
Fundur. 12. okt. 2010 kl. 17:00 

Mættir: Birkir, Darri, Marta, Ingiríður, Hulda, Andri. Ásamt Katrínu B. Ríkarðsd. og Eiríki B. Björgvinssyni 
bæjarstjóra. Mummi er ritari. 

 

Mummi og katrín kynna hver staðan á ráðinu er. Hvaðan fólk kemur og hvernig ráðið virkar.  

Eiríkur segir frá sínum bakgrunni. Og sínum hugmyndum um hvernig ráðið á að virka. 

Eiríkur vill sjá hugmyndirnar koma frá ungmennunum sjálfum, fullorðna fólkið á ekki að segja krökkunum 
hvernig ráðið á að virka. Það er stór kostur við svona ráð að það eru engir múrar og engin takmörk fyrir 
því hvernig svona ráð á að virka.  

 Árið 2004 var ungmennaráðinu startað fyrir austan og var uppbyggt af grunnskólum og 
framhaldsskólunum í sveitarfélaginu en einnig, skátar og fleiri. Það hefur gengið mjög vel allan þann tíma 
sem það hefur starfað.  

Eiríkur segir að mikilvægt er að skrifa fundargerðir sem skila sér í bæjarkerfið. Allar fundargerðir fara 
beint til bæjarstjórnar fyrir austan. Þannig er fjallað um þeirra málefni beint og milliliðalaust. Mikilvægt 
er einnig að ráðið fjalli um þeirra sýn á allt milli himins og jarðar s.s. skipulags og umhverfismál, ekki bara 
gleyma sér í t.d. félagsmiðstöðvum og fleira í þeim dúr og sínu nærtækasta umhverfi, heldur hugsa í 
víðara samhengi.  

Eiríkur vill fá að breyta samþykktum bæjarfélagsins, þannig að ráðið sé viðurkennd nefnd einsog hver 
önnur nefnd á vegum bæjarins. Hann ætlar að reyna og vonandi kemur pólitíkin til með að vera 
sammála. Eiríkur telur að þetta sé eina leiðin til þess að mark sé tekið á þeim. Kerfið er þó öðruvísi hér f. 
norðan heldur en f. austan, því fundargerðir fara ekki beint til bæjarstjórnar hér. En Eiríkur vill samt taka 
á þessu máli og reyna að koma því í gegn. 

 Þá bendir Eiríkur á að passa verður að öllum úr ráðinu verði ekki skipt út á skipunartíma. Ef allir koma 
nýjir inn í ráðið þá glatast kunnátta ráðsins og það þarf að byrja á byrjunarreit.  

 

Eiríkur leggur til að ungmenna-ráðið fundi einu sinni á ári með bæjarstjórninni, þetta yrði ekki formlegur 
fundur. Þá fæst bein tenging milli bæjarstjórnar og ráðsins. Eins og skipuritið er núna, ætti ráðið að 
funda með samfélags og mannr.ráði einu sinni til tvisvar á ári. 

Ungmennaráðið leggur til að bæjarstjóri sendi út formlegt bréf til annara ráða til þess að aðrar nefndir 
viti af ungmennunum og að það sé hægt að leita til þeirra með erindi. Slíkt bréf eða tölvupóstur eykur 
trúverðuleika ráðsins. 

Bæjarstjórinn segir að hann ætli að taka upp mál ungmennráðsins inni í bæjarstjórn þriðjudaginn 19 okt. 
kl 16:00. og sjá hver viðbrögðin verða. 



Katrín lítur svo á að ungmennaráðið geti sent út fyrirspurnir og ábendingar beint út í önnur ráð og 
nefndir, því ekkert í skipulaginu segi að þau þurfi að leggja erindin fyrst fyrir sam- og mannréttindaráð.  

Katrín leggur til að ráðið fái kynning á stjórnskipulagi ak.bæjar. Mummi fer í málið. 

Ráðið leggur til að fari verði strax í að fá 2 nýja meðlimi í ráðið eftir að Stefán og Áki hættu. Mummi fer í 
málið. 

Rætt er um með hvaða fyrirkomulagi við ætlum að fá nýja meðlimi inn í ráðið og hve lengi þeir sem eru 
núna ætla að vera.  

Katrín leggur til að hún og Mummi geri nokkrar tillögur um hvernig fyrirkomulagið á að vera saman sett. 
Ráðið mundi síðan fjalla um ákveða hver þeirra væri best og með breytingum ef þörf krefur.  

Á morgun fer Mummi í að finna tvo nýja meðlimi í ráðið. Mummi tala við Lindu og svo heyra í Huldu í 
ráðinu og fá hana til að tala við nemendaráðið í MA. Einnig skal senda allar fundargerðir til Darra svo þær 
komist á netið. 

Á næsta fundi, klára fjárhagsáætlun og senda inn til Katrínar.  

 

 

 

Fundi slitið kl. 18:16. 


