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Ungmennalýðræði 
Inngangur að handbók ungmennaráða 

 
 

 
ýðræði á að tryggja að allir hafi heimild og möguleika á að tjá hug 
sinn og skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og samfélag. Lýðræði 
nær í sínum breiðasta skilningi langt út fyrir ríkis- og sveitastjórnir og 
kosningar. Mikilvægt er að hugsað sé um hag heildarinnar og tekið sé 
tillit til skoðana og hagsmuna minnihlutahópa. Ungt fólk er í mörgum 
skilningi minnihlutahópur og hefur jafnan takmörkuð áhrif. Því er 

mikilvægt að leggja rækt við og bæta ungmennalýðræði með öllum ráðum.  
 
„Vinir mínir skilja ekki allir marga hluti. Þeir geta ekki rætt þessa hluti.Mér 
finnst gott að finna einhvern í ungmennaráði sem nennir að hlusta á mann 
og tala  við mann um þessa hluti. Við erum á einhverju sameiginlegu plani 
og viljum ræða og þroska hugmyndir.“ 
 
Ungmennalýðræði snýst um að ungt fólk hafi um líf sitt og umhverfi að 
segja og geti komið sínum skoðunum og óskum á framfæri. 
 
„Við viljum taka þátt í samfélaginu og láta í okkur heyra. Margir krakkar 
sem vilja segja eitthvað þora ekki að taka af skarið og tala. Við viljum vera 
hávær svo hlutirnir breiðist út.“ 
 
Með því að taka virkan þátt í samfélaginu og ungmennalýðræði þjálfast 
ungt fólk í lýðræðislegum vinnubrögðum og verður hæfara að taka ábyrgð 
út frá lýðræðislegum forsendum. Þátttaka í lýðræðisstarfi á unglingsárum 
veitir einnig reynslu og þekkingu á stjórnkerfinu og gefur tækifæri á 
öðruvísi hugsun og nálganir á málefnin. Jafnframt eykur virk þátttaka 
sjálfstraust einstaklinga gagnvart samfélaginu. 
 
„ Við breytum ekki hlutunum strax, heldur verðum við að byrja strax að 
reyna að hafa áhrif á það samfélag sem við búum í.“ 
 
Starfi í ungmennaráðum eða unglingaráðum má lýsa sem nokkurs konar 
lýðræðislegum þjálfunarbúðum, þar sem tekist er á við raunveruleg 
viðfangsefni sem snerta ungt fólk og er því efst í huga. 
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„Við erum að græða mikinn þroska á að taka þátt í ungmennaráði.“ 
 
„Fólki finnast hlutir mis mikilvægir og hefur ólíkar skoðanir. Það fær útrás 
fyrir sína lýðræðisþörf á ólíkum grundvelli.“ 
 
„Ef fólk tæki ekki þátt, þá væri ekkert að gerast til að bæta okkar 
stöðu og líðan.  
Ungmennalýðræðið bætir tengslin milli unglinganna og fullorðinna.  
Er það ekki kjarni í lýðræðinu að fólk skilji hvers annars 
sjónarmið?.“ 
 
 

Að taka þátt er lykilatriði 
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Ungmennaráð – Hvað er 
nú það?  
Markmið, tilgangur og starfslýsing fyrir fulltrúa 

 

Ungmennaráð er vettvangur þar sem ungt fólk kemur saman til 

að koma skoðunum sínum á framfæri og hefur áhrif á málefni 

líðandi stundar í nútíma þjóðfélagi 

-Samansafn af ungum sjálfboðaliðum sem koma hlutum í framkvæmd. Eins 

konar “diet” útgáfa af stjórnmálum. 

-Gengur út á það að fá að fóta sig í lýðræðislegu umhverfi áður en maður 

verður 18 

-Sýna að við erum hérna og láta í okkur heyra 

-Kennsla í því hvernig þjóðfélagið virkar 

-“Ekkert um okkur, án okkar” 

Starfslýsing 
Fólk í ungmennaráði er fulltrúi ungs fólks í hverfinu og þarf að vera á 

aldrinum 13-18 ára 

Fulltrúi í ungmennaráði mætir á boðaða fundi hjá sínu ungmennaráði 

kafli 

2 

U 



 

 5 

Markmið fundanna er að fulltrúar komi með málefni til að ræða á fundunum 

og hafa áhrif á það sem snertir unglinga og það sem þarf að bæta í 

umhverfinu. 

Fulltrúi tjáir sig um þau málefni sem verið er að fjalla um, þátttaka allra 

skiptir máli. 

Fulltrúar skipta verkum á milli sín – Fundarstjóri, ritari... Ráðið kemur sér 

saman um hvernig það er í hvert sinn. 

Fulltrúi á að vera vakandi fyrir skoðunum annarra unglinga og koma þeim á 

framfæri á fundum 

Fulltrúar koma málefnum ungmennaráðs á framfæri eða í framkvæmd, t.d. 

með greinaskrifum, fundum með samstarfsaðilum, hverfisráðum o.s.frv. 

Fulltrúi sem situr í ungmennaráði fær viðurkenningu eða hrós fyrir störf sín 

Margt annað skemmtilegt er gert til að hrista upp í hópnum 
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Fundarsköp 
Markmið, tilgangur og fundargerðir 

 

egar Ungmennaráð og Reykjavíkurráð eru fullskipuð þarf að huga 
að fundartímum. Á starfsdegi Ungmennaráða Reykjavíkur sem 
haldin var 10. febrúar 2007 settust nokkur ungmenni niður og veltu 
fyrir sér hvaða fyrirkomulag væri best hvað varðar skipulagningu 
og framkvæmd funda. Margar hugmyndir komu fram og hér að 

neðan má sjá afrakstur tveggja vinnuhópa um fundarsköp. Hvert 
ungmennaráð fyrir sig getur skoðað þessa punkta og tekið síðan ákvörðun í 
sameiningu um hvernig þau vilja haga sínum fundum. Njótið vel. 
 

1. Fundartími. 
 

• Hversu oft á að hittast? Flestir töldu æskilegt að 
hittast á tveggja vikna fresti á ákveðnum degi og 
á ákveðnum tíma og á ákveðnum stað.  Muna að 
taka tillit til allra meðlima. 

• Á að vera tímakvóti? T.d að fundur sé aldrei lengur en 2 
klst? 

 
2. Formið á fundunum 

• Frjálslegt eða formlegt?  
• Á að vera fundarstjóri, ritari, og mælendaskrá? 

Eða eiga allir að rétta upp hönd til að komast að? 
• Hægt er að kjósa fundarstjóra/ritara á hverjum 

fundi eða skiptast á t.d eftir skólum.  
• Sniðugt væri að senda mál á fundarstjóra fyrir 

fundinn en önnur mál gætu þá að sjálfsögðu verið 
borin upp á fundinum sjálfum. Hver ber ábyrgð? 

• Ef dagskrá er þunn, á samt að halda fund? 
 

3. Boðleiðir 
• Á fundarstjóri að boða á fundi og senda 

fundargerð? Eða er það hlutverk starfsmanns 
ungmennaráða?  
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• Fundarboð: senda tölvupóst, sms samdægurs, 
hringja út í vissum tilfellum. 

• Láta vita með fyrirvara um frestun á fundi 
• Ef þú ert Reykjavíkurráðsfulltrúi og kemst ekki á 

fund með Reykjavíkurráði, þá þarf að senda 
varafulltrúa.  

• Hvað á að gera ef fulltrúi mætir sjaldan eða illa á 
Reykjavíkurráðsfundi eða mætir á þá fundi en 
ekki á ungmennaráðsfundi síns hverfis? 

 
 
Ungmennaráð geta velt þessum þáttum fyrir sér og tekið ákvörðun um 
hvernig þau vilja hafa uppbyggingu á sínum fundum. Það er að sjálfsögðu 
hægt að koma með hugmynd að nýjungum ef svo vill og breyta forminu ef 
það hentar. Fyrst og fremst á hópurinn að taka sameiginlega ákvörðun um 
þetta svo allir séu sáttir.  
Hér fylgja með niðurstöður hópanna tveggja af starfsdeginum 10. febrúar 
2007. Eins og sjá má eru niðurstöður hópanna ekki eins og engin ein leið 
heilög. Það er því tilvalið að velta fyrir sér hvernig þið mynduð vilja sjá 
uppbyggingu á ykkar fundum. 
 
 
Hópur 1 
 

• Nauðsynlegt að hafa fundi á 2 vikna fresti. 
• Fundir mega vera frjálslegir, ekki of formlegt en þó hafa fundarstjóra 

og mælendaskrá. 
• Fundarstjóri valinn á fundunum í hvert sinn, eða einhver býður sig 

fram. Skiptast á t.d eftir skólum. 
• Senda mál á dagskrá á fundarstjóra, önnur mál skilist á staðnum. 
• Fundastjóri sendi dagskrá á aðra og ef frestun er á fundi, þá láta 

vita með góðum fyrirvara. 
• Boðleiðir : e-mail, sms – samdægurs og jafnvel hringja út í 

sérstökum tilfellum. 
• Ef dagskrá fundar er þunn á engu að síður að halda fund.  
• Reykjarvíkurráðsmenn eru fulltrúar hverfisins og þurfa að mæta á 

hverfisfundina 
 
 
 
Hópur 2 
 

• Halda fundi 2 x í mánuði, kvöldmatarfundur einu sinni í mánuði. 
• Fundir eiga að vera fjölskylduvænir, óþvingaðir 
• Starfmaður á að vera ritari en fundarstjóri kosinn í byrjun hvers 

fundar. 
• Fundarstjóri heldur ræðumanni við efnið, ritari heldur fundarstjóra 

við efnið. 
• Fundur á aldrei að vera lengur en 2 klst. 
• Boðleiðir: sms, e-mail 
• Engin mælendaskrá , frekar rétta upp hönd. 
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• Fundagerð rituð af starfsmanni, ekki senda út heldur setja á 
heimasíðu. 

• Reykjavíkurráðsfulltrúar þurfa að láta starfsmann og varafulltrúa vita 
ef þeir komast ekki á fundi. 

• Þó dagskrá sé þunn á samt að halda fund. 
• Brjóta fundi upp?? 
• Þegar tengiliðir og aðrir “fagaðilar” koma á fund þarf að setja sig í 

prófessionalismann. 
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Vinnuaðferðir 
Vinnuferli og skipulag mála 

 

etja með í vinnuferli hvert á að leita með hvað. 

Bæta við lokadagsetningu á verkefnið. 

Nota fjölmiðla meira – og vekja athygli á ungmennaráðum. 

Hringja í alla í ráðinu daginn fyrir fund til að minna á fundinn. 

Mikilvægt að boða forföll til að sýna hinum virðingu. 

Hafa kynningu á málinu og umræður í ráðinu. 

Ef maður hefur áhuga á einhverju þá á maður að vera ófeimin að bera það 
undir ráðið. 

Hafa fundagerðir aðgengilegar á URR. 

Hafa góða heimasíðu til að fólk nenni að kíkja á hana. 

 

Hvernig komum við tillögum / hugmyndum ungs fólks á framfæri og í 
farveg? 

Fund með hverfisráði 

Borgarstjórnarfundum 

Fara í réttu ráðin og nefndirnar 

Fjölmiðlar 

Borgarstjórnarfundurinn 

kafli 
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Leita beint til aðilanna sem sjá um hlutina – sviðin og ráðin 

Skrifa grein í blöðin – hefur mikil áhrif flestir lesa blöðin 

Fjölmiðlar 

Samvinna og auglýsingar 

Vekja athygli á ráðunum 

Kosningar innan ráðsins og hvernig er skilað til næsta ráðs? 

Framboð og lýðræðislega kosningu. 

Áróður fari fram á framboðsfundi en ekki á öðrum vettvangi. 

Hafa snemma á starfsárinu, samt ekki of snemma. 

Skyldumæting fyrir alla í ráðinu. 

Gera skýrslu um starfsárið fyrir nýtt ráð. 

Hafa ráðið opið þeir sem vilja halda áfram gera það. 

Aukið vægi ungmennaráðanna í málum sem þau varða. 

Fara í gegnum nemendaráðið eða félagsstarfsfulltrúa og hafa kosningar í 
hverjum skóla. 

Þarf að bæta við í skólanum í reglur þegar kosið er í nemendaráð þá er líka 
kosinn fulltrúi í ungmennaráð. 

Ekki hafa þetta vinsældarkosningu. 

Farið var í skóla á höfuðborgarsvæðinu til að kynna ungmennaráð – gamla 
ráðið gerði það og það skilaði sér vel. 

Spurning hvort það eigi ekki að setja þetta í hendurnar á skólunum. 

Einn kosinn og annar tilnefndur af kennara. 

Hvernig vinnur ungmennaráðið saman?  

Hafa 2 ungmennaráð sem væru ,,bræðraráð” og myndu hittast og ræða 
málin.  

Siðareglur og fundareglur eru settar af hverju ráði fyrir sig. 

Lágmark einn fundur í mánuði, flestir funda aðra hverja viku. 

Ef eitthvað sérstakt mál er í gangi þá taki einhverjir áhugasamir að sér 
verkefni sem þeir þurfa að sýna fram á næsta fundi. 

Eitt ungmennaráð fari í ungmennaskipti einu sinni á ári. 

Samvinna við fullt af aðilum til að vera sýnilegri og fólk viti hvað þetta er. 
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Hafa reglu á fundartímum.  

Góð fundarstjórn og tímaramma. 

Hafa fundarstjóra á hverjum fundi. 

Skiptir með sér verkum til að allir séu ekki að vökva sama blómið. 

Eitt ungmennaráð fari í ungmennaskipti einu sinni á ári. 

Gott hópefli í byrjun ferð, eða , þ.h. 

Ungmennaráð hafi fjárhagsramma fyrir sig.  
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Samstarf 
Samstarf ungmennaráða við aðra aðila 

 

að er mikilvægt fyrir ungmennaráð að vera í samstarfi. Eftirfarandi eru 
helstu þættir sem fulltrúum í ungmennaráðum finnst mikilvægir 
varðandi samstarf. 

 
Hvað er samstarf? 
Þegar fleiri en einn aðili eða hópar vinna saman, nýta krafta sína, til dæmis 
tvö ungmennaráð eða aðrir aðilar vinna með ungmennaráði. 
 
Þeir sem ungmennaráð getur verið í samstarfi við eru margir: 

o Samstarf milli ungmennaráða í Reykjavík 

o Samstarf við borgarstjórn, m.a. fá sendar frá þeim tillögur 

sem varða ungt fólk og fá betri svörun við þeim tillögum sem 

lögð eru fyrir ýmsa aðila  

o Samstarf við pólitísku hverfaráðin, , m.a. fá sendar frá þeim 

tillögur sem varða ungt fólk og fá betri svörun við þeim 

tillögum sem lögð eru fyrir ýmsa aðila 

o Ýmis ráð, nefndir og stofnanir borgarinnar og ríkisins 

o Félagsmiðstöðvar 

o Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar 

o Grunnskólar og framhaldsskólar 

o Ýmsir aðilar utan borgarkerfisins, s.s. Lýðheilsustöð, 

Íþróttafélög og hverfislögreglu, SÁÁ, Umferðarstofa ofl.  

o Ungt fólk úr öðrum bæjarfélögum. 

o Ungt fólk í útlöndum  
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Hvernig getur ungmennaráð unnið með öðrum aðilum? 
o Sameiginleg málþing og fundir með samstarfsaðilum. 

o Vinna að tillögum til að koma til hverfaráða eða 

borgarstjórnar. 

o Ungmennaráð getur haft frumkvæði og óskað eftir samvinnu 

við aðra aðila. Það þarf ekki allt að fara í gegnum 

borgarstjórn á borgarstjórnarfundi 

 
Hvaða kostir eru við samstarf? 

o Samstarf getur leitt af sér aukna þekkingu og málefnalegri 

umræðu hjá ungmennaráðunum.  

o Auðveldara að færa rök fyrir tillögum  

o Samstarf er nauðsynlegt til að ná betur eyrum þeirra sem 

eiga að hlusta 

o Með sameiningu krafta næst betri árangur!  
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Viðaukar 
Aukaefni til stuðnings við skipulag ungmennaráða 
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Fundaskipulag 

 

Af hverju er fundurinn boðaður?   

Hvenær er fundurinn (dags.og tími)   

Hvar á fundurinn að vera (nákv.staðs.)   

Hver boðar fundinn?     

Hverja á að boða á fundinn?     

     

     

Hver stýrir fundinum?     

Hver skrifar fundargerð?     

   

Hvað á að ræða á fundinum? Hver ætlar að segja frá 
Hvað þarf að undirbúa 
áður? 
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Uppákoma 

 

Hvað þarf að gera? Hver ætlar að gera það 
Hvenær á það að vera 
búið 
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Fundargerð 

 

 

Mættir: 
_______________________________________________________________________________________________________________

Hvað var ákveðið Hver ætlar að gera það Hverju var frestað Hvað annað var rætt 

        

        

        

        

        

        
 


