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Skóla – og frístundasvið Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609 (hér eftir nefnt SFS) og 

Ríkisútvarpið ohf., kt. 600307-0450 (hér eftir nefnt RÚV),  gera með sér svofelldan 

 

Samstarfs- og styrktarsamning 

1.gr 

Markmið 

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

unglinga í íslensku samfélagi. 

UngRÚV er þjónusta við ungt fólk þvert á miðla RÚV. UngRÚV er hluti af RÚV núll - þjónustu 

RÚV við ungmenni á aldrinum 13-16 ára. Samningurinn er fram settur sem styrkur til að treysta 

rekstrargrundvöll og starfsemi UngRÚV. 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.  

 

2. gr. 

Réttindi 

RÚV fer með ótakmarkaðan og ótímabundinn rétt á öllu því efni, sem miðlað er á UngRÚV, 

bæði hérlendis sem erlendis. Rétturinn gildir jafnt um einstök atriði í þjónustu UngRÚV sem 

og miðla UngRÚV í heild. 

 

3. gr. 

Framlag RÚV 

Framlag RÚV skv. samningi þessum er eftirfarandi :  

• RÚV þróar áfram vefmiðil fyrir unglinga í samstarfi við SFS með áherslu á dagskrárefni 
fyrir unglinga.  

• RÚV leggur til grundvallar miðilinn UngRÚV þar sem ungu fólki gefst tækifæri til að 
koma á framfæri eigin framleiðslu. 

• Utanumhald á námskeiðum: 
o Tækni- og dagskrárgerðarnámskeið haldið árlega á vegum RÚV, þar sem um 

tuttugu unglingum er boðið að taka þátt. RÚV gefur ungu tæknifólki möguleika 
á að taka þátt í framleiðslu á efni fyrir UngRÚV að undangengnu námskeiði skv. 
samningi þessum.  

o Námskeið í fréttamiðlun, vinnslu og flutningi. Ungt fréttafólk fær þjálfun í öllu 
því helsta sem þarf að kunna í fréttaflutningi. Fréttir þeirra eru svo birtar á 
UngRÚV og í Krakkafréttum. Námskeið fer fram stuttu 
fyrir  Barnamenningarhátíð.  

• SFS í samstarfi við UngRÚV setja á laggirnar UngRÚV ráð sem hjálpar til við að móta 
dagskrárstefnu UngRÚV.   

• Samstarf um Skrekk - hæfileikakeppni SFS.  
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o Myndræn skrásetning á skólaheimsóknum þar sem allir þátttökuskólar eru 
heimsóttir og viðtöl tekin við keppendur,  

o Leggur til tækja- og tæknibúnað og vinnuframlag starfsfólks RÚV fyrir 
undanúrslit og úrslita kvöld.   

o Sendir út þrjár vefútsendingar af undanúrslitum.  
o Upptökur á prófílum, fyrir beina útsendingu. 
o Viðtal við sigurvegara frá árinu áður. 
o Umsjón með ungu fólki á samfélagsmiðlum UngRÚV.  
o Verkefnastjórnun og útsendingarstjórn á beinni útsendingu af úrslitakvöldi. 
o Umfjöllun um Skrekk á RÚV miðlum.    

• Auka sýnileika unglinga í línulegri dagskrá á RÚV - jafnt í almennri dagskrá sem og 
sérstakri þáttagerð á helstu viðburðum ungmenna svo sem Samfés, Stíl, Danskeppni 
Samfés, Rímnaflæði, Upptaktinn og fleira. 

• Framleiða spjallseríu þar sem ungmenni eru í forgrunni. Áhorfendur kynnast 
áhugaverðu ungu fólki og læra um málefni sem þeim eru hugleikin sbr. þáttagerð um 
ungt fólk sem fékk Íslenskuverðlaun SFS.  

• Gæta skal trúnaðar gagnvart málefnum barna og skal tryggt að aflað sé samþykkis 
forsjáraðila þegar við á. 

• Agnes Wild er tengiliður RÚV. 

4. gr. 

Framlag SFS 

Framlag SFS skv. samningi þessum er eftirfarandi: 

 

• SFS styrkir RÚV um alls kr. 18.217.287,- á samningstímanum. 

• Greiðslur skulu inntar af hendi sem hér segir: 

 

 

 

• Allar upphæðir eru undanskyldar virðisaukaskatti, en ekki er um virðisaukaskattskylda 
starfsemi að ræða. 

• Verkefnastjóri barnamenningar SFS sér um samstarf og er tengiliður við RÚV / UngRÚV 

fyrir hönd SFS. 

• Ekki er um frekari greiðslur að ræða af hálfu SFS skv. samningi þessum. 
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• Gerður er fyrirvari af hálfu Reykjavíkurborgar um að fjárveitingar skóla- og 

frístundasviðs eru gerðar með fyrirvara um fjárheimildir skv. fjárhagsáætlun á hverju 

ári eftir fyrsta ár samningsins.   

• . 

5. gr 

Gildistími samnings 

Gildistími samnings þessa er frá 1. janúar 2023  til 31. desember 2025.  Fellur samningurinn þá 

úr gildi án sérstakrar uppsagnar. 

Samningurinn er uppsegjanlegur af hálfu beggja samningsaðila með 3 mánaða fyrirvara og 

miðast uppsögn við mánaðamót. 

 

6. gr. 

Vanefndir, reglur o.fl 

Komi í ljós að skóla- og frístundasvið hefur ofgreitt styrkfjárhæð af einhverjum ástæðum, t.d. 

vegna rangra upplýsinga eða mistaka, mun sviðið lækka styrkfjárhæð til RÚV við næstu 

greiðslu sem því nemur eða krefjast endurgreiðslu. 

Verði um verulegar vanefndir að ræða á skyldum skv. samningnum af hálfu annars hvors 

samningsaðila er gagnaðila heimilt að rifta samningnum, þ.m.t. afturkalla styrkloforð og/eða 

krefjast endurgreiðslu, án frekari fyrirvara eða aðvarana.  Áður en til  riftunar kemur skal 

samningsaðili þó hafa skorað á gagnaðila að bæta úr vanefndinni innan hæfilegs frests, sem 

skal að öllu jöfnu ekki vera lengri en 14 dagar.  

Um samning þennan fer eftir reglum Reykjavíkurborgar um styrki og skal geta þess í 

kynningarefni RÚV að stofnunin njóti styrks frá Reykjavíkurborg. 

Skv. reglum Reykjavíkurborgar um styrki skulu þeir, sem njóta styrkja frá Reykjavíkurborg, skila 

kyngreindum gögnum um þá, sem eftir atvikum veita eða njóta tiltekinnar þjónustu eða gæða 

vegna styrkveitingarinnar.  Sérstaklega skal greint frá því hvaða áhrif styrkurinn hefur á stöðu 

jaðarsettra hópa fólks, sbr. mannréttindastefna Reykjavíkur.  Greinargerðinni skal skilað á 

sérstöku eyðublaði http://www.reykjavik.   

Skv. mannréttindastefnu borgarinnar eru styrkir borgarinnar bundnir því skilyrði að unnið sé 

gegn mismunun og að jafnrétti.  Mannréttindaráð Reykjavíkurborgar getur krafið viðtakanda 

styrks um greinargerð um ráðstöfun hans til að fylgjast með því að hann sé nýttur á 

jafnréttisgrundvelli. 

7. gr. 

Fjárhagsleg ábyrgð og framsal 

Reykjavíkurborg ber hvorki lagalega né fjárhagslega ábyrgð á verkefnum sem unnin verða á 

grundvelli styrksins. 

Samningsaðila er óheimilt að framselja réttindi sín og/eða skyldur samkvæmt 

http://www.reykjavik/
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samningi þessum, í heild eða að hluta, nema að fyrirframfengnu skriflegu samþykki hins. 

 

8. gr. 

Varnarþing o.fl. 

Rísi ágreiningur um efni og/eða túlkun samningsins skal reka ágreiningsmál fyrir héraðsdómi 

Reykjavíkur. 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, sitt handa hvorum aðila. 

 

 

Reykjavík,  x. xx 2022 

  

 

F.h. RÚV / UngRÚV      F.h. Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar                                                   

 

___________________________     ____________________________ 

Skarphéðinn Guðmundsson       Helgi Grímsson 

 

 

Vottar að réttri dags. og undirritun 

 

_______________________________ 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjal; Reglur Reykjavíkurborgar um styrki 


