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Styrkþegar þurfa að skila greinargerð um nýtingu styrksins innan árs frá styrkúthlutun. Hægt er að 
fylla greinargerðina út og senda hana sem viðhengi á netfangið: mannrettindi@reykjavik.is 

Heiti verkefnis:  

Uppgjör við ástandið. Skjöl ungmennaeftirlits og ungmennadómstóls. 
 

Nafn styrkumsækjanda:                                                                                                            Kennitala: 
Agnes  Jónasdóttir                                                                                                                                           1704923239 

 

Heimilisfang:                                                   Póstnúmer:                                                        Staður: 
           Geitland 10                                                               108                                                                            Reykjavík  

 

Tengiliður (ef annar en styrkumsækjandi): 
 

 

Heimilisfang:                                                   Póstnúmer:                                                        Staður: 
 
 

Nafn/nöfn samstafsaðila ef við á:                                                                                          Kennitala:  
Hafdís Erla Hafsteinsdóttir                                                                                               290185-2899 

Heimilisfang:                                                   Póstnúmer:                                                        Staður: 
Mýrarsel 8                                                     109                                                                Reykjavík 

Tilgreinið styrkupphæð sem sótt var um: 
 

500.000 
(Verkefnið hlaut styrk uppá 300.000 krónur) 
 

 

Greinargerð   [VEGNA STYRKS FRÁ MANNRÉTTINDARÁÐI] 

Hvernig gekk verkefnið?  
Náðust markmið verkefnisins? 
Gögn ungmennaeftirlits og ungmennadómstóls voru kortlögð og liggur úrvinnslan, tölfræði og samantekt fyrir. 
Ritrýnd grein birtist í hausthefti Sögu 2017 sem hlaut nokkra umfjöllun í fjölmiðlun. Helstu niðurstöður voru 
teknar saman og sendar til stýrihóps sem forsætisráðherra skipaði í febrúar 2018 og á að vinna að heildstæðum 
úrbótum er varðar kynferðislegt ofbeldi. Skýrslan var send stýrihópnum í apríl 2018 og verður tekin umfjöllunar 
samkvæmt svari formanni hópsins, Höllu Gunnarsdóttur. Sökum lagakosnaðar féll lögfræðiálit út en þó náðist 
markmiðið um að vekja athyggli ráðamanna á þessum kafla sögunnar. Opinber birting tölfræði gagnanna og 
samantektar býður enn betri tíma.  

 
Hverjir nutu góðs af verkefninu? Vinsamlega greinið eftir kyni og þeim þáttum sem mannréttindastefna 
Reykavíkurborgar nær til. 
 
Niðurstöður verkefnisins veita nýja innsýn inní virkni stofnannabundins ofbeldis, sérstaklega gagnvart konum og 
stúlkum. Niðurstöðurnar munu gagnast rannsakendum, aktívistum og öllum þeim sem láta sig þann málaflokk 
varða. 
 
 
 

 
Hverjir unnu að verkefninu? Vinsamlega greinið eftir kyni. 
Agnes Jónasdóttir, meistaranemi og kona. 
Hafdís Erla Hafsteinsdóttir rannsakanda og kona.  
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Kostnaðaráætlun:  

Verkþáttur  Áætlaður kostnaður  Raunkostnaður 

Laun meistaranema fyrir júní mánuð  250.000 kr  200.000 kr. 

Laun rannsakanda fyrir júní mánuð  250.000 kr.  100.000 kr. 

     

     

     

     

     

Heildarkostnaður     

Var styrknum varið á annan hátt en áætlað var í styrkumsókn?  
  
Styrkurinn var eina fjármagnið sem verkefnið hlaut og var það því allt minna í sniðum en áætlað var. Var 200.000 
krónum varið í laun meistaranema sem vann við gróf flokkun skjalanna og tölfræði úrvinslu síðastliðið sumar. 
100.000 krónur fóru til rannsakanda sem varði sumrinu í að hafa umsjón með verkefninu og leggja loka hönd á 
grein um sama efni. Minnkað umfang verkefnisins gerði það líka að verkum að aðeins var farið yfir þau gögn sem 
komu til kasta ungmennadómstólsins.  

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri t.d. um samvinnu, önnur verkefni sem urðu til í kjölfar þessa 
eða nýjar hugmyndir sem kviknuðu. 
 

 

Greinargerð ásamt fylgigögnum skal skilað til: 
Mannréttindaskrifstofu, Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík eða á netfangið 

mannrettindi@reykjavik.is 
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