
Fundargerð  
  

Ungmennaráðs Suðurlands, 5. fundur haldinn á skrifstofu SASS að Austurvegi 56, 2. október 
2019 klukkan 16:00 
 
Mættir eru:  
Halla Erlingsdóttir Ásahreppi,   
Rebekka Rut Leifsdóttir Rangárþing ytra 
Kristrún Ósk Baldursdóttir Rangárþing eystra  
Birna Sólveig Kristófersdóttir Vík,  
Maríanna Katrín Bjarkardóttir Skaftárhreppi,  
Daníel Hreggviðsson Vestmannaeyjar,  
Sólmundur Sigurðarsson Bláskógabyggð,  
Nói Mar Jónsson Hrunamannahreppi,  
Hannes Hermann Mahong Magnússon og Haukur Davíðssom Hveragerði, 
Ragnar Óskarsson og Haukur Castaldo Jóhannesson Ölfusi 
Kristín Guðmundsdóttir og Egill Hermannsson Árborg,  
 
Eftirfarandi fulltrúar boðuðu forföll:  
Kristrún Urður Harðardóttir og Jón Marteinn Arngrímsson Grímsnes- og Grafningshreppi, Írisi 
Mist Björnsdóttir Höfn, Ástráður Unnar Sigurðsson Skeiða- og Gnúpverjahreppi og Hólmar 
Höskuldsson Flóahreppi  
 
Einnig eru mættir starfsmenn ráðsins, Gerður Dýrfjörð, Gunnar E. Sigurbjörnsson og Guðlaug 
Ósk Svansdóttir verkefnastjóri ráðsins. 
 
Dagskrá: 
 
Varaformaður Nói Mar stýrir fundinum í fjarveru Jóns Marteins Arngrímssonar, hann leggur 

til að fundamenn kynni sig og að dagskrá fundarins breytist þannig að liður nr. 3 verði fyrst á 

dagskrá fundarins. Samþykkt samhljóða 

Á fundinn eru mættir nýjir fulltrúar eða fulltrúar sem hafa endurnýjað umboð frá sínu 

sveitarfélagi, þetta eru fulltrúar frá eftirfarandi sjö sveitarfélögum:  Rangárþing Ytra, Árborg, 

Rangárþing Eystra, Ásahreppur, Ölfus, Bláskógabyggð og Hornafjörður 

Nýjir fulltrúar í Ungmennaráði Suðurlands til tveggja ára eru:  

• Rebekka Rut Leifsdóttir aðalmaður – Rangárþing Ytra  
• Halla Rún Erlingsdóttir aðalmaður – Ásahreppur  
• Haukur Castaldo Jóhannesson aðalmaður og til vara er Dagrún Inga Jónsdóttir – Ölfusi  
• Sólmundur Sigurðarson aðalmaður – Bláskógabyggð  
• Írisi Mist Björnsdóttur aðalmaður– Hornafjörður  
• Egill Hermannsson - Kristín Guðmundsdóttir  (Árborg á eftir að kjósa um hver verður    

aðalmaður og hver verður til vara) – Árborg  
• Vantar nýjan fulltrúa – Rangárþing Eystra 



Eftirfarandi fulltrúar eru að klára tveggja ára setu í ungmennaráðinu og þökkum við þeim 

fyrir samvinnuna og óskum þeim velfarnaðar í framtíðinni, tveir fulltrúar halda áfram setu í 

ráðinu.  

• Þórunn Ösp Jónasdóttir – Árborg  
• Kristrún Ósk Baldursdóttir – Rangárþing Eystra  
• Ragnar Óskarsson – Ölfus  
• Jana Lind Ellertsdóttir – Bláskógabyggð  
• Arndís Ósk Magnúsdóttir – Hornafjörður 
• Rebekka Rut Leifsdóttir (Heldur áfram til 2021) – Rangárþing Ytra 
• Halla Rún Erlingsdóttir (Heldur áfram til 2021)  – Ásahreppur  

 
 

1. Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um innsenda tillögu á Skólaþing 

sambandsins sem haldið verður 4. nóv 2019. Óskað er eftir þátttöku ungmenna á 

þinginu og fulltrúa frá Ungmennaráðið Suðurlands sem verður með erindi á 

þinginu.  

Fundamönnum var skipt í þrjá vinnuhópa og allir hóparnir svöruðu spurningunum frá 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga fyrir Skólaþing sambandsins. Í framhaldinu kynntu hóparnir 

svörin og niðurstöður við spurningunum. Umræður og samantekt.  

Nóa Mar Jónssyni var falið að setja saman svör fyrir ráðið og skila inn til Sambandsins fyrir 5. 

október 2019. Hann mun einnig vera með erindi á þinginu fyrir hönd Ungmennaráðs 

Suðurlands.  

 

2. Kjör formanns, varaformanns og ritara  

Nýr stjórn Ungmennaráðs Suðurlands 2019-2020 er:  

Nói Mar Jónsson formaður 
Sólmundur Sigurðarson varaformaður 
Halla Rún Erlingsdóttir ritari 
 

3. Ársþing SASS. Haldið á hótel Geysi 24. október 2019  

Stjórn SASS hefur óskað eftir fulltrúum frá ráðinu. Samþykkt að Nói Mar og Sólmundur fari á 

ársþing SASS með erindi fyrir hönd Ungmennaráðs Suðurlands. Bent er á að allir aðalmenn í 

ráðinu eru velkomnir að mæta á ársþingið 24. október og taka þátt í nefndavinnu á þinginu.  

4. Ráðstefna ungmennaráða 2020 á Suðurlandi 

Undirbúningur og umræður um ráðstefnu ungmennaráða 2020,  rætt um styrkumsókn, 

staðsetningu og málefni. Ráðið leggur til að haldinn verði vinnufundur í nóvember um 

ráðstefnuna og þar verði einnig farið ítarlega yfir umsóknarferlið fyrir styrkumsókn í 

ERASMUS +.  



Til undirbúnings fyrir fundinn í nóvember og ráðstefnuna þá komu eftirfarandi málefni fram 

til frekari úrvinnslu;  

- Aðstaða í sveitarfélögum á Suðurlandi til að laða að ungt  fólk aftur heim, húnæðismál, 
atvinnumál og innviðir 
- Menntamál og forvarnir 
-  Menningarmál – menningarsalur Suðurlands  
- Menntamál yfirflokkur  
- Menntamál og tengd verkefni – TRÉ  
- Menntamál, forvarnir og umhverfismál 
- Aðstaða í sveitarfélögum á Suðurlandi til að laða að ungt  fólk aftur heim, húnæðismál, 
atvinnumál, innviðir 
- Menntamál og menningarmál 
- Auka og skapa atvinnu fyrir ungt fólk á Suðurlandi 
- Geðheilbrigði og forvarnir 
- Geðheilbrigði, forvarnir og skapa aðstöðu fyrir ungt fólk í heimabyggð svo að það flytji aftur 
heim/ til baka.  
 

5. Annað 

Gunnar fór yfir áhersluverkefnið Fræðsla ungmennaráða sem er á lokametrunum. Allir 

fundamenn eru áhugasamir um að klára verkefnið sem allra fyrst og unnið verður að 

skipulagningu fyrir síðustu fundina í þeim sveitarfélögum sem eftir eru.  

Farið var yfir ráðstefnuna frá því í janúar 2019 sem haldin var á Hótel Selfossi. Horft var á 

trailer sem búið er að vinna frá ráðstefnunni. 

Umræður um áhersluverkefnið Forvarnarfræðsla á Suðurlandi. Gunnar útskýrði stöðu 

verkefnisins og hvernig það verður í framkvæmd. Um er að ræða verkefni sem hefur til 

umráða 4 mkr og verður unnið að mestu árið 2020.  

 

Fundi slitið klukkan 20.00  

Nói Mar Jónsson Formaður Hrunamannahreppi,  
Halla Erlingsdóttir Ásahreppi,   
Rebekka Rut Leifsdóttir Rangárþing ytra 
Kristrún Ósk Baldursdóttir Rangárþing eystra  
Birna Sólveig Kristófersdóttir Vík,  
Maríanna Katrín Bjarkardóttir Skaftárhreppi,  
Daníel Hreggviðsson Vestmannaeyjar,  
Sólmundur Sigurðarsson Bláskógabyggð,  
Hannes Hermann Mahong Magnússon og Haukur Davíðssom Hveragerði, 
Ragnar Óskarsson og Haukur Castaldo Jóhannesson Ölfusi 
Kristín Guðmundsdóttir og Egill Hermannsson Árborg,  
Gerður Dýrfjörð Starfsmaður 
Gunnar E. Sigurbjörnsson Starfsmaður 
Guðlaug Ósk Svansdóttir verkefnastjóri. 


