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Viðauki I við rekstrarsamning mennta- og menningarmálaráðuneytis og
Ungmennafélags Íslands um verkefni Æskulýðsvettvangsins

Neðangreindar eru breytingar á rekstrarsamningi um verkefni Æskulýðsvettvangsins milli mennta- og
menningarmálaráðuneytis kt. 460269-2969, og Ungmennafélags Íslands kt. 660269-5929, dags. 15.
október 2017

1. Gildistími
Gildistími viðauka er frá undirritun viðauka til 31. desember 2020.

2. Verkefni og starfsemi
2.1. Verkefni

Æskulýðsvettvangurinn skuldbindur sig:
• Í samstarfi við aðildarfélög sín að gefa sem flestum kost á að taka þátt í fjölbreyttu

félagsstarfi fyrir börn og ungmenni.
• Til að virkja þátttöku ungs fólks í samfélaginu og stuðla að lýðræðisþátttöku.
• Til að vinna gegn einelti, kynferðisofbeldi og öðru ofbeldi gegn börnum og

ungmennum með fræðslu og forvörnum auk annarra verkefna er stuðla að
vitundarvakningu í samfélaginu.

• Til að vinna gegn ofbeldi í garð barna, m.a. með verkefninu Verndumþau og
netnámskeiði í barnavernd.

• Til að vinna að mannréttindafræðslu, m.a. með KOMP ÁS og Litla - kompás m.a.
með námskeiðum fyrir þjálfara og kynningu á handbókunum, og fræðslu gegn
hatursorðræðu.

2.2. Starfsemi
• Æskulýðsvettvangurinn er samstarfsvettvangur Ungmennafélags Íslands, Bandalags

íslenskra skáta, KFUM og KFUK á Íslandi og Slysavarnafélagsins Landsbjargar.
• Starfsemi Æskulýðsvettvangsins fylgir því félagi sem fer með formennsku

Æskulýðsvettvangsins hverju sinni.
• Æskulýðsvettvangsins miðast að því að samræma starf aðildarfélaganna og auka

samstarf þeirra á milli. Æskulýðsvettvangurinn veitir aðildarfélögum sínum aðstoð,
stendur fyrir námskeiðum og fræðsluverkefnum.

2.3. Áherslur
Æskulýðsvettvangurinn og aðildarfélög þess:

• Vinni að sameiginlegum hagsmunamálum barna og ungmenna.
• Taki mið affra~v~m9aáætlun Æskulýðsráðs í æskulýðsmálum.
• Virinf g·e~gtl'llaii.it~ofðt~ðuci netmiðlum og í starfinu.
• Hafi aðgerðaráætlun ef upp koma mál er tengjast kynferðislegri áreitni, ofbeldi, .

einelti og annarri ógnandi óæskilegri hegðun.
• Æskulýðsvettvangurinn hafi viðbragðsáætlun með verkferlum sem félög skulu fylgja

þegar upp koma atvik eða áföll sem kunna að hafa áhrif á starf félags.
• Æskulýðsvettvangurinn hafi siðareglur sem gilda fyrir allt starfsfólk og sjálfboðaliða

Æskulýðsvettvangsins.

3. Fjárhagsleg skuldbinding ráðuneytisins
3.1. Heildarskuldbinding viðaukans er 19,8 m.kr. á samningstímanum.
3.2. Framlag ráðuneytisins er 6,4 m.kr. fyrir árið 2018. Framlag ársins 2019 verði 6,6 m.kr. og árið

2020 verði framlagið 6,8 m.kr.



3.3. Verði gerð breyting á fjárheimildum til málaflokks 18.4 íþróttir og æskulýðsmál í fjárlögum
geta aðilar tekið upp viðræður um aðlögun rekstrarins að breyttri fjárveitingu.

3.4. Gerður er fyrirvari um að stjórnvöld kunna að ákveða aðhaldsaðgerðir við samþykkt fjárlaga og
á Æskulýðsvettvangurinn ekki kröfu á ríkissjóð eða rétt á bótum þótt framlag til samningsins
verði lækkað eða fellt niður. Séu gerðar almennar aðhaldskröfur af hálfu ríkisins til málaflokks
18.4 er heimilt að gera sömu kröfur til aðhalds í rekstri verkefna sem falla undir málaflokk 18.4
hjá Æskulýðsvettvanginum.

3.5. Fjárhagsleg ábyrgð ríkisins vegna rekstrarverkefnisins takmarkast við þær fjárhæðir sem eru í
samnmgnum.

3.6. Árlegt framlag verður greitt í tólf jöfnum hlutum fyrsta dag hvers mánaðar. Greitt verður inn
á bankareikning viðskiptabanka samtaka innan vébanda Æskulýðsvettvangsins sem fara með
formennsku hverju sinni. Skal framlagi til Æskulýðsvettvangsins haldið aðgreindu í bókhaldi
samtakanna og lagt inn á sérreikning sem tilheyrir Æskulýðsvettvanginum enda uppfyllir
samningshafi öll skilyrði og kröfur sem samningur þessi kveður á um.

4. Vanefndir og meðferð ágreinings
4.1. Æskulýðsvettvangurinn/UMFÍ tilkynnir ráðuneytinu tafarlaust efþað telur vafa leika á að það

geti uppfyllt skyldur samkvæmt samningnum og greinir jafnframt frá úrræðum sem það
hyggst grípa til.

4.2. Ráðuneytinu er heimilt að fresta, draga úr eða stöðva og endurkrefja greiðslur uppfylli
Æskulýðsvettvangurinn ekki skyldur sínar samkvæmt samningi þessum.

4.3. Samningsaðilar skulu leitast við að jafna ágreining, ef einhver er, sín á milli.
4.4. Dómsmál sem rísa kann út af samningi þessum skal rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

5. Gildistími og lok samnings
S.l. Gildistími viðauka er frá undirritun viðauka til 31. desember 2020.
5.2. Hvor aðili um sig getur óskað eftir því að einstök ákvæði samnings þessa eða samningurinn í

heild verði tekinn til endurskoðunar, enda séu færð fyrir því efnisleg rök. Endurskoðun skal
þá hefjast svo fljótt sem verða má.

5.3. Óski annar hvor aðila eftir að segja samningnum upp skal það gert skriflega með þriggja
mánaða fyrirvara.

5.4. Samningur þessi er gerður í þremur samhljóða eintökum og heldur hvor samningsaðili
eintaki.

Reykjavík, 25. janúar 2019
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