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Efni: Umsögn við frumvarp til fjáraukalaga 2020, 724. mál.

UMFÍ -  Ungmennafélag Íslands og Ungmennaráð UMFÍ fagna aðgerðum stjórnvalda til að 
sporna gegn þeirri efnahagsvá sem blasir við vegna neikvæðra afleiðinga af yfirstandandi 
heimsfaraldri COVID-19. Afleiðingarnar eru þegar komnar fram og munu þær gera það áfram. 
A f þeim sökum þurfa allir að snúa bökum saman.

UMFÍ og Ungmennaráð hafa tekið saman nokkur atriði sem varða málaflokka frumvarps til 
fjáraukalaga.

1. Liður 18: Menning, listir, íþróttir og æskulýðsmál: Gert ráð fyrir að framlag úr 
ríkissjóði nemi 250 milljónum króna. UMFÍ og Ungmennaráð UMFÍ fagna því að 
komið er til móts við tónlistarfó lk en lýsa y fir undrun að þrátt fyrir upptalningu í 
flokknum  er ekki í áætluninni ný fjárveiting til íþrótta og æskulýðsmála. Vissulega 
hefur verið samþykkt að veita fjármunum til íþróttahreyfingarinnar. Ljóst er að 
framlagið mun dreifast á margar hendur og dugar það því til skamms tíma og þarf að 
bæta í. UMFÍ og Ungmennaráð UMFÍ benda á að jafnt á við um listafólk og íþróttafólk, 
þar sem fjöldi þess hefur atvinnu af íþrótt sinni. M ikilvæ gt er að styðja við þann hóp 
fólks með sama hætti og tónlistarfólk.

2. Liður 29: Fjölskyldumál: Lagt er til að einum milljarði króna verði varið í stuðningi við 
fjö lskyldur og börn, þar af 600 milljónum króna til að veita tímabundinn stuðning til 
lágtekjuheimila og til að tryggja jöfn tækifæri barna í íþrótta- og tóm stundastarfi í 
sumar. UMFÍ og Ungmennaráð UMFÍ fagna skjótum viðbrögðum enda sýna 
rannsóknir gífurlegt forvarnargildi þátttöku í skipulögðu íþrótta og tóm stundastarfi. En 
á sama tíma þarf að tryggja að úrvinnslan verði auðveld til að tryggja að að aðgerðin 
nái til allra hópa, jafnt þeirra sem standa á jaðrinum og fjölskyldna af erlendu bergi 
brotið. Rannsóknir á vegum UMFÍ sýna e inm itt að börn af erlendum uppruna taka 
síður þátt í skipulögðu íþrótta- og tóm stundastarfi en önnur börn. A f þeim sökum þarf 
að gæta sérstaklega vel að því að foreldrar barnanna verði upplýstir um stöðuna svo 
börnin verði með.

3. Liður 32: Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála: Lagt er til 450 milljóna króna 
framlagi úr ríkissjóði til að efla félagsleg úrræði og tryggja stuðning við viðkvæma 
hópa. UMFÍ og Ungmennaráð UMFÍ hvetur til að þau verkefni sem úrræðin fela í sér
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verði unnin í samvinnu við sterkt og umfangsmikið net félagasamtaka um allt land. 
Bakland félagasamtaka er gríðarlega sterkt og hafa sjálfboðliðar innan þriðja geirans 
sýnt fram á að vinna þeirra skilar sér margfalt til baka. Því er um að gera og styðjast 
við baklandið til að tryggja farsælan stuðning, vinna gegn félagslegri einangrun og ná 
til þeirra sem þurfa á stuðningi að halda um allt land.

Vinnum saman
Að öðru leyti fagna UMFÍ og Ungmennaráð UMFÍ því að næstu skref hafa verið stigin til að 
draga úr neikvæðum áhrifum COVID-19 á samfélagið. Ljóst er að þetta eru ekki lokaskrefin 
heldur þarf að halda áfram stuðningi.

Forsvarsfólk UMFÍ og Ungmennaráðs UMFÍ er reiðubúið til frekari útskýringa og aðstoðar á 
fleiri stigum  málsins ef þess er óskað.

Gerum gott starf betra samfélaginu til góða!

Virðingarfyllst,
f.h. Ungmennafélags Íslands og Ungmennaráðs UMFÍ

Auður Inga Þorsteinsdóttir, 
Framkvæmdastjóri UMFÍ

Ástþór Jón Ragnheiðarson, 
Formaður Ungmennaráðs UMFÍ
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