

Það er dýrt að ferðast – ath viðauka Eiríkur að setja þetta inn í fjárhagsáætlunina næstu. 

Þarf að fara fyrst inn til frístundaráðs. 


