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Efni: Samningur skóla- og frístundasviðs við RÚV um UngRÚV. 

Skóla- og frístundasvið (SFS) leggur til að gerður verði samstarfs- og styrktarsamningur við 

RÚV um UngRÚV. 

Markmið samnings þessa er að styðja við unglingalýðræði og skapa vettvang fyrir raddir 

unglinga í íslensku samfélagi í samræmi við nýja Menntastefnu Reykjavíkurborgar, 

UngRÚV er þjónusta við ungt fólk þvert á miðla RÚV. Markmið samstarfs RÚV og SFS er að 

unglingar í 8., 9. og 10. bekk í Reykjavík fái tækifæri til að þróa og taka þátt í verkefnum 

UngRÚV þar sem áhersla er lögð á fjölbreytileika og mismunandi hæfileika unglinga.  

Verkefnið mun felast fyrst og fremst í eftirfarandi:  

 RÚV þróar vefsjónvarpsefni fyrir ungt fólk (8., 9. og 10. bekkinga), í samstarfi við SFS. 

 RÚV leggur til tækja- og tæknibúnað til að streyma frá að minnsta kosti þremur 

unglingaviðburðum á vegum SFS á gildistíma samnings þessa.  

 RÚV leggur til grundvallar miðil (UngRÚV/RÚV núll) þar sem unglingum gefst 

tækifæri til að koma á framfæri eigin framleiðslu, t.a.m stuttmyndum, videobloggi, 

jafningjafræðslu, tískubloggi o.fl. 

 Námskeið í tækni- og dagskrárgerð haldið árlega á vegum RÚV, þar sem um tuttugu 

reykvískum unglingum, ásamt jafnöldrum þeirra annars staðar af landinu, er boðið að 

taka þátt. Fyrirkomulag námskeiðs skál ákveðið í samráði við SFS ár hvert.  

 RÚV gefur ungu tæknifólki möguleika á að taka þátt í framleiðslu á  efni fyrir  

UngRÚV og RÚV núll, að undangengnu námskeiði skv. samningi þessum. 

 Sérstakt teymi skipað lykilfólki UngRÚV og aðilum í samstarfi við UngRÚV þar sem 

reglulega eru rædd og ákvörðuð verkefni UngRÚV, nýjar hugmyndir að verkefnum og 

útfærsla þeirra - í samráði við dagskrárstjóra RÚV. 

 Auka sýnileika unglinga í línulegri dagskrá á RÚV - jafnt í almennri dagskrá sem og 

sérstakri þáttagerð 

 Myndræn skrásetning á skólaheimsóknum viku fyrir Skrekk, þremur vefútsendingum af 

undanúrslitum og beinni útsendingu af úrslitakvöldi. 

 Gæta skal trúnaðar gagnvart málefnum barna og skal tryggt að aflað sé samþykkis 

forsjáraðila þegar við á. 



 
 

 

Samningurinn er mjög í takt við helstu markmið nýrrar menntastefnu sem eru eftirfarandi:  

 

Að öll börn:  

 vaxi, dafni og uni saman í samfélagi sem einkennist af lýðræði, jafnrétti, mannréttindum og 

virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífsins.  

 þrói sterka sjálfsmynd, trúi á eigin getu og nái árangri námslega og félagslega í skóla- og 

frístundastarfi.  

 lesi sér til gagns og gamans, afli sér þekkingar og öðlist skilning á samfélagi og náttúru.  

sýni frumkvæði, skapandi og gagnrýna hugsun.  

 tileinki sér heilbrigðan lífsstíl og búi yfir hæfni til að standa vörð um eigið heilbrigði. 

Greiðslur samkvæmt samningi þessum til RÚV eru krónur 14.169.000,- sem skiptist niður á 

þrjú ár. Kostnaður samningsins rúmast innan fjárhagsramma sviðsins. 

Með tölvuskeyti, dags. 28. október 2020, er staðfest af innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar 

að efni samstarfssamnings Skóla- og frístundasviðs og RÚV falli undir reglugerð 1000/2016. 

Fram kemur í staðfestingunni að efni samningsins falli undir félagslega þjónustu og aðra 

sértæka þjónustu í skilningi kafla VIII. laga um opinber innkaup nr. 120/2016 (sjá orðasafn 

Evrópusambandsins (CPV), sbr. reglugerð EB nr. 933/2010 og reglugerð EB 1000/2016 er sú 

þjónusta sem fellur undir CPV númer 80000000-4 (Menntunar og þjálfunarþjónusta) og 

80310000-0 (Fræðsla ungmenna) útboðsskyld í samræmi við kafla VIII. laga um opinber 

innkaup nr. 120/2016. Umrædd kaup teljist vera sértæk þjónusta í skilningi 4. gr. reglugerðar 

260/2020 um auglýsingu innkaupa á útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa 

og innkaup samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup. 

Samkvæmt 4. gr. reglugerðarinnar er viðmiðunarfjárhæð slíkra kaupa kr. 97.770.000,-. Ljóst er 

því að kaupin eru ekki útboðsskyld.  

 

 

 


