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1. Inngangur 

Í hverju samfélagi er félagsstarf fyrir börn og unglinga mikilvægur þáttur í 

lífsgæðum íbúa. Fjölskyldur láta slíkt hafa áhrif á val sitt um búsetu til framtíðar.  

Flestir geta verið sammála því. Í litlum samfélögum eins og Ólafsfirði má segja að slíkt 

starf sé enn mikilvægara en í stærri samfélögum þar sem framboð afþreyingar er 

fjölbreyttara. Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum á undanförnum 

áratugum og félagsstarfið hefur ekki farið varhluta af því. Það er því áhugavert að skoða 

hvernig félagsstarf hefur þróast í Ólafsfirði á síðustu áratugum og hvaða breytingar hafa 

orðið. Ólafsfjörður er einnig áhugavert rannsóknarefni, þar sem mögulegt er að skoða 

hvort munur er á þeim tímabilum þar sem æskulýðsfulltrúar voru starfandi í bænum eða 

þegar enginn slíkur var starfandi. 

Fyrirmyndin og hugmyndin að þessari ritgerð er M.Ed. ritgerð Árna 

Guðmundssonar um Sögu félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942-1992 (Árni Guðmundsson, 

2006) Því er umfjöllun og kenningarfræðileg nálgun svipuð, enda tel ég hans verk 

eingöngu vera fyrsta verkið í enn stærra samhengi sem mikilvægt er vinna að næstu árin 

áður en þessi þekking hverfur á braut í krafti tímans. 

Leiðbeinandi minn var Árni Guðmundsson, sem er vel kunnugur viðfangsefninu. 

Fyrstu hugmyndir mínar af verkefni voru ekki full mótaðar. Aðstoðaði Árni mig við að 

leggja línurnar og afmarka verkefnið. Í fyrstu var hugmyndin of stór, enda var ég á leið 

að gera úttekt á stöðu frístundamála (með íþróttum og öllum æskulýðsmálum) á 

Siglufirði og Ólafsfirði. Slík hugmynd er nær M.Ed. ritgerð í stærð og framkvæmd. 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar eru kynntar kenningar nokkurra fræðimanna um 

félagsmótun. Um er að ræða kenningar sem ég tel að félagsmiðstöðvar hafi starfað eftir 

undanfarin ár og geri enn í dag. Með þessu er lagður grunnur að greiningu þeirrar 

þróunar sem orðið hefur í félagsstarfi í Ólafsfirði. 

Í kaflanum þar á eftir er farið yfir sögu félagsstarfsins, en honum er skipt í 

tímabil sem miðast við starfstíma þeirra sem gegnt hafa starfi æskulýðsfulltrúa í 

Ólafsfirði og tímabil sem liðið hafa án þess að sérstakur starfsmaður sinnti því starfi. 

Markmiðið var að skoða hvernig starfið hefur þróast í gegnum árin og hvort munur var 

á þróuninni og framboði félagsstarfs þegar æskulýðsfulltrúi var starfandi og þegar slíkur 

starfsmaður var ekki fyrir hendi.  
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Fjallað er um tímabilin í réttri tímaröð til að geta séð þá þróun sem hefur átt sér 

stað, enda hafa miklar breytingar orðið á síðustu þremur áratugum síðustu aldar í 

þessum málum.  

Ég skoða hvernig starf var í boði hverju sinni. Var unnið eftir einhverjum 

kenningum eða uppeldisfræðum, eða voru menn almennt ekki mikið að velta þessum 

hlutum fyrir sér? Í þessu samhengi velti ég mikið fyrir mér þeim kenningum um 

félagsmótun sem ég tel að unnið hafi verið eftir og eru enn notaðar í 

félagsmiðstöðvastarfi í dag.  

 Í lokakafla ritgerðarinnar geri ég grein fyrir tengingu við kenningarnar um 

félagsmótun sem settar voru fram í upphafi ásamt því að svara þeim spurningum sem 

fram hafa komið.  

Ekki verður fjallað um íþróttir í þessari ritgerð. Engu að síður er minnst á 

íþróttahreyfinguna enda var hún hluti af almennu félagsstarfi um tíma. Anna K. 

Gunnlaugsdóttir skrifaði lokaritgerð árið 1997 við Íþróttakennaraskóla Íslands um 

upphaf og sögu íþrótta í Ólafsfirði og var það ein af ástæðunum sem ég ákvað að taka 

þann hluta ekki einnig fyrir.  

Í ritgerðinni nota ég orðið æskulýðsfulltrúi þegar ég vísa til starfsins, þótt það 

hafi ekki alltaf heitið þessu nafni. Ritaðar heimildir og viðmælendur mínir töluðu ýmist 

um æskulýðs-, tómstunda-, íþrótta eða félagsmálafulltrúa. Ég kaus að nota orðið 

æskulýðsfulltrúi þar sem það var starfsheitið á fyrsta starfsmanninum. Það kemur hins 

vegar alltaf fram ef starfið hét eitthvað annað. Æskulýðsfulltrúinn var þá hluti af 

starfinu, eins og t.d. félagsmálastjóri, sem sinnti félagsmálum almennt en íþróttir og 

aðrar tómstundir voru einnig hjá honum.  

Fyrst af öllu mun ég þó gera grein fyrir þeirri aðferðarfræði sem ég notaði við 

gerð ritgerðarinnar.  
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2. Aðferðarfræðin 

Ég notaðist við eigindlega rannsóknaraðferð. Í fyrstu skoðaði ég gamlar 

fundargerðarbækur, skýrslur, auglýsingar og annað efni sem ég kom höndum yfir sem 

ég taldi tengjast viðfangsefninu. Allar þessar upplýsingar fékk ég á bæjarskrifstofum 

Fjallabyggðar. Um er að ræða óprentaðar heimildir. Litlar skriflegar heimildir eru til frá 

ákveðnum tímabilum. Þar að auki tók ég viðtöl við fyrrverandi starfsmenn 

Ólafsfjarðarkaupstaðar ásamt því að ég ræddi við fyrrverandi formann íþrótta- og 

æskulýðsnefndar Ólafsfjarðar. Notaðist ég við opnar spurningar. Þegar ég hafði unnið úr 

þeim skriflegu heimildum sem ég fann, tók ég viðtöl. Með því móti gat ég ákveðið 

hverjir viðmælendur mínir þurftu að vera til að fylla í þær eyður sem voru. Fræðilegi 

kaflinn um félagsmótunarkenningar og hópastarf eru hins vegar unninn upp úr 

fræðibókum.  

Ég átti við vissan aðferðafræðilegan vanda að stríða við gerð ritgerðarinnar. Ég 

er sjálfur hluti af sögunni sem ég ætla að rita. Því var á tímabili stundum erfitt fyrir mig 

að átta mig á því hvenær vitneskja mín var ekki almenn vitneskja, heldur þekking sem 

ég hafði öðlast í starfi mínu. Þetta leysti ég með því að nota sjálfan mig ekki sem 

heimild heldur notaðist ég eingöngu við skrifað efni og viðtöl við samstarfsfélaga. Með 

þessu móti reyndi ég að verða eins hlutlaus og ég gat, þótt ég telji mig aldrei geta orðið 

algjörlega hlutlausan. 
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3. Kenningar um félagsmótun 

Hópastarf er enn þann dag í dag haft til hliðsjónar í starfi félagsmiðstöðva og 

hugtök Sjølunds eru enn í hávegum höfð þegar unnið er með hópa innan 

félagsmiðstöðva. Þar má t.d. nefna mikilvægi hópsins fyrir hegðun einstaklingsins, 

hópþrýsting, hvernig hópar myndast, formgerð hópa og samspil (Árni Guðmundsson, 

2006) 

 

3.1 Arne Sjølund 

Það þykir því við hæfi að byrja að fjalla um danska félagssálfræðinginn Arne 

Sjølund þar sem hans kenningar fjalla um hópa og hinar ýmsu leiðir sem hópurinn getur 

haft áhrif. Flestir viðmælendur mínir nefndu hópastarf sem grunn í sinni starfsemi. 

Sjølund lýsir því í bók sinni Gruppepsykologi frá 1965, hvernig hópur getur haft áhrif 

og fer mjög vítt yfir það svið. Hann talar t.d. um það hvaða þýðingu hópurinn hefur fyrir 

einstaklinginn og hvernig staða einstaklingsins er innan hópsins, hvernig hóparnir 

myndast og hvaða áhrif þeir hafa (Sjølund, 1965) 

Það kemur því ekki á óvart að kenning hans grundvallast af því að hópurinn á 

stóran þátt í því að móta hegðun einstaklingsins. Það er ekki bara einstaklingurinn sem 

mótar hegðun sína, heldur mótist hún einnig af því hvernig samskipti hans eru innan 

hópsins. Sjølund talar um að hópurinn hafi mjög sterk áhrif á einstaklinginn, og tekur 

svo djúpt í árina og heldur því fram að uppeldisstarf sé erfitt ef vilji hópsins er ekki fyrir 

hendi. Því telur hann að lykilinn að árangri sé að vinna með hópinn frekar en hvern og 

einn einstakling (Sjølund, 1965) 

Þar sem hópurinn hefur gríðarleg áhrif á einstaklinginn er félagsleg staða hans 

innan hópsins mikilvæg. Einstaklingurinn miðar sjálfan sig og álit sitt á sjálfum sér 

(sjálfsmynd) út frá því hvernig hann skynjar að hópurinn taki honum. Því skiptir staða 

einstaklingsins í hópnum miklu máli og telur Sjølund að staðan skipti höfuð máli er 

varðar þroska viðkomandi (Sjølund, 1965). 

3.2 Guðmundur Finnbogason 

Kenningar Guðmundar eru ekki svo ólíkar Sjølunds hvað varðar ytri áhrif. 

Guðmundur talar um að hið ytra hafi áhrif á það innra. Þarna á hann við að við setjum 

okkur í mismunandi búning eða hlutverk eftir því hvaða aðstæður eru hverju sinni. Við 

þurfum að skynja hvað umhverfið í kringum okkur er að segja okkur og bregðast við 
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samkvæmt því. Guðmundur veltir því fyrir sér í bók sinni Íslendingar : Nokkur drög að 

þjóðarlýsingu frá 1933, hvað sé meðfætt og hvað sé áunnið. Þessu verður að sjálfsögðu 

ekki auðsvarað en hann telur að eðlið komi fram í athöfninni með samverkan hins innra 

og ytra. Guðmundur telur því næmni á umhverfið vera forsendu lærdóms. Þekking 

kemur með reynslunni. Við þurfum að geta sett okkur í spor annarra og út frá þeirri 

reynslu lærum við (Guðmundur Finnbogason, 1933) 

3.3 George Herbert Mead 

Mead lagði fyrstur manna fram kenningu um táknbundin samskipti og um tilurð 

hins félagslega eðli sjálfsins. Hann taldi sjálfið ekki meðfætt, heldur eitthvað sem við 

þróum með okkur með félagslegum samskiptum. Mead taldi því að við myndum okkur 

skoðun á sjálfum okkur (sjálfsmynd) út frá því hvernig aðrir sjá okkur og upplifa. Með 

reynslu af félagslegum samskiptum lærum við að móta sjálfið okkar. Hann gerði 

greinarmun á frjálsum leik (play) og leik með reglum (game). Í fyrra tilfellinu leikur 

barnið sér sjálft og finnur hvernig umhverfið bregst við ákveðinni hegðun þess. Í hinu 

seinna þá eru komnar leikreglur þar sem viðkomandi þarf að geta skilið hvernig aðrir 

munu bregðast við ákveðnum aðstæðum. Hann tekur hornaboltaleik sem dæmi. Þar er 

nauðsynlegt að geta sett sig í spor annarra og þannig vitað hvað aðrir í leiknum gera við 

ákveðnar aðstæður. Við erum því alla ævi að móta sjálfið í okkur. Þetta er mjög líkt 

kenningum Guðmundar Finnbogasonar sem ég hef sagt frá hér að ofan. Eðli okkar og 

sjálfsmynd verður til við samskipti við aðra. (Mead, 1974) 

3.4 G. Stanley Hall 

Kenningar ameríska sálfræðingsins G. Stanley Hall (1844-1924) voru að einu 

leyti mjög ólíkar kenningum Guðmundar og Mead en Hall taldi okkur öll fæðast með 

vissa eiginleika. Það sem er sameiginlegt með kenningum þeirra er að allir töldu þeir 

æfingu og endurtekningu nauðsynlega til þess að læra. Þar sem Hall taldi að við 

fæddumst með þessa eiginleika var ekki nokkur leið að breyta þeim. Því þyrfti að nota 

þessa hæfileika sem okkur voru gefnir. Einstaklingurinn þarf að fá að þróa sjálfan sig 

áfram eins og kynslóðir þar á undan hafa gert. Þetta þýðir að við fæðumst með ákveðna 

eiginleika sem þarf að þjálfa upp í samspili við umhverfið og reynslu af þeirri 

endurtekningu sem á sér stað við þetta samspil. Hann taldi því endurtekninguna 

nauðsynlega og reynslan af henni myndi verða að lærdómi vegna samspils umhverfis og 

erfða (Leahey, 2004) 
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3.5 John Dewey 

Kenningar þeirra Hall og Dewey eiga margt sameiginlegt, enda var Dewey 

doktorsnemi hjá G. Stanley Hall. Báðir lögðu þeir áherslu á endurtekningu. Æfing og 

endurtekning var sem sagt hluti af kenningum þeirra. Kenning Jon Deweys um 

reynslunám (e. learning by doing) er mörgum kunnar. Hann skrifaði bókina Experience 

and education árið 1938. Gunnar Ragnarsson þýddi bókina og kom hún út árið 2000 

undir nafninu Reynsla og menntun. Þar kemur skýrt fram að hann telur að ef fræðsla 

eigi að skila sér í menntun þá verði hún að byggjast á reynslu. Hann taldi að slík reynsla 

þyrfti alltaf að vera raunveruleg lífsreynsla einstaklings (Dewey, 2000) 
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4. Sagan  

Eins og fyrr hefur komið fram ætla ég að rekja sögu félagsmála í Ólafsfirði. Ég 

skoðaði söguna frá aldamótunum 1900 en ritgerðin gengur að stærstum hluta út það 

félagsstarf sem hófst með tilkomu fyrsta æskulýðsfulltrúans hjá Ólafsfjarðarbæ 1972, 

enda um mikil tímamót í sögu félagsmála að ræða þegar Gunnlaugur Jón Magnússon 

var ráðinn til starfa sem æskulýðsfulltrúi. Slíkt hafði aldrei áður þekkst í Ólafsfirði og 

því var margt sem þurfti að huga að og þróa. Ég hef ákveðið að enda söguskoðunina við 

önnur tímamót og kannski ekki síðri. Árið 2006, þegar Ólafsfjarðarbær og 

Siglufjarðarkaupstaður sameinuðust í eitt sveitarfélag undir nafninu Fjallabyggð, 

breyttust forsendur starfsins verulega. Aðeins ári seinna, eða árið 2007 var því fyrsta 

skiptið í sögu Ólafsfjarðar ráðinn æskulýðsfulltrúi í fullt starf til að sinna þessum 

málaflokki. Þá var búið að reyna margar útfærslur á starfinu, svo sem með tengingu í 

starf félagsmálstjóra sem í dag er aðskilið starfi æskulýðsfulltrúa.  

4.1 Til ársins 1972 

Upphaf skipulegs félagsstarfs barna og unglinga í Ólafsfirði má rekja til 

aldamótanna 1900. Þá var ungmennafélagshreyfingin farin að festa rætur hér á landi. Á 

Akureyri var ungmennafélag stofnað árið 1906 og var áhrifa farið að gæta þaðan mjög 

fljótlega upp úr stofnun félagsins. Ungmennafélag Svarfdæla var svo stofnað árið 1909 

og var það svo árið 1911 sem Ungmennafélag Ólafsfjarðar var stofnað. Helstu markmið 

Ungmennafélags Ólafsfjarðar var að stuðla að heilbrigði æskufólks með bindindi á vín 

og tóbak, með iðkun íþrótta, og auknum þroska þess með margháttuðu menningarstarfi. 

Kjörorð ungmennafélaga um allt land var það sama „ræktun lands og lýðs“. Starfsemi 

Ungmennafélags Ólafsfjarðar var fyrst og fremst starfsvettvangur ungs fólks, yfirleitt 

var talað um fermingu og fram yfir tvítugt. Hins vegar eru til gögn sem styðja það að 

enn yngra fólk hafi verið hluti af starfseminni og á einhverjum tímapunkti alveg niður í 

átta ára aldur. Fundarhöld voru lengi vel helsta áhersluatriði félagsins. Þar var lögð rík 

áhersla á stundvísi og sparsemi. Ungmennunum var kennd framkoma á fundum og 

ræðumennska, auk annarrar starfsemi sem reynt var að halda uppi, þó svo að þessir 

þættir hafi verið fastir liðir í starfinu. Mikil áhersla var lögð á íþróttir á þessum tíma en 

einnig var lögð áhersla á garðrækt, skógrækt og söngæfingar. Farið var í skemmtiferðir, 

ekki ólíkt því sem þekkist í félagsstarfi barna og unglinga í dag en þá var stundum 

gengið á vorin út í Fossdal og upp í Skeggjabrekkudal (Friðrik G. Olgeirsson, 1988) 
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Mikið baráttuefni ungmennafélagsins var að eignast hús og árið 1920 keypti 

félagið gamlan skóla sem stóð við Strandgötu. Fékkst hann fyrir lítið, enda orðinn 

gamall og illa farinn. Það hús var notað til 1929, eða þangað til ungmennafélagið, ásamt 

kvenfélaginu í bænum, byggði sameiginlega samkomuhús. Þá var húsið sem 

ungmennafélagið átti, orðið það illa farið að ekki var talið hægt að notast við það 

lengur. Nýja húsnæðið var notað allt til ársins 1961 en þá var félagsheimilið 

Tjarnarborg tekið í notkun. Það hús byggði sveitarfélagið í samstarfi við flest félög í 

bænum. Starfsemi Ungmennafélags Ólafsfjarðar tók miklum breytingum á þessum 

árum. Það sameinaðist íþróttafélaginu Leiftri árið 1929 og var því á þessum tíma lögð 

mikil áhersla á íþróttir (Friðrik G. Olgeirsson, 1988) 

Árið 1963 var kominn einhver vísir af skipulögðu æskulýðsstarfi hjá kirkjunni. 

Þá var farið að vinna að ýmsu námskeiðahaldi. Hilmar Jóhannesson hafði þá t.d. verið 

fenginn til að vera með námskeið í útvarpstækni svo eitthvað sé nefnt. Á þessum árum 

tengdi fólk æskulýðsstarf mikið við starf kirkjunnar. Þarna lagði sveitarfélagið meiri 

áherslu á að aðstoða íþróttahreyfinguna frekar en að vera með eitthvað sérstakt 

æskulýðsstarf. Í bæjarstjórn var ekki neitt mótandi starf í gangi varðandi þessi málefni, 

menn voru ekki tilbúnir í að halda uppi slíkri starfsemi á vegum sveitarfélagsins enda 

var mjög erfitt að láta enda ná saman og á þessum tíma var sparsemin mikil. Það litla 

sem var í boði af æskulýðsstarfi var á vegum íþróttahreyfingarinnar og þar var sú vinna 

unnin í sjálfboðavinnu. Björn Þór Ólafsson var einn af þeim sem byrjaði með slíkar 

uppákomur og fann hann mjög fyrir því hversu mikil þörf var á slíkri starfsemi á 

þessum tíma. Hann kom á fót í samvinnu við íþróttahreyfinguna kvöldvökum fyrir 

unglinga og voru þessar kvöldvökur einu sinni til tvisvar í mánuði og var varla til sá 

unglingur sem ekki mætti á þessi kvöld (Björn Þór Ólafsson, munnleg heimild, 6. apríl 

2009).  

Í kringum 1970 var byrjað að koma á svokölluðum opnum húsum í 

félagsheimilinu Tjarnarborg. Slíkar opnanir voru á vegum sveitarfélagsins. Um var að 

ræða einn dag í viku þar sem ungmennin gátu komið saman og spilað borðtennis. 

Nefndarmenn í íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar sem voru miklir áhugamenn um 

æsku Ólafsfjarðar komu þessari starfsemi á. Skiptust þeir á að vera með unglingunum á 

opnum húsum. Má þar t.d. nefna Svavar B. Magnússon, Kristinn Jóhannsson og 

Magnús Stefánsson (Gunnlaugur Jón Magnússon, munnleg heimild, 5. apríl 2009). 
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4.2 Árin 1972 – 1976 Gunnlaugur Jón Magnússon 

Árið 1972 var stórt skref stigið í félagsmálum í Ólafsfirði. Gunnlaugur Jón 

Magnússon var ráðinn til starfa hjá sveitarfélaginu sem æskulýðsfulltrúi og var þetta 

fyrsta skiptið sem sveitarfélagið réði í slíkt starf. Um var að ræða 50% stöðu við að sjá 

um félagsstarf barna og unglinga ásamt því að vera íþróttafélögunum innan handar. 

Ekki var gerð sérstök krafa um menntun hjá umsækjendum um þetta starf. Þegar 

Gunnlaugur Jón var ráðinn í starfið hafði hann lokið menntaskóla, en hafði enga 

formlega menntun á þessu sviði (Gunnlaugur Jón Magnússon, munnleg heimild, 5. apríl 

2009). 

Sama ár og Gunnlaugur Jón hóf störf, eða árið 1972, var byggt nýtt húsnæði 

undir starfsemi Gagnfræðaskóla Ólafsfjarðar og varð þá mikil breyting á félagsstarfi 

unglinga innan skólans og þar með í sveitarfélaginu öllu. Kristinn G. Jóhannsson 

skólastjóri vann ötullega að bættu félagsstarfi unglinga í skólanum (Björn Þór Ólafsson, 

munnleg heimild, 6. apríl 2009).  

Starf æskulýðsfulltrúa fólst m.a. í því að sjá um opið hús í Tjarnarborg einu sinni 

í viku og önnur aðstoð við slík málefni í bænum, hvort sem það var vegna skíðamóta 

eða annarrar starfsemi. Gunnlaugur talar um að þetta starf hafi verið svokallað 

hugsjónarstarf, en hann vann alltaf miklu meira en hann fékk greitt fyrir. Það að vera 

alltaf reiðubúinn að leggja á sig ómælda vinnu án þess að fá greitt fyrir hana var bara 

hluti af tíðarandanum (Gunnlaugur Jón Magnússon, munnleg heimild, 5. apríl 2009). 

Gunnlaugur Jón minntist þess ekki að hafa unnið eftir neinum 

uppeldiskenningum eða öðrum kenningum um félagsmótun. Hann kynnti sér hins vegar 

starf annarra sveitarfélaga á þessu sviði. Hann fór m.a. til Akureyrar og talaði við 

Hermann Sigtryggsson sem þá var æskulýðsfulltrúi á Akureyri og fékk að kynnast starfi 

Akureyringa. Einnig fór hann til Reykjavíkur og Hafnarfjarðar til að kynna sér starfið 

þar. Hann sagðist hafa verið sérstaklega hrifinn af því sem var verið var að gera í 

Hafnarfirði á þessum tíma, enda var það í anda þeirrar starfsemi sem hann var að hugsa 

sér í Ólafsfirði. Mikið var lagt upp úr því að koma á fót hópastarfi og að ungmennin 

bæru ábyrgð á eigin klúbbum og starfsemi (Gunnlaugur Jón Magnússon, munnleg 

heimild, 5. apríl 2009). 

Á þessum tíma fékk félagsstarfið ekki eigið húsnæði, heldur fékk starfið að vera 

inn í félagsheimilinu Tjarnarborg einn dag í viku. Þá þurfti að byrja á því að hreinsa til í 

húsinu því uppstilling var í sal fyrir bíó enda húsið nýtt sem slíkt á þessum tíma. Það var 
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ekki nóg að það þurfti að rýma salinn í hvert skipti sem opið hús var, heldur þurfti 

einnig að ganga frá húsinu í sama horf eins og það var. Eins og gefur að skilja var mikil 

vinna að undirbúa og ganga frá fyrir þessi opnu hús. Vegna þessa ræddu bæjaryfirvöld 

þann möguleika að fá fast húsnæði undir þessa starfsemi. Ekki var mikill hljómgrunnur 

fyrir því, þar sem menn töldu ekki vera hægt að festa húsnæði undir slíkt. Það þótti 

einfaldlega of dýrt (Gunnlaugur Jón Magnússon, munnleg heimild, 5. apríl 2009). 

Opnu húsin voru fyrir alla nemendur grunnskólans. Yngri krakkarnir voru fyrir 

kvöldmat og hinir eldri á kvöldin. Í upphafi var boðið upp á borðtennis, en einnig var 

mikið spilað á spil. Unnið var að því að stofna hina ýmsu klúbba, sem oft var erfitt þar 

sem þessir hlutir máttu ekki kosta neitt og fátt var um leiðbeinendur til að sjá um 

námskeið. Opnu húsin voru hins vegar alltaf mjög vinsæl og á tímabili þurftu þessi opnu 

hús að vera tvisvar í viku til þess að allir gætu komist að (Gunnlaugur Jón Magnússon, 

munnleg heimild, 5. apríl 2009). 

Þrátt fyrir takmarkaðar fjárveitingar, kom Gunnlaugur Jón mörgu til skila á þeim 

stutta tíma sem hann sinnti starfi æskulýðsfulltrúa. Hann fékk t.a.m. dansskóla til að 

koma og vera með kennslu fyrir ungmenni í sveitarfélaginu. Gunnlaugur var sjálfur í 

þessu af hugsjón og þar sem ekki voru til fjármunir til að standa undir slíkum 

námskeiðum tók hann á það ráð að leyfa danskennurunum að gista og borða heima hjá 

sér. Þátttakendur greiddu þátttökugjöld sem stóðu undir öðrum kostnaði. Með þessu 

móti kostaði þetta sveitarfélagið ekki neitt annað en að leggja til húsnæði undir skólann. 

Svona var unnið á þessum tíma. Annað dæmi sem hann nefnir er að hann fékk lánaðan 

bíl föður síns til að fara með krakka á skákmót á Akureyri, án þess að fá greitt fyrir það 

umfram föst laun hans (Gunnlaugur Jón Magnússon, munnleg heimild, 5. apríl 2009). 

Unglingadansleikir voru haldnir einu sinni í mánuði og var það einnig starf 

æskulýðsfulltrúa að sjá um þann viðburð. Við ráðningu æskulýðsfulltrúa færðust þessi 

böll úr skólanum og í félagsheimilið Tjarnarborg. Líkt og með opin hús, þá var mikil 

vinna að halda unglingaball þar sem húsnæðið var alltaf fengið að láni. Þá þurfti 

æskulýðsfulltrúi, með aðstoð ungmenna að undirbúa húsnæðið og sinna öllum 

undirbúningi. Að balli loknu þurfti svo að ganga frá húsinu og skila því eins og menn 

fengu það, rétt eins og þegar um opið hús var að ræða. Eins og fram hefur komið, var 

kostnaður við æskulýðsstarf eitthvað sem menn máttu helst ekki minnast á. Allt þurfti 

að gerast fyrir ekki neitt. Ýmsar aðferðir voru notaðar til að halda kostnaði í lágmarki, 

Hljómsveitir fengu oft æfingaaðstöðu í Tjarnarborg gegn því að spila á þessum 

unglingadansleikjum og ef ekki fengust hljómsveitir til að spila frítt, var haldið diskó og 
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einhver úr unglingahópnum gerðist plötusnúður (Gunnlaugur Jón Magnússon, munnleg 

heimild, 5. apríl 2009). 

Forvarnir voru á þessum tíma í miklu fyrirrúmi, áfengi var ekki leyfilegt og var 

mikið lagt upp úr því að slíkt væri ekki viðhaft á böllunum. Menn gerðu sér grein fyrir 

því að með virku starfi var hægt að halda unglingunum frá neyslu áfengis, a.m.k. að 

einhverju marki og var því alltaf horft á þessa starfsemi sem forvarnarstarf (Gunnlaugur 

Jón Magnússon, munnleg heimild, 5. apríl 2009). 

Annað sem tengt var þessu starfi, var aðstoð við íþróttafélögin, sérstaklega yfir 

veturinn. Ýmis konar pappírsvinna og undirbúningur var mikill þáttur í þessu en þrátt 

fyrir þetta var engin aðstaða til staðar. Starfsmaður þurfti að sjá um þetta sjálfur heima 

hjá sér. Slík vinna var alltaf mjög lítill hluti af verkefnum starfsmanns, þó það hafi oft 

tekið langan tíma að fjölrita eina skýrslu sem átti að afhenda fulltrúum íþrótta- og 

tómstundanefndar, enda ekki um tölvur og prentara að ræða á þessum árum. Hann þurfti 

meira að sinna því að vera viðstaddur mót og aðra viðburði og aðstoða við slíkar 

uppákomur (Gunnlaugur Jón Magnússon, munnleg heimild, 5. apríl 2009). 

Skipulagt æskulýðsstarf lagðist að stórum hluta til niður á sumrin þegar skóla 

var lokið. Þá tók við vinnuskóli og að sjálfsögðu var skipulögð íþróttastarfsemi eins og 

knattspyrna í fullum blóma á sumrin, en önnur starfsemi sem ekki tengdist íþróttastarfi 

var alltaf í lágmarki. Æskulýðsfulltrúi var mun minna tengdur sumaríþróttarstarfinu en 

vetraríþróttinni og var það að hluta vegna tengingar hans við sundlaug sem sagt verður 

betur frá hér á eftir (Gunnlaugur Jón Magnússon, munnleg heimild, 5. apríl 2009). 

Starfið var í mikilli þróun þegar Gunnlaugur var í starfi. Mikil krafa var gerð á 

hann að gera ýtarlegar skýrslur um starfsemina. Hann þurfti að sýna fram á hvað hann 

var að gera og vildu menn að vera vissir að ekki væri verið að vinna minna en til var 

ætlast, sem ekki var reyndin. Staðreyndin var sú að vinnan varð miklu meiri en menn 

voru að greiða fyrir. Því skipti höfuð máli hver var starfandi hverju sinni, menn þurftu 

að vera tilbúnir að leggja fram mikla vinnu þótt þeir fengu ekki greitt fyrir það aukalega. 

Þessu þurfti að fylgja mikill áhugi og vilji að gera vel fyrir æskulýðinn í bænum 

(Gunnlaugur Jón Magnússon, munnleg heimild, 5. apríl 2009). 

Gunnlaugur starfaði að mestu með ungmennum. Þótt einhver hluti hafi verið 

skýrslu- og pappírsvinna, þá fór mest allur hans tími í það að vinna með ungmennunum 

á vettvangi, þ.e. hann sat ekki á skrifstofu við vinnu sína, en vann alla tíð á þeim stað 

sem ungmennin komu saman (Gunnlaugur Jón Magnússon, munnleg heimild, 5. apríl 

2009). 
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Starfsemi sundlaugarinnar tók breytingum á þessu tímabili. Gunnlaugur Jón stóð 

fyrir því að sundlaugin yrði opnuð á veturna, en fram að þessum tíma hafði sundlaugin 

eingöngu verið opin á sumrin. Hinir ýmsu hópar fengu aðgang að sundlauginni með 

þeim skilyrðum að þeir væru með ábyrgðarmann, væru þarna á eigin vegum og sæju 

alfarið um sig sjálfir. Enn og aftur máttu hlutirnir ekki kosta neitt aukalega. Starf 

æskulýðsfulltrúa var svo tengt sundlaugarvörslu á sumrin (Gunnlaugur Jón Magnússon, 

munnleg heimild, 5. apríl 2009). 

Íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar taldi að sú tilhögun væri ekki nógu góð 

og vildu að starf æskulýðsfulltrúa yrði breytt með þeim hætti að starfið myndi ekki 

tengjast sundlauginni. Nefndin taldi að það þyrfti að auka við starf hans á sumrin til að 

sinna íþróttamálum betur og væri þá ekki hægt að hafa hann fastan við sundlaugina allt 

sumarið (íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 5. desember 1974) 

Um haustið 1975 fór Íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar fram á ýtarlega 

úttekt á starfsemi vetrarins hjá æskulýðsfulltrúa og lagði til að fulltrúar æskufólks í 

Ólafsfirði yrðu boðaðir til fundar til að móta stefnu starfsins. Á næstu fundum 

nefndarinnar var starfið rætt og lagði hún mikla áherslu á fjölbreytileika í framboði á 

frístundum fyrir börn og unglinga. Nefndin taldi að vel hefði tekist til undanfarið, enda 

margt í boði, s.s. íþróttir hjá íþróttafélagi, skákklúbbur og borðtennis innan skólans, 

kvikmyndasýningar tvisvar í viku, sundlaugin var opin þrjá daga vikunnar og 

myndaklúbbur var starfandi í skólanum. Í þessari stefnumótunarvinnu var talað um að 

æskulýðsfulltrúi reyndi að hafa meira samstarf við íþrótta- og æskulýðsfélög bæjarins. 

Einnig var farið fram á að skólahúsnæðið yrði meira notað til félagsstarfs (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 31. október 1975) 

Þegar Gunnlaugur Jón segir svo starfi sínu lausu frá og með 1. júní 1976, ræddi 

íþrótta- og tómstundanefnd Ólafsfjarðar um þann möguleika að fleiri tækju að sér ýmsa 

þætti þessara mála. Í þessu samhengi var t.d. nefnt námskeiðahald. Nefndin taldi einnig 

mikilvægt að einhver yrði tiltækur a.m.k. einu sinni í viku til bréfaskrifta og annarra 

útreikninga fyrir hin ýmsu félög enda taldi hún mikilvægt að slík aðstoð væri fyrir 

hendi, fyrir íþróttahreyfinguna í bænum. Nefndin fól formanni að vinna nánar að 

útfærslu starfsins (íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 13. maí 1976) 

4.3 Árin 1976-1980 

Á þessum árum var mikil gerjun í æskulýðsmálum á landsvísu. Æskulýðsráð 

Reykjavíkur hafði starfað frá 1970. Félagsmiðstöðvar voru að opna í Reykjavík. Má 
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segja að í Reykjavík hafi átt sér stað kynslóðaskipti og voru auk þess viðhorf til 

æskunnar að breytast mikið á þessum tíma (Árni Guðmundsson, 2006) 

Íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar taldi opin hús hafa skilað góðum árangri 

og vildi eindregið halda þeirri starfsemi áfram. Haustið 1976 var því leitað eftir 

einhverjum til að taka það starf að sér. Hins vegar var ekki um eins mikið starf að ræða 

og þegar Gunnlaugur Jón hafði sinnt því. Eingöngu átti að ráða starfsmann sem myndi 

hafa umsjón með opnu húsi. Íþrótta- og æskulýðsnefndin lagði mikið upp úr því á 

þessum tíma að hægt yrði að koma á einhverskonar námskeiðahaldi fyrir börn og 

unglinga. Formaður nefndarinnar á þessum tíma, Björn Þór Ólafsson var þá búinn að 

ræða við allnokkra sem höfðu lýst sig reiðubúna til að starfa fyrir nefndina, þar má 

nefna námskeið í útvarpstækni, föndurnámskeið og námskeið í meðferð véla. Þarna 

virðist nefndin breyta um stefnu og ræður ekki einhvern einn til að sinna 

æskulýðsstarfinu eins og áður. Nefndin beindi því frekar til félaga í bænum að þau 

myndu taka upp eða auka við unglingastarf hjá sér (íþrótta- og æskulýðsnefnd 

Ólafsfjarðar, 14. október 1976) 

Það fór svo að seint um haustið 1976 var Þórólfur Friðjónsson ráðinn til að sjá 

um opið hús. Hann starfaði sem kennari og virtist það henta starfinu vel. En með því var 

hægt að nýta ýmis tæki úr eigu skólans. Það þótti í lagi af hálfu skólans, enda var það 

kennari sem sá um að koma þessum hlutum á milli staða. Einhver vakning virðist hafa 

orðið í æskulýðsmálum veturinn 1976 en nefndin lýsti ánægju sinni með störf Þórólfs 

og taldi að hann ætti að fá greidd lágmarkslaun fyrir sína vinnu og lagði til að hann 

fengi fimm tíma á viku í stað fjögurra, vegna opins húss. Einnig samþykkti nefndin 

tækjakaup upp á kr. 80.000 sem á þessum tíma voru gríðarlega miklir peningar og þótti 

vel í lagt fyrir þessa starfsemi sem áður hafði ekki haft mikla fjármuni til að spila úr 

(íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 7. janúar og 9. mars 1977) 

Mikið rót virðist hafa verið í þessari starfsemi á þessum árum. Menn voru ekki 

að staldra lengi við í þessu starfi og var Þórólfur t.a.m. bara einn vetur. Haustið 1977 

ákveður íþrótta- og æskulýðsnefnd því enn og aftur að leita eftir einhverjum til að taka 

við þessari starfsemi. Hins vegar kom upp annað vandamál þar sem það var ekki víst að 

kennari gæti séð um þessa starfsemi og því ekki talið hentugt að notast við 

hljómflutningsgræjur skólans. Var því talið eðlilegt að félagsheimilið Tjarnarborg 

myndi eignast slíkar græjur sem staðsettar yrði í húsinu. Nefndin lýsti sig reiðubúna til 

að aðstoða væntanlegan starfsmann við að komast af stað með verkefnið ef það myndi 

flýta fyrir því að starfsemin myndi hefjast. Einnig lagði nefndin til kaup á sjónvörpum 
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og öðrum tækjakosti og var því verið að bæta hægt og rólega við tækjakost sem þessi 

starfsemi hafði áður haft. Fjármagn til þessa mála var farið að aukast og hægt var að 

fjárfesta í einhverjum búnaði fyrir starfsemina (íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 

14. október 1977) 

Það var svo í desember sama ár að umsókn barst frá Kiwanisklúbbnum Súlum í 

Ólafsfirði um að fá að sjá um og standa fyrir opnu húsi. Íþrótta- og æskulýðsnefndin 

samþykkir það, enda hafði enginn annar fundist til að sinna þessu starfi. Ekki var um að 

ræða annað en að Kiwanismenn sæju um að opna húsið og loka því (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 4. desember 1977) 

Um mitt árið 1978 var farið að ræða um ráðningu æskulýðsfulltrúa aftur. Það 

gekk þó mjög hægt að fá þessu framfylgt. Íþrótta- og æskulýðsnefndin ítrekaði oft að 

þetta mál yrði klárað og starfsmaður yrði ráðinn hið fyrsta. Hún taldi mjög mikilvægt að 

fastráða starfsmann í þágu æskulýðsmála (íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 21. 

júní 1978) 

Á þessum tíma var það Kiwanisklúbburinn sem hélt áfram að sjá um starfsemi á 

opnu húsi, eða allt fram til ársins 1980. Það tók það langan tíma að klára að móta starf 

æskulýðsfulltrúa að það var samið við Kiwanismenn um að sjá um þetta frá ári til árs 

(íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 4. október 1978) 

Breyting verður á umræðunni varðandi ráðningu æskulýðsfulltrúa og sú umræða 

tekin upp að ráða inn félagsmálafulltrúa í kringum áramótin 1978-1979. Með þessu móti 

blandast starfsemi æskulýðsmála saman við starfsemi félagsmálafulltrúa. Umræddur 

starfsmaður átti að hafa umsjón með félags- og æskulýðsmálum (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 18. desember 1978) 

4.4 Árin 1980 - 1981 Ágúst Sigurlaugsson 

Eftir fjögur ár án fasts starfsmanns var Ágúst Sigurlaugsson ráðinn 

félagsmálafulltrúi, enda var hann tilbúinn að ráða sig til frambúðar. Þetta var í ársbyrjun 

1980. Ári áður höfðu menn auglýst starfið og var þá aðeins einn umsækjandi. Hann var 

þó ekki talinn heppilegur þar sem hann var ekki tilbúinn til að setjast að í Ólafsfirði, 

enda vildi hann eingöngu ráða sig í mjög stuttan tíma. Þetta sýndi að menn vildu hafa 

þetta starf til frambúðar. Stórt verkefni beið félagsmálafulltrúa. Hann þurfti að móta 

starfið, gera tillögur að tómstundastarfi fyrir börn, unglinga og eldra fólk, ásamt því að 

sinna öðrum verkefnum eins og félagsmálum eldri borgara, heimilishjálp og vera með 
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tengingu við málefni leikskólans (íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 10. janúar 

1980) 

Á þessum tíma var skóli í höndum ríkisins og gerði formaður íþrótta- og 

æskulýðsnefndar grein fyrir ráðstefnu um æskulýðsmál, sem hann sótti til Reykjavíkur. 

Þar kom fram að stuðningur hins opinbera væri ekki nægur og að skólar yrðu nýttir í 

auknum mæli í þessum tilgangi. Á þessum tíma var félagsstarf í skólum að stóraukast. 

Nefndin hafði áhyggjur af því að ef slíkt ætti að ganga til lengdar þyrfti aukið fjármagn 

til starfsins, sem var af mjög skornum skammti á þessum tíma (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 15. janúar 1981) 

Opið hús í félagsheimilinu Tjarnarborg virtist virka vel og var það vilji manna að 

opið hús yrði þar áfram. Starfsemin þótti takast með það miklum ágætum að ákveðið 

var að reyna að gera slíkt hið sama fyrir eldri borgara. Var félagsmálafulltrúa falið að 

tala við félagasamtök og óska eftir að þau héldu spila- og skemmtikvöld fyrir eldra fólk 

einu sinni í mánuði. Þar sem starf félagsmálafulltrúa var orðið viðameira en bara 

æskulýðsmálin var hann ekki starfsmaður á opnum húsum, heldur var það húsvörður 

Tjarnarborgar sem sá um félagsstarfið í húsinu á þessum tíma (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 16. október 1981) 

Bæjarstjórn hafði gert athugasemd við það að félagsmálafulltrúi virtist ekki hafa 

nóg að gera, vegna þess að íþróttafélögin voru ekki að nýta hann. Nefndin tók í sama 

streng og var sammála því að tenging og aðstoð við íþróttahreyfinguna hafði ekki verið 

næg. Því var ekki talin ástæða til að endurráða hann og þetta starf var í raun lagt niður 

(íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 15. janúar 1981) 

Íþróttahreyfingin var mjög sterk á þessum tíma. Mikill vilji var hjá 

sveitarfélaginu að styðja við bakið á íþróttahreyfingunni með einhverjum hætti, öðrum 

en beinu fjármagni. Því átti stór hluti af starfi félagsmálafulltrúa að vera fólgin í því að 

aðstoða íþróttahreyfinguna með ýmsu móti. Ágúst náði aldrei að tengjast 

íþróttahreyfingunni sérstaklega vel og telur Björn Þór að það hafi verið ástæðan fyrir 

því að hann var ekki endurráðinn. Menn vildu tengja starfið meira íþróttahreyfingunni 

og gerðu menn sér vonir um að hann myndi tengja íþróttahreyfinguna meira saman. 

Þarna var skýr vilji sveitarfélagsins til að styðja við íþróttahreyfinguna en minni áhersla 

var lögð á annað æskulýðsstarf. Hins vegar var vandamálið að stórum hluta hjá 

íþróttahreyfingunni sjálfri, þar sem hún virtist ekki vera að sækjast nógu mikið eftir 

aðstoð frá félagsmálafulltrúa. Björn Þór telur jafnvel að starfsheitið hafi getað skemmt 

þar fyrir. Menn hafi ekki viljað kalla til félagsmálafulltrúa þar sem ekki um nein bráð 
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vandamál hafi verið að ræða, þar sem starf félagsmálafulltrúa var tengt ýmsum 

félagslegum vandamálum hjá fólki (Björn Þór Ólafsson, munnleg heimild, 6. apríl 

2009).  

Á þessum tíma vantaði að þeir sem þekktu málaflokkana legðu til hversu mikið 

fjármagn þyrfti. Það var í höndum bæjarstjórnar að ákveða hversu mikið fjármagn færi í 

hvern málaflokk og svo reyndu menn að gera sitt besta út frá því fjármagni sem fékkst 

en ekki að fjármagnið hafi verið ákveðið út frá þörfinni. Þetta gagnrýndi Björn Þór 

mikið á sínum tíma og taldi að það þyrfti að koma að þessu maður sem hefði yfirsýn 

yfir þá starfsemi sem fjármagnið færi í, hvort sem það væri til tómstundamála eða 

annarra málaflokka hjá sveitarfélaginu (Björn Þór Ólafsson, munnleg heimild, 6. apríl 

2009).  

4.5 Árin 1981-1988 

Eins og fram hefur komið þá var ekki talin þörf á því að félagsmálafulltrúi héldi 

áfram í starfi sínu. Hann var ekki að nýtast íþróttafélögunum eins og menn höfðu vonast 

til. Þar sem hann var ekki að sjá um starfsemi á opnu húsi í Tjarnarborg, þeirri starfsemi 

haldið áfram með sama sniði og hafði verið gert árið á undan. Það var húsvörður 

Tjarnarborgar sem sá um opnu húsin. Á næstu árum eftir að félagsmálafulltrúi hætti 

störfum efldist félagsstarf í skólum og svo virðist sem mest öll félagsstarfsemi fyrir börn 

og unglinga hafi farið fram í skólunum. Enn voru menn að prófa sig áfram og mikið var 

fundað og rætt um það hvernig hægt væri að samræma tómstundastarf í bænum. Í 

þessum tilgangi var kallaður saman fundur með flestum þeim sem voru með félagsstarf 

barna og unglinga á sínum vegum. Þar gerðu menn grein fyrir sinni starfsemi. Reynt var 

að samræma starfið þannig að sem besta nýting fengist út úr því húsnæði og starfsfólki 

sem til var. Um var að ræða skólastjóra beggja skóla (Barnaskóla og Gagnfræðaskóla) 

ásamt sóknarpresti Ólafsfjarðarkirkju. Eins og fram hefur komið þá var félagsstarf að 

færast mikið inn í skólana á þessum tíma, einnig var mikið um skipulagt æskulýðsstarf 

innan kirkjunnar. Gerð var grein fyrir starfsemi Barnaskólans. Þar var ágætis starfssemi 

í gangi t.d. kvöldvökur, bekkjarkvöld, dansleikir og var skólaskemmtun ævinlega að 

vori, sem var hápunktur vetrarins hjá Barnaskólanum. Í Gagnfræðaskólanum var 

starfandi ljósmyndaklúbbur og ætlunin hafði verið að vera með skák en ekki var víst 

með leiðbeinanda og því óvíst með þá starfsemi. Borðtennis var einnig alltaf stór hluti 

af þessari starfsemi og taldi skólastjóri Gagnfræðaskólans að sú starfsemi gæti haldið 

áfram ef hægt yrði að fjárfesta í borðum með hjólum, en slík borð voru mjög dýr. 
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Einnig voru dansleikir haldnir með vissu millibili. Fram kom í máli beggja 

skólastjóranna að ef bæta ætti tómstundastarf innan skólans þyrfti aukið fjármagn. Ekki 

var til mikið af leiktækjum fyrir og var fjármagn af það skornum skammti að ekki var 

hægt að fjárfesta í neinum tækjum, eins og t.d. borðtennisborði sem var talin mikil þörf 

á. Fjármagnið sem áætlað var í þetta verkefni rétt dugði til að halda uppi 

lágmarksstarfsemi. Mikið var rætt um það mikla uppbyggingarstarf sem hafði átt sér 

stað í Kópavogi sem var talið algjörlega til fyrirmyndar og vildu menn að Ólafsfjörður 

myndi taka slíkt sér til fyrirmyndar og reyna að bæta það tómstundastarf sem í boði var. 

Sóknarpresturinn Hannes Örn Blandon gerði grein fyrir þeirri starfsemi sem kirkjan var 

með en hann sagði að hans starf myndi aðallega beinast að fermingarárganginum þótt 

aðrir aldurshópar væru einnig með í æskulýðsstarfi kirkjunnar. Allir voru þeir þó 

sammála um eitt og það var að það vantaði húsnæði þar sem krakkarnir gætu gengið inn 

og haft nokkuð frjálsar hendur. Var því ákveðið að kanna möguleikann á því að nýta 

Tjarnarborg í slíkum tilgangi eða jafnvel íþróttasalinn í skólanum, en hann var að mestu 

notaður af fullorðnu fólki utan skólatíma (íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 12. 

nóvember 1981) 

Ekki virðist mikið hafa gerst í því að tómstundastarf hafi farið af stað. 

Undirskriftarlisti frá 66 nemendum Gagnfræðaskólans kom seinna þennan vetur til 

bæjarráðs þar sem óskað var eftir því að opið hús yrði starfrækt áfram eins og 

undanfarin ár (bæjarráð Ólafsfjarðar, 25. nóvember 1981) 

Svo virðist sem þessi ungmenni hafi ekki náð sínu framgengt, heldur hafi þessa 

starfsemi verið í lausu lofti á árunum 1982-1986. Ekki eru þó staðfestar heimildir til um 

að engin starfsemi hafi verið í húsinu. Þannig að ef hún hefur verið starfrækt var ekki 

talið nauðsynlegt að ræða það eða bóka á fundum.  

Um haustið 1983 lýsti íþrótta- og æskulýðsnefnd áhyggjum sínum á 

áfengismálum unglinga í bænum og taldi nefndin að aðgerða væri þörf. Tekið var á það 

ráð að boða til annars fundar með þeim aðilum sem störfuðu með unglingum, og unnu 

að æskulýðsmálum í bænum þar sem rætt yrði almennt um félags- og tómstundamál 

unglinga. Enn voru menn að velta fyrir sér samræmingu á æskulýðsstarfsemi og var 

mikið rætt um að mótuð yrði heildræn stefna í þeim málum (íþrótta- og æskulýðsnefnd 

Ólafsfjarðar, 20. september 1983)  

Ekki voru fleiri fundir þetta árið sem fjölluðu um þessi málefni og því ekki víst 

hvort þessi mál hafi verið rædd og hvort einhver stefna hafi verið mótuð á þessum tíma. 

Ekki er hún til í skjölum bæjarins. Það segir samt lítið um það hvort hún hafi verið 
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samin, því ekki er víst að slík gögn hafi verið varðveitt (íþrótta- og æskulýðsnefnd 

Ólafsfjarðar, 1981) 

Eins og fram hefur komið var ekki mikið um skipulagða æskulýðsstarfsemi á 

sumrin á þessum árum, að frátöldum íþróttunum. Hins vegar var ákveðið sumarið 1984 

að hefja undirbúning á skólagörðum sem átti að verða tómstundarúrræði (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 13. júní 1984) 

Næstu árin virðist sem tómstundastarf barna og unglinga hafi nær eingöngu 

verið innan veggja skólans, ef frá er talið barna og unglingastarfsemi félagasamtaka í 

bænum og starf kirkjunnar, allt til ársins 1987. Starfsemin var með svipuðu sniði og árin 

á undan. Mikil áhersla var á klúbbastarf hjá eldri krökkunum, þ.e. þeir sem voru í 

Gagnfræðaskóla. Voru á þessum árum starfandi hinir ýmsu klúbbar eins og t.d. 

skákklúbbur, borðtennisklúbbur og ljósmyndaklúbbur. Þar að auki gáfu nemendur út 

skólablað og var mjög mikið starf í kringum það. Talið var að um þriðjungur nemenda 

skólanna hafi tekið þátt í skipulögðu félagsstarfi á vegum skólans. Starf Barnaskólans 

var með aðeins öðruvísi sniði. Dag- og kvöldstundir þar sem börnin komu saman voru á 

þriggja vikna fresti. Gerðar voru tilraunir með opið hús hjá þeim og virtist það gefa 

góða raun en sökum fjárskorts var ekki hægt að halda slíkri starfsemi áfram (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 1984-1986)  

Mikið er rætt um það að það vantaði húsnæði undir starfsemi unglinga en ekki 

virðist mikið gerast á þessum árum. Nefndin óskaði eftir því við bæjarstjórn fram til 

ársins 1987 að starfsemi fengi að halda áfram í Tjarnarborg. Þrátt fyrir ítrekaðar 

tilraunir, gerðist ekki mikið. Það var ekki fyrr en í ársbyrjun 1987 að menn fara að vinna 

að því að ráða æskulýðsfulltrúa aftur til starfa. Mikið var lagt upp úr því að afla sér 

upplýsinga um það hvernig önnur sveitarfélög hafi hagað þessum málum reyna átti að 

nýta sér þá reynslu sem aðrir höfðu öðlast til að fá sem bestu nýtingu starfsmannsins. 

Mótuð var ítarleg starfslýsing þar sem verksvið æskulýðsfulltrúa var skilgreint, en fram 

að þessum tíma höfðu menn yfirleitt mótað starfið eftir að starfsmenn höfðu byrjað og 

látið það ráðast hvernig starfið myndi koma út. Engu að síður var talið eðlilegt að ráða í 

starfið til reynslu og þá yrði um hlutastarf að ræða. Áætlað starfshlutfall var á bilinu 30-

50% (íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 11. febrúar, 30. mars, 27. apríl og 15. maí 

1987) 

Ekki var þó ráðið í starfið á árinu 1987. Hins vegar fór fram mikil umræða og 

skoðanaskipti á fundum um það hvernig starfið ætti að vera uppbyggt. Strax í janúar 

1988 var rædd áskorun íþróttahreyfingarinnar, en þar kom fram eindreginn vilji fyrir því 
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að halda áfram óbreyttu fyrirkomulagi með stuðningi bæjarins við æskulýðs- íþrótta- og 

tómstundastarf í bænum. Að æskulýðsfulltrúi yrði ráðinn í hlutastarf (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 27. janúar 1988) 

4.6 Árin 1988 - 1989 Ólafur Harðarson 

Ráðinn var æskulýðsfulltrúi til starfa vorið 1988. Eftir miklar vangaveltur og 

mikla vinnu nefndarmanna var loksins komið að því eftir sjö ára bið. Engu að síður var 

enn verið að tala um hlutastarf. Þrátt fyrir mikla vinnu við gerð starfslýsingar átti að lofa 

þessu starfi að þróast og sjá hvernig til tækist. Ákveðið var að skoða nánari tilhögun á 

starfinu aftur um haustið eftir að reynsla væri komin á starfið. Hann tók við opnu húsi í 

félagsheimilinu Tjarnarborg. Þó ekki yrði opið nema á tveggja vikna fresti. Var a.m.k 

búið að koma starfseminni á aftur. Var æskulýðsfulltrúi fenginn til þess að gera 

allsherjar úttekt á æskulýðs- og íþróttamálum bæjarins. Þarna voru menn að velta fyrir 

sér hvort ekki væri hægt að nýta starfsmann betur í skólunum og á bæjarskrifstofunni 

(íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 31. maí og 27. desember 1988)  

Undir lok ársins 1988 benti íþrótta- og æskulýðsnefnd á það að reglur 

sveitarfélagsins hefðu hugsanlega verið brotnar, þar sem æskulýðsfulltrúi ætti að vera 

ráðinn af bæjarstjórn af fenginni umsögn íþrótta- og æskulýðsnefndar. Ekki hafði verið 

leitað eftir umsögn hjá nefndinni um ráðningu æskulýðsfulltrúa og lagði nefndin til að 

starf æskulýðsfulltrúa yrði tekið til allsherjar endurskoðunar með tilliti til starfshlutfalls 

og starfslýsingar (íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 27. desember 1988) 

Þarna eru menn að reyna að fara eftir reglunum, en það var margt á þessum tíma 

sem menn myndu ekki telja til eðlilegra vinnubragða í dag. T.a.m. má nefna eitt dæmi 

þess um konu sem óskaði eftir því við nefndina í júní 1989 á hvaða forsendum 

starfsmaður var ráðinn í starf sundlaugarvarðar. Þar sem hún fékk ekki starfið vildi hún 

skýringar á því. Nefndin svaraði einfaldlega að hún teldi sig ekki þurfa að svara 

umsækjendum á hvaða forsendum fólk væri ráðið til starfa eða því hafnað (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 14. júní 1989) 

Þrátt fyrir mikla umbrotstíma þá var kominn starfsmaður sem sá um 

æskulýðsmál og tengingin varð mikil við íþróttalífið. Ólafur starfaði sem skíðaþjálfari á 

sama tíma. Eftir þessu hafði verið kallað í langan tíma. Lítil tenging við 

íþróttahreyfinguna var talin helsta vandamálið þegar Ágúst starfaði frá 1980-1981. Hins 

vegar var þessi tilhögun ekki þannig gerð að hún væri að virka betur. Vissulega var góð 

tenging við skíðahreyfinguna, en það var líka vandamálið. Tengingin við 
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skíðahreyfinguna var mjög mikil en tenging við önnur íþróttafélög var mun minni. 

Þannig að skíðahreyfingin fékk mjög mikið af hans tíma á kostnað hinna. Þrátt fyrir 

þessa tengingu var hann mjög öflugur í almennu tómstundastarfi, t.d. með opið hús og 

fleira (Björn Þór Ólafsson, munnleg heimild, 6. apríl 2009). 

Aðeins rúmu ári eftir að Ólafur var ráðinn, ákvað hann að hætta störfum. Hann 

hætti um haustið 1989. Strax þá var ákveðið að kanna hvað önnur sveitarfélög voru að 

gera í þessum málum og gera samanburð á því. Vildu menn eindregið halda áfram með 

slíkan starfsmann, þetta var bara spurning um útfærsluna á starfinu (Björn Þór Ólafsson, 

munnleg heimild, 6. apríl 2009).  

4.7 Árin 1989-1990 

Næsta árið fór í það að undirbúa nýtt starf. Til skoðunar var að búa til starf 

félagsmálastjóra. Talið var að um mjög veigamikla ákvörðun væri að ræða og því var 

ákveðið að vanda sérstaklega til verksins. Starfssvið nýs félagsmálastjóra myndi verða 

mjög yfirgripsmikið. Skoðaðar voru starfslýsingar félagsmálstjóra hjá öðrum 

sveitarfélögum, s.s. á Sauðárkróki, Siglufirði, Ísafirði og Selfossi. Ákveðið var að fá 

félagsmálastjórann á Siglufirði til að koma og kynna starf sitt fyrir bæjarfulltrúum ásamt 

nefndarmönnum félagsmálaráðs og íþrótta- og æskulýðsnefndar. Hann hafði þá boðist 

til þess að koma til Ólafsfjarðar og kynna starf sitt (íþrótta- og æskulýðsnefnd 

Ólafsfjarðar, 29. ágúst, 17. október 1989) 

Við þessa ákvörðun upphófst mikið samstarf félagsmálaráðs og íþrótta- og 

æskulýðsnefndar. Enda átti umræddur starfsmaður að starfa með báðum nefndum þar 

sem verksvið hans átti að ná yfir félagsmál ásamt íþrótta- og æskulýðsmál (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 30. október 1989) 

Í mars 1990 hafði verið búið til erindisbréf félagsmálastjóra og í framhaldinu var 

ákveðið að auglýsa stöðuna. Alls sóttu fimm um og voru nefndarmenn sammála því að 

allir væri þeir mjög hæfir. Var það svo sameiginlegt verkefni íþrótta- og 

æskulýðsnefndar og félagsmálanefndar að meta þær umsóknir sem bárust (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 28. mars og 25. apríl 1990) 

4.8 Árin 1990 – 1998 Rúnar Guðlaugsson 

Þegar búið var að meta þær umsóknir sem bárust í starf félagsmálstjóra voru 

íþrótta- og tómstundanefnd sammála um að mæla með Rúnari Guðlaugssyni í starfið. 
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Um vorið 1990 var Rúnar því ráðinn. Hann tók þó ekki formlega til starfa fyrr en um 

haustið, eftir að sumarfríum lauk  

Ekki voru gerðar neinar menntunarkröfu til þessa starfs. Hins vegar var talið 

eðlilegt að menn hefðu einhverja reynslu af starfi með börnum og unglingum sem Rúnar 

hafði svo sannarlega en hann var á þessum tíma íþróttakennari að mennt og með mikla 

reynslu af þjálfun og félagsstarfi fyrir íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu. Ekki var talið 

eðlilegt að biðja um sértæka menntun í tómstundafræðum enda slík menntun ekki í boði 

á Íslandi á þessum tíma. Rúnar telur að mikið hafi verið um íþróttakennaramenntun eða 

sambærilega menntun í þessu starfi á þeim tíma sem hann starfaði, enda eins og fyrr 

segir, ekki í boði að mennta sig í þessu fræðum sérstaklega hérna á Íslandi (Rúnar 

Guðlaugsson, munnleg heimild, 24. mars 2009). 

Rúnar minnist þess ekki að það hafi verið unnið eftir einhverjum kenningum. 

Engu að síður var mikið verið að kynna sér það sem aðrir voru að gera og notað það 

sem virtist vera að virka. Hann telur að aðferðir og starfsemi sem aðrir hafi verið að 

sinna hafi vissulega haft áhrif á það starf þeirra sem á eftir komu (Rúnar Guðlaugsson, 

munnleg heimild, 24. mars 2009). 

Hópastarf var mikið í forgrunninum og var alltaf hugmyndin að vera með klúbba 

þar sem hópar unnu saman. Þetta komst þó aldrei á almennilegt skrið þar sem erfitt var 

að fá leiðbeinendur. Starfið einkenndist mikið af því hverjir gátu lagt til aðstoð hverju 

sinni, einnig var reynt að notast við aðila sem áttu viðkomu í bænum í skemmri eða 

lengri tíma. Notuð var þeirra þekking eða sú þekking sem var til á staðnum og því oft 

ekki mikil fjölbreytni í klúbbastarfinu. Hópa- og klúbbastarf einkenndist því mikið af 

því hvaða þekking var í sveitarfélaginu hverju sinni. Hópa- og klúbbastarf átti alltaf 

erfitt uppdráttar út af skorti á leiðbeinendum (Rúnar Guðlaugsson, munnleg heimild, 24. 

mars 2009). 

Starfssvið félagsmálastjóra var mjög vítt, hann var með öll íþrótta- og 

æskulýðsmál á sinni könnu, leikskólann, barnaverndarmál og öll önnur félagsmál 

(félagsþjónustan í heild), þar á meðal samstarf við eldri borgara (Rúnar Guðlaugsson, 

munnleg heimild, 24. mars 2009). 

Eitt mjög merkilegt sem átti sér stað þegar Rúnar var ráðinn, er að það var í 

fyrsta skiptið sem einhver einn starfsmaður hafði yfirsýn yfir allan málaflokkinn og var 

ráðgefandi við fjárhagsáætlunargerð og hafði eftirlit með því að unnið væri innan 

fjárhagsáætlunar. Þar að auki var í fyrsta skiptið um að ræða starfsmann á sviði 

æskulýðsmála sem ekki var starfandi í hlutastarfi. Þótt verksvið æskulýðsfulltrúa hafi 



24 

 

verið hluti af starfi félagsmálstjóra þá var um að ræða starfsmann sem vann eingöngu 

hjá sveitarfélaginu að þessum málum (Björn Þór Ólafsson, munnleg heimild, 6. apríl 

2009).  

Þegar Rúnar er að hefja störf var verið að vinna í lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga á þessum tíma þar sem skyldur sveitarfélaganna voru gerð skýrari. Í 2. 

grein laganna segir:  

2. gr. Með félagsþjónustu er í lögum þessum átt við þjónustu, aðstoð og 

ráðgjöf í tengslum við eftirtalda málaflokka:  

  1. Félagslega ráðgjöf. 

  2. Fjárhagsaðstoð. 

  3. Félagslega heimaþjónustu. 

  4. Málefni barna og ungmenna. 

  5. Þjónustu við unglinga. 

  6. Þjónustu við aldraða. 

  7. Þjónustu við fatlaða. 

  8. Húsnæðismál. 

  9. Aðstoð við áfengissjúka og vímugjafavarnir. 

  10. Atvinnuleysisskráningu og vinnumiðlun. 

(Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, 1991). 

Því var starfið mikið tengt félagsmálum almennt en klár tenging var engu að 

síður í gamla æskulýðsfulltrúastarfið þar sem talað er um þjónustu við unglinga og 

vímuvarnir líkt og í liðum fimm og níu hér að ofan. Nú sinnti félagsmálafulltrúi þeim 

störfum sem æskulýðsfulltrúi hefði annars gert. Þau verkefni sem tengdust starfi 

æskulýðsfulltrúa voru félagsmiðstöð (eftir að hún var stofnuð 1994), vinnuskóli, 

íþróttasvæði og íþróttamiðstöð. Einnig var tengingin við íþróttalífið sem íþrótta- og 

æskulýðsnefndin hafði beðið svo lengi eftir, þótt íþróttafélögin hafi ekki öll verið 

dugleg að nýta sér það samstarf og aðstoð (Rúnar Guðlaugsson, munnleg heimild, 24. 

mars 2009). 

Félagsstarfið var enn að mestu innan grunnskólans á fyrstu árum Rúnars og 

starfsemin var í raun að stórum hluta til í höndum kennara skólans. Þá var kominn vísir 

að opnu húsi sem hafði byrjað aftur með tilkomu Ólafs Harðarsonar sem 

æskulýðsfulltrúa eftir töluvert hlé en þessi starfsemi var einnig komin algjörlega í 

hendur skólans (Rúnar Guðlaugsson, munnleg heimild, 24. mars 2009). 
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Á níunda áratugnum fjölgaði félagsmiðstöðvum í Reykjavík mjög hratt. Áhersla 

á innra starf hafði aukist mikið. (Árni Guðmundsson, 2006)  

Eitt af fyrstu verkum Rúnars var að vinna að stofnun félagsmiðstöðvar í 

Ólafsfirði. Um haustið 1991 fór Rúnar á fund bæjarráðs þar sem rædd var sú hugmynd 

að nýta húsnæði í eigu sveitarfélagsins undir starfsemi félagsmiðstöðvar. Um var að 

ræða Ránargötu 7. Bæjarráð tók ekki illa í þessar hugmyndir en fór fram á að gerð yrði 

kostnaðaráætlun vegna breytinga á húsinu (bæjarráð Ólafsfjarðar, 26. nóvember 1991). 

Ekki virðist þessi hugmynd hafa verið langlíf þar sem strax í desember sama ár 

vann íþrótta- og æskulýðsnefnd að því að finna húsnæði og var hún með auga á öðru 

húsnæði bæjarins, en þar hafði áður verið Trésmíðaverkstæði Hauks Sigurðssonar. Enn 

og aftur virðist þessi hugmynd ekki hafa komist á framkvæmdarstig og gekk erfiðlega 

að finna húsnæði undir starfsemina (íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 3. 

desember 1991) 

Mjög erfiðlega gekk að finna húsnæði á þessum tíma undir unglingastarf. Ekki 

hafði áður þekkst að unglingar fengju sérstakt húsnæði sér til afnota. Þetta var að 

sjálfsögðu mjög pólitískt mál og mikið þrefað um það. Fyrsta spurningin var að 

sjálfsögðu hvort það ætti að vera að gera þetta yfir höfuð, þar sem fjármagn var af 

skornum skammti á þessum tíma?. Önnur spurning var sú að ef þessi stóra ákvörðun 

yrði tekin, að veita unglingum húsnæði undir starfsemi sína, hvað yrði hægt að gera sem 

kostaði ekki of mikið fjármagn? (Rúnar Guðlaugsson, munnleg heimild, 24. mars 2009). 

Þessi umræða virðist hafa fjarað út þegar leið á vorið, enda sumarstarfsemin að 

taka við og ekki venja fyrir því að tómstundastarf væri starfandi á sumrin. Um haustið 

tók nefndin þessa umræðu upp aftur og lagði til að þessi mál yrðu tekin upp aftur og 

hugað yrði að húsnæðismálum fyrir unglingastarf fyrir komandi vetri (íþrótta- og 

æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 25. ágúst 1992) 

Það var svo 12. nóvember 1992 að eitthvað markvisst gerðist í húsnæðismálum 

unglinganna. Stjórn Tjarnarborgar hafði sent bæjarráði bréf þar sem efri hæð 

Tjarnarborgar var boðin til afnota fyrir unglingastarf. Þann 21. desember sama ár var 

undirritaður var samningur milli Ólafsfjarðarbæjar og stjórnar Tjarnarborgar þar sem 

félagsheimilið Tjarnarborg afhenti Ólafsfjarðarbæ efri hæð Tjarnarborgar ásamt 

stigagangi, án kvaða frá og með 1. janúar 1993. Strax á fyrstu viku ársins 1993 voru 

starfsmenn sveitarfélagsins tilbúnir með kostnaðaráætlun vegna breytinga á umræddu 

húsnæði, þannig að það myndi nýtast sem best fyrir unglingastarfið. Töluverðar 

breytingar þurfti að gera á húsinu. Stefnt var á að opna félagsmiðstöðina 29. október 
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1993. Verkefnið tók lengri tíma en menn gerðu ráð fyrir og kostnaður varð meiri. Auka 

fjárveiting fékkst í bæjarráði 20. október þar sem átti að opna 29. október en allt kom 

fyrir ekki og félagsmiðstöðin var aldrei opnuð þetta haust (bæjarráð Ólafsfjarðar 12. 

nóvember og 21. desember 1992, 7. janúar og 20. október 1993). 

Starfsemin var því á þessum vikum áfram enn inni í skólanum. Engu að síður var 

tenging við starf félagsmiðstöðva almennt og var t.a.m. farin ferð til Reykjavíkur á ball 

á vegum Samtaka félagsmiðstöðva á Íslandi (bæjarráð Ólafsfjarðar 26. apríl 1994). 

Þegar þeim áfanga hafði verið náð að fá húsnæði undir starfsemina var næsta 

skref að ákveða hvaða starfsemi færi þar fram og hversu mikil hún yrði. Íþrótta- og 

æskulýðsnefnd sá fyrir sér að hægt yrði að hafa opið þrisvar í viku, en til að byrja með 

var ákveðið að hafa opið tvisvar í viku (íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 18. 

janúar 1993) 

Í fyrstu var ákveðið að Rúnar skildi verða starfsmaður félagsmiðstöðvarinnar. 

Ekki gekk það þegar á reyndi. Verksvið félagsmálastjóra var það stórt að ekki var hægt 

að bæta við starf hans. Var því ákveðið að ráða sérstaklega inn starfsmann til að sjá um 

starfsemi félagsmiðstöðvarinnar. Alls sóttu þrettán um starfið. Ekki var hendinni alveg 

sleppt af tengingunni við skólann og kennara. Margrét Steingrímsdóttir var ráðin til 

starfa, en hún starfaði einnig sem myndmenntakennarinn hjá skólanum. Engu að síður 

var það ekki fyrirfram ákveðið að slíkur starfsmaður átti að vera tengdur skólanum á 

einhvern hátt, heldur var hún ráðin vegna þess að hún þótti hæfust í starfið. Eftir að 

starfsemin hófst var hún í mjög föstum skorðum. Ekki voru miklar breytingar á megin 

starfseminni þótt ýmsar minni breytingar hafi átt sér stað eins og gerist þegar nýtt fólk 

tekur við, þá var grunnstarfsemin alltaf sú sama. Ekki var gerð mikil krafa að hálfu 

unglinganna um breytingar, a.m.k. ekki á grunnstarfseminni, enda taldi Rúnar að börn 

og unglingar væru ekki mikið fyrir að breyta hlutunum (Rúnar Guðlaugsson, munnleg 

heimild, 24. mars 2009). 

Starfsmenn félagsmiðstöðvarinnar stoppuðu ekki í mörg ár í senn. Fyrstu 3 árin 

var það Margrét Steingrímsdóttir sem starfaði í félagsmiðstöðinni. Ekki var um 

fastráðningu að ræða, hún varð að sækja um starfið á hverju hausti, enda var þetta 

árstíðarbundið starf. Þótt að ekki hafi mikil grundvallarbreyting orðið á starfinu þá var 

það í stöðugri þróun og var mikið lagt upp úr því að börnin gætu fengið að hafa eitthvað 

um það að segja hvernig starfseminni yrði háttað. Gerðar voru ýmsar kannanir og mikið 

samráð haft við unglingana. Samkvæmt könnunum sem gerðar voru, voru börnin mjög 

ánægð með það sem þau höfðu, enda var þessi starfsemi alveg ný fyrir þeim og algjör 
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bylting frá því sem þau höfðu haft áður. Engu að síður kölluðu þau eftir aukinni 

fjölbreytni í starfseminni, sérstaklega í klúbbastarfi og námskeiðahaldi. Andri 

Marteinsson tók við af Margréti og var hann næstu tvö árin, eða fram á vors 1998 

(Rúnar Guðlaugsson, munnleg heimild, 24. mars 2009). 

Eftir átta ár í starfi ákvað Rúnar að breyta til og fór hann að vinna á öðrum 

vettvangi. Hann tók að sér forstöðumennsku við Dvalarheimilið Hornbrekku með mjög 

skömmum fyrirvara. Hann hætti störfum haustið 1998 og hafði hann þá unnið í báðum 

störfum um tíma (Rúnar Guðlaugsson, munnleg heimild, 24. mars 2009). 

Þegar Rúnar hætti um haustið, vildi það svo til að nýr starfsmaður kom til starfa 

í félagsmiðstöðinni. Ákveðið var að ráða Eydísi Bjarnadóttur 1. september 1998, en þá 

var jafnframt síðasti fundur Rúnars með íþrótta- og æskulýðsnefnd sem þá var búin að 

skipta um nafn og hét orðið tómstundanefnd (íþrótta- og æskulýðsnefnd Ólafsfjarðar, 1. 

september 1998) 

4.9 Árin 1998-1999 

Á árunum 1998-1999 starfaði enginn sem æskulýðsfulltrúi, eða annar 

starfsmaður sem sinnti sambærilegum störfum. Eydís Bjarnadóttir sem var starfsmaður 

félagsmiðstöðvarinnar á þessum tíma, sá alfarið um starfsemi félagsmiðstöðvarinnar. 

Bæjarstjórnarkosningar voru um vorið 1998 og var því margt sem nýir bæjarfulltrúar 

þurftu að huga að. Þetta ár fór í undirbúning og mótun á starfi æskulýðsfulltrúa. 

Ákveðið var að aðskilja æskulýðsstarfið frá félagsmálastjóra og ráða íþrótta- og 

æskulýðsfulltrúa til starfa sem einnig yrði starfsmaður félagsmiðstöðvarinnar (Kristinn 

Hreinsson, munnleg heimild, 1. mars 2009). 

Það sem menn höfðu þarna að leiðarljósi var að undarfarin ár hafði starfsemin 

mikið verið undir skólanum. Var því sett spurning við það hvort það væri heppilegt að 

starfsmenn skólans væru þeir sem myndu sjá um félagsstarf utan hans (Björn Þór 

Ólafsson, munnleg heimild, 6. apríl 2009).  

4.10 Árin 1999-2002 Páll Guðmundsson 

Það er svo á vordögum 1999 sem ákveðið var að ráða íþrótta- og 

æskulýðsfulltrúa. Páll Guðmundsson var ráðinn til starfa í 100% stöðu 1. maí 1999. 

Hann þurfti hins vegar eins og fram hefur komið að sinna starfi í félagsmiðstöðinni 

einnig, þ.e. að vera viðstaddur allar opnanir ásamt því að starfa á bæjarskrifstofunni sem 

íþrótta- og æskulýðsfulltrúi. Með þessu móti töldu menn grundvöll fyrir fullu stöðugildi. 
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Páll var einnig yfir vinnuskólanum og íþróttamiðstöðinni, þótt hann hafi ekki sinnt 

vöktum eða slíkri vinnu á þessum stöðum. Eftir u.þ.b. eitt og hálft ár í starfi var ákveðið 

að ráða starfsmann í félagsmiðstöðina og breyta starfi Páls. Ýmsir starfsmenn voru 

lausráðnir í félagsmiðstöðina veturinn 2001-2002. Sú breyting varð þá á starfi Páls að 

hann tók yfir ferðamálin hjá sveitarfélaginu og varð íþrótta- æskulýðs- og 

ferðamálafulltrúi. Með þessari breytingu breyttist starfið töluvert. Að sögn Páls varð 

hlutur ferðamálafulltrúans alltaf stærri og stærri partur af starfinu (Páll Guðmundsson, 

munnleg heimild, 9. apríl 2009). 

Páll minnist þess ekki að hann hafi unnið markvisst eftir einhverju kenningum. 

Hann var í Félagi íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafulltrúa. Að sögn Páls voru menn 

duglegir að miðla reynslu og þekkingu hvors annars. Hann talar um að þar hafi menn 

verið að vinna eftir ýmsum kenningum og fræðum og það hafi eflaust skilað sér til hans 

án þess að hann hafi sjálfur verið að vinna beint eftir einhverjum kenningum eða 

sérstökum uppeldisaðferðum (Páll Guðmundsson, munnleg heimild, 9. apríl 2009). 

Páll minnist þess reyndar að það hafi komið upp erfitt eineltismál í skólanum á 

þessum tíma sem hann var fenginn til að taka á með skólanum. Þar voru menn klárlega 

að vinna eftir ákveðnum leiðum og gekk að hans sögn mjög vel. Ef einhversstaðar var 

verið að vinna eftir skrifuðum kenningum og hugmyndum þá var það aðallega tengt 

vinnuskóla og einhverskonar vinnuaðferðarfræði (Páll Guðmundsson, munnleg heimild, 

9. apríl 2009). 

Páll hætti svo störfum að eigin ósk til að fara að sinna öðrum verkefnum 31. maí 

2002. Þetta kom mjög fljótt upp á og var þetta samþykkt með þeim skilyrðum um að 

Páll myndi klára viss verkefni sem hann var með í vinnslu ásamt því að koma 

vinnuskóla af stað það sumarið (Páll Guðmundsson, munnleg heimild, 9. apríl 2009). 

4.11 Árin 2002-2003 

Haustið 2002 voru þessi mál tekin til endurskoðunar, enda kosningar nýafstaðnar 

og nýr meirihluti vinstri manna tekinn við eftir 16 ára valdatíð sjálfstæðismanna í 

bænum. Ekki var búið að ákveða um haustið hvað átti að gera í þessum málum og var 

því ákveðið að ráða tímabundið starfsmann í félagsmiðstöðina. Eftir að staðan hafði 

verið auglýst var ákveðið að ráða Hafdísi Ósk Kristjánsdóttur í starfið veturinn 2002-

2003 (Tómstundanefnd Ólafsfjarðar, 30. september 2002). 
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4.12 Árin 2003-2007 Gísli Rúnar Gylfason 

Í byrjun árs 2003 var ákveðið að starf íþrótta- og æskulýðsfulltrúa yrði auglýst 

laust til umsóknar. Ekki var lengur tenging við ferðamálin, né átti þessi starfsmaður að 

sjá um að vinna í félagsmiðstöðinni. Þar sem engin tenging í önnur störf var til staðar 

var ekki talið að starfið gæti verið meira en 50% stöðugildi. Ekki var gerð nein 

menntunarkrafa né reynslu af slíkum störfum (Kristinn Hreinsson, munnleg heimild, 1. 

mars 2009). 

Fjórir sóttu um starfið og var það Gísli Rúnar Gylfason sem var ráðinn eftir að 

hann ásamt einum öðrum voru búnir að gangast undir atvinnuviðtöl. Gísli Rúnar hafði á 

þessum tíma nýlega lokið stúdentsprófi við Verkmenntaskólann á Akureyri og var það 

eina menntunin sem hann hafði. Svipuð tenging hélt þó áfram að vera til staðar við starf 

félagsmiðstöðvarinnar því um haustið sama ár og Gísli Rúnar var ráðinn, sótti hann um 

starf sem umsjónarmaður hennar og fékk starfið. Um var að ræða annað 50% starf og 

því má segja að starfsmaðurinn hafi fengið fullt stöðugildi hjá sveitarfélaginu mjög 

svipað og Páll Guðmundsson hafði verið ráðinn inn árið 1999, þótt um tvö mismunandi 

störf hafi verið að ræða (Kristinn Hreinsson, munnleg heimild, 1. mars 2009). 

Töluverð breyting varð á starfsemi félagsmiðstöðvarinnar á þessum árum. Þá 

sérstaklega starf yngri krakka. Aukning varð á starfi fyrir krakka á aldrinum 10-12 ára 

sem hafði ekki verið nema í mjög litlum mæli fyrir. Þessi nýjung reyndist mjög vel. 

Ekki vantaði hugmyndirnar og vildi tómstundanefnd að starfsemin yrði sem 

fjölbreyttust. Á fundi nefndarinnar í október 2003 komu upp tillögur að alls kyns 

námskeiðahaldi og annarri starfsemi sem hægt væri að hafa í félagsmiðstöðinni. Má þar 

nefna hluti eins og ýmis mót (s.s. borðtennis og pool), spilavist, bingó, snyrtinámskeið, 

köfunarnámskeið, tónlistarnámskeið og upptöku á tónlist. Um var að ræða margar góðar 

hugmyndir og voru námskeiðin eins og svo oft áður sniðin að þeirri kunnáttu 

einstaklinga sem til staðar voru í bænum (Tómstundanefnd Ólafsfjarðar, 28. október 

2002). 

Haustið 2004 skellur svo á verkfall kennara. Þá er tekið á það ráð að hafa 

félagsmiðstöðina oftar opna. Var þetta gert til að vinna gegn því að börnin einangruðust 

félagslega. Samþykkt var að fjölga opnunum um allt að tvö kvöld í viku. Þar að auki var 

gefið leyfi til að halda ýmsar aukalegar uppákomur eins og náttfatapartý, þar sem 

unglingarnir fengu að gista í félagsmiðstöðinni (Tómstundanefnd Ólafsfjarðar, 2. 

september 2004). 
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Í febrúar 2004 var ákveðið að endurskoða starfsemi barna yngri en 13 ára í 

félagsmiðstöðinni. Var sú ákvörðun tekin að starfsemi yngri barna en 10 ára yrði ekki á 

vegum félagsmiðstöðvarinnar. Tómstundanefnd beindi því til Foreldrafélags 

Grunnskólans og fulltrúum einstakra bekkja, að þeir gætu fengið félagsmiðstöðina að 

láni undir starfsemi fyrir einstaka bekk ef óskað væri eftir því. Ekki varð neinn auka 

starfsmannakostnaður við slíkt þar sem þrif og viðvera var í höndum foreldra. Breyting 

varð einnig á starfseminni ári seinna þegar allri kvöldopnun fyrir börn yngri en 13 ára 

var hætt, enda stangaðist slíkt á við útivistarlög (Tómstundanefnd Ólafsfjarðar, 4. 

febrúar 2004). 

Árið 2006 var mikið tímamótaár í sögu Ólafsfjarðar, en þá sameinuðust 

Ólafsfjarðarbær og Siglufjarðarkaupstaður í eitt sveitarfélag undir nafni Fjallabyggðar. 

Með þessu móti fór íbúatala sveitarfélagsins upp í rúmlega 2.200 manns. Mikil 

fólksfækkun hafði átt sér stað undanfarin ár í Ólafsfirði og voru íbúar ekki orðnir nema 

rétt rúmlega 900 talsins við sameiningu. Íbúar Ólafsfjarðar voru fyrir um tíu árum síðan 

rétt í kringum 1.200 talsins (Hagstofa Íslands). 

Samstarf varð strax mjög áberandi í félagsstarfi barna og unglinga. Mikil áhersla 

var lögð á að samræma og samnýta kosti hvors byggðarlags fyrir sig. Mikið var lagt upp 

samstarfi félagsmiðstöðvanna á svæðunum og að þær myndu vinna vel saman. Lagði 

íþrótta- og tómstundafulltrúi fram beiðni um að fá aukið fjármagn til aukinna samskipta 

og heimsókna vegna sameiningar sveitarfélaganna. Dæmi um slíkt var að Siglufjörður 

hafði komið af stað mjög góðu verkefni sem kallaðist „flott án fíknar“. Var þetta 

forvarnarverkefni sem byggðist á samningsbundnu klúbbastarfi og viðburðardagskrá þar 

sem unglingar skemmtu sér saman á heilbrigðan og uppbyggilegan hátt. Unnið var að 

því að félagsmiðstöðin í Ólafsfirði kæmi upp slíkri starfsemi enda mjög þarft og gott 

forvarnarverkefni (Frístundanefnd Fjallabyggðar, 10. október 2006)  

Á þessum tímapunkti var vissulega mikið að breytast í samfélaginu í Ólafsfirði 

og var kominn svokallaður tími samræmingar milli byggðarlaga. Opnunartími 

félagsmiðstöðva var samræmdur ásamt ýmsum öðrum þáttum starfsins. Ekki verður 

farið nánar út í þær breytingar en hef ákveðið að enda þetta á ekki minna merkum 

áfanga en þann sem gerðist árið 1972 þegar fyrsti æskulýðsfulltrúinn tók til starfa. Það 

var haustið 2007 sem starfandi íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Ólafsfjarðarbæjar var ráðinn 

í 100% starf íþrótta- og tómstundafulltrúa Fjallabyggðar, í fyrsta skiptið í sögu 

Ólafsfjarðar. Samkvæmt starfslýsingu var gerð krafa um háskólamenntun á sviði 
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tómstunda- og félagsmálafræða eða önnur háskólamenntun sem nýttist í starfi. Þar að 

auki var talið æskilegt að viðkomandi hefði reynslu af slíkum störfum (sjá fylgiskjal 1).   
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5. Niðurstöður  

Undanfarna áratugi hefur verið deilt um mikilvægi skipulagðs æskulýðsstarfs 

fyrir börn unglinga. Oftar en ekki var það fjármagnið sem hafði mikið um það segja 

hvað var gert og hvað í raun ekki gert. Auðvitað er erfitt að reka heilt sveitarfélag og 

þurfa að ákveða hvar fjármunum sveitarfélagsins og þar með skattpeningum bæjarbúa er 

best varið. Það er ljóst að ekki var alltaf rödd unga fólksins hávær eða í það minnsta 

ekki tekið mikið mark á henni. Þrátt fyrir þetta tel ég að skilningur almennings og 

sveitarstjórnarmanna á skipulögðu félagsstarfi, hafi verið að aukast. Ég tel að við séum 

búin að sýna fram á ágæti þeirrar starfsemi sem fylgir slíku starfi. Ég ætla hér í 

framhaldinu að reyna að svara þeim spurningum sem ég setti fram í upphafi og velta 

þeim aðeins fyrir mér út frá mínum persónulegum skoðunum. Ég hef reynt að gæta 

hlutleysis í skráningu á sögunni enda er ég partur af sögunni sjálfur. Það var alls ekki 

auðvelt að skilja mínar skoðanir frá sögunni og mun ég því lýsa þeim hér á eftir að hluta 

enda verður eingöngu um að ræða mína túlkun á þessari rannsóknarvinnu.  

5.1 Hvaða starfsmenn hafa sinnt hlutverki æskulýðsfulltrúa í Ólafsfirði? 

Fyrsti starfsmaðurinn var ráðinn 1972 og við það upphófst mikil þróun á þessum 

málum í Ólafsfirði, fer ég nánar út í það hér á eftir. Hins vegar tók það oft langan tíma 

að ákveða hvernig starfið yrði og því ekki alltaf æskulýðsfulltrúi í vinnu á þessum tíma. 

Ég tek ekki til þá starfsmenn sem voru ráðnir eingöngu til að sjá um opin hús á meðan 

að verið var að ákveða og hvort starf æskulýðsfulltrúa myndi verða til áfram eða ekki. 

Eftirtaldir aðilar hafa sinnt starfi æskulýðsfulltrúa frá því 1972, hvort sem það er í 

sambland við annað starf, eða annar titill verið á starfinu: 

 Gunnlaugur Jón Magnússon, æskulýðsfulltrúi (50% starf): 1972-1976. 

 Ágúst Sigurlaugsson, félagsmálafulltrúi: 1780-1981. 

 Ólafur Harðarson: æskulýðsfulltrúi: 1988-1989. 

 Rúnar Guðlaugsson, félagsmálastjóri: 1990-1998. 

 Páll Guðmundsson, íþrótta-, æskulýðs- og ferðamálafulltrúi: 1999-2002. 

 Gísli Rúnar Gylfason: íþrótta-og æskulýðsfulltrúi (50% starf): 2003-2007. 

 Gísli Rúnar Gylfason: íþrótta- og tómstundafulltrúi (Fjallabyggð): 2007-? 

Sú merkilega staðreynd að engin kona skyldi hafa starfað sem æskulýðsfulltrúi 

vekur upp nokkrar spurningar. Komu konur almennt til greina þegar kom að því að ráða 

í þessu störf upp úr 1970? Ekki get ég sagt það með vissu. Ég held að þegar Rúnar 

Guðlaugsson var ráðinn, þá hafi alveg komið til greina að ráða konu, það hafi ekki skipt 
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máli, heldur hafi sá hæfasti verið ráðinn. En ég set stórt spurningarmerki við hina 

starfsmennina sem voru á undan. Enda voru menn ekki alltaf að auglýsa störfin, heldur 

voru menn settir í þessi störf því það hentaði hverju sinni. Má þar nefna Ólaf Harðarson 

sem dæmi, hann var fenginn inn af því að hann hafði tenginguna við íþróttalífið.  

5.2 Hvernig hefur starfið þróast í gegnum árin? 

Á fyrri hluta síðustu aldar þekktist ekki að starfsmaður sem sinnti 

æskulýðsmálum væri á launum hjá sveitarfélagi. Árið 1972 var stórt og þarft skref stigið 

í framþróun félagsmála í Ólafsfirði en þá var fyrsti æskulýðsfulltrúinn ráðinn. Má því 

segja að upphaf sögu félagsmála barna og unglinga megi rekja til ráðningu 

æskulýðsfulltrúa þetta umrædda ár.  

Eins og fyrr segir var það Gunnlaugur Jón Magnússon sem var ráðinn í starf 

æskulýðsfulltrúa. Þarna var um að ræða 50% starf. Á þessum tíma var eðlilegt að þetta 

starf væri aukastarf. Þar sem Gunnlaugur var að fara ótroðnar slóðir, a.m.k. hvað 

varðaði félagsstarf í Ólafsfirði mótaði hann starfið frekar mikið. Þar sem hann var 

frumkvöðull var ekki á neinum grunni að byggja. Hann fann upp á því sem þurfti að 

gera eða sótti sér þekkingu út fyrir sveitarfélagið, enda mikil gróska komin af stað á 

suðvesturhorni landsins á þessum árum. Hann starfaði til ársins 1976.  

Það tók fjögur ár að taka ákvörðun um það hvort og þá hvernig þetta starf myndi 

halda áfram að vera til. Ekki kemur það í sjálfu sér á óvart þar sem mikið gekk á í 

æskulýðsmálum í Reykjavík. Viss kynslóðaskipti höfðu átt sér stað og var verið að móta 

æskulýðsstarfsemi og viðhorf til starfseminnar að breytast mikið um allt land.  

Það kom svo að því árið 1980 að ákveðið var að Ágúst Sigurlaugsson yrði 

ráðinn sem félagsmálafulltrúi. Með þessu móti átti að setja starf æskulýðsfulltrúa saman 

við félagsmál almennt. Undir þetta verksvið voru því komin félagsmál barna allt til eldri 

borgara. Félagsmálasviðið virtist hafa haft neikvæð áhrif á þann hátt að íþróttafélögin 

voru ekki tilbúin að nýta sér þjónustu hans. Ekki náðist góð tenging við íþróttastarfið og 

var það því ósk íþrótta- og æskulýðsnefndar að starfinu yrði ekki framhaldið nema þá að 

breytingar yrðu gerðar á því. Fyrst svona fór var Ágúst bara í eitt ár við störf og mikill 

óvissutími var framundan, enda ekki ráðið í starf æskulýðsfulltrúa aftur fyrr en sjö árum 

seinna. Illa gekk að halda félagsstarfi utan skóla gangandi, þar sem enginn fastur 

starfsmaður var við störf voru hinir ýmsu aðilar eða félagasamtök kallaðir til og var 

mikil breyting á starfsmönnum sem sáum um þessi opnu hús. Það var greinilega mikið 

kappsmál hjá íþrótta- og æskulýðsnefndinni að góð tenging yrði við íþróttahreyfinguna. 
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Þrátt fyrir að aðrir hlutar starfsins hafi verið unnir vel, var aldrei talin ástæða til að halda 

þessu til þrautar. Maður spyr sig hvort það hafi skipt höfuð máli hvaða einstaklingur það 

var sem starfaði. Ég held að slíkt hafi haft mjög mikil áhrif. Einnig velti ég því fyrir mér 

hvort nefndin hafi gefið starfinu nægan tíma til að þróast í þá átt sem þeir vildu.  

Á þessum sjö árum dalaði félagsstarf barna og unglinga utan skóla töluvert. Sú 

þróun átti sér stað um miðjan níunda áratuginn að nánast allt félagsstarf í bænum var 

komið inn í skólana, ef frá er talin sú starfsemi sem íþróttafélögin voru með hjá sér. 

Þetta þýddi að starfsemi á opnum húsum var hætt á vegum sveitarfélagsins. Ýmis 

vandamál virðast hafa komið upp á þessum tíma tengd áfengisneyslu ef marka má 

bókanir íþrótta- og æskulýðsnefndar og fer ég nánar út í þann hluta hér á eftir. Hvers 

vegna ætli félagsstarfið hafi farið inn í skólana, gæti það verið vegna þess að ríkið sá um 

rekstur þeirra og þetta var leið bæjarins að koma kostnaðinum yfir á ríkið? Eða þróaðist 

þetta bara svona á meðan að enginn starfsmaður var til að viðhalda félagsmálum utan 

skólans? Ég held ég verði að áætla að báðir þættirnir hafi unnið saman.  

Þrátt fyrir að langur tími hafi liðið á milli þess að einhver var ráðinn, er ekki þar 

með sagt að nefndin hafi setið auðum höndum. Nefndin ítrekaði mörgum sinnum öll 

þessi ár, mikilvægi þess að slíkur starfsmaður yrði ráðinn. Allt kom fyrir ekki, nefndin 

fékk ekki stuðning við þessar hugmyndir sínar. Ég velti því fyrir mér hversu mikið vægi 

íþrótta- og æskulýðsnefndin hafði á þessum tíma. Var hún bara nauðsynleg þegar 

einhverjir aðrir voru tilbúnir að sinna þessum málaflokk, eða var stöðugur þrýstingur frá 

slíkri nefnd það sem þurfti til að ná fram einhverjum stórum breytingum á borð við starf 

æskulýðsfulltrúa. Þessu er ekki auðsvarað, en það má áætla að nefndin hafi haft einhver 

ítök, enda oft sem bæjarfulltrúar sjálfir voru nefndarmenn.  

Það var svo árið 1988 að Ólafur Harðarson var ráðinn sem æskulýðsfulltrúi. Eftir 

sjö ár var ákveðið að reyna aftur að koma á slíku starfi enda hafði starf Gunnlaugs Jóns 

reynst vel í upphafi, þó menn hafi verið mis ánægðir með tilhögun á starfi Ágústs. Þar 

sem vandamál í tíð Ágústs var tenging við íþróttalífið, þótti tilvalið að ráða mann til 

starfa sem æskulýðsfulltrúa sem starfaði einnig sem skíðaþjálfari. Ekki er hægt að segja 

að sú tilraun hafi tekist allt of vel. Tengingin varð allt of mikil við skíðaíþróttina á 

kostnað annarra íþróttagreina. Hann líkt og Ágúst starfaði aðeins í eitt ár, eða til ársins 

1989. Þarna tel ég að fulltrúar bæjarins hafi áttað sig á því að tenging við íþróttalífið 

þyrfti að vera hlutlaus.  

Ekki leið eins langur tími í næstu ráðningu. Aðeins ári seinna var ákveðið að 

ráða Rúnar Guðlaugsson til starfa sem félagsmálastjóra og starfaði hann frá 1990-1998. 
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Þarna var verið að falla aftur að vissu leyti til þeirrar tengingar sem Ágúst hafði verið 

með. Félagsmál voru almennt sett í eitt starf, þar undir voru íþróttir, æskulýðsmál sem 

og önnur almenn félagsmál. Þarna var vissulega verið að bregðast við nýjum lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Með tilkomu þeirra var búið að setja þjónustu við unglinga 

undir félagsmálasvið og því var tilvalið að einn félagsmálastjóri sæi um þennan pakka. 

Þarna má segja að loksins hafi tekið til starfa fullgildur starfsmaður. Í fyrsta skiptið í 

sögu Ólafsfjarðar var ekki verið að ráða í hlutastarf. Þetta varð til þess að einn maður 

hafði yfirsýn yfir allan málaflokkinn og var því ljóst að með honum gat orðið mikil 

tenging milli félagsstarfs innan Ólafsfjarðar, sem það gerði. Menn voru almennt 

sammála því að þetta starf hafi tekist nokkuð vel, þótt starf félagsmálastjóra hafi verið 

það stórt að ekki var talinn grundvöllur fyrir því að hafa æskulýðsfulltrúann með. Það 

kom því ekki á óvart að þegar Rúnar ákveður að hætta störfum árið 1998, var ákveðið 

að láta félagsmálstjórann ekki sjá um æskulýðsstarfið heldur að hafa það alveg sér. 

Enda komin mikil reynsla á starfið. Hins vegar varð þetta til þess að ekki var heldur 

talinn grundvöllur fyrir því að ráða æskulýðsfulltrúa í fullt starf nema með tengingu við 

starf umsjónarmanns félagsmiðstöðvar.  

Árið 1999 tók Páll Guðmundsson við starfi íþrótta- og æskulýðsfulltrúa. Í fyrstu 

var tenging við starf félagsmiðstöðvarinnar til að láta starfið fylla upp í 100% 

stöðugildi. Svo þróaðist starfið þannig að ferðamálafulltrúa var bætt við starf Páls og 

hættir hann þá að starfa í félagsmiðstöðinni, en verður að sjálfsögðu yfirmaður 

stofnunarinnar áfram. Þetta var í fyrsta skiptið sem starf ferðamálafulltrúa var tengt 

þessu starfi. Það má vera að það hafi komið til vegna áhugasviðs Páls en hann hafði 

gríðarlegan áhuga á ferðamennsku og útivist. Enda kom það líka til þannig að starf 

ferðamálafulltrúans var farið að taka heldur mikið af starfi Páls á kostnað 

æskulýðshlutans. Páll Starfaði til ársins 2002, eða í þrjú ár þá ákvar hann að segja starfi 

sínu lausu.  

Það er svo í mars 2003 sem ég tók við starfi íþrótta- og æskulýðsfulltrúa. Um var 

að ræða 50% starf og engin tenging við önnur störf. Þess má geta að ekki var endurráðið 

í starf ferðamálafulltrúa á þessum tíma. Þetta starf helst óbreytt til ársins 2007. En við 

sameiningu við Siglufjörð árið 2006 var kominn töluvert meiri grundvöllur fyrir fullu 

starfi á sviði æskulýðsmála, en áður hafði verið talið. Það var því um haustið 2007 sem 

starf mitt sem íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Ólafsfjarðar var endurskoðað, mínu starfi var 

því breytt í starf íþrótta- og tómstundafulltrúa Fjallabyggðar og loksins komið að því að 

um fullt stöðugildi var að ræða og engin tenging í annað starf.  
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5.3 Skipti máli að hafa starfsmann? 

Eins og fram hefur komið þá var ekki alltaf starfsmaður í starfi frá því að 

Gunnlaugur Jón var ráðinn 1972. Það komu nokkur tímabil án starfsmanns, enda voru 

menn alltaf að reyna að þróa starfið og móta það. Slíkt tók tíma. Það má segja að þessi 

mál hafi verið meira og minna í lausu lofti frá árinu 1976 fram til loka níunda 

áratugarins. Eftir að Gunnlaugur Jón hættir störfum eru þeir Ágúst og Ólafur aðeins 

starfandi í eitt ár. Engu að síður náðu þeir ágætis árangri með félagsstarf unglinga. Ólafi 

tókst t.a.m. að koma á opnum húsum aftur eftir að þau höfðu lagst niður. Allir þeir sem 

störfuðu í þessum störfum voru meðvitaðir um forvarnargildi skipulagðs félagsstarfs. 

Ekki er hægt að segja með vissu að skortur á skipulögðu félagsstarfi hafi með einhverju 

móti verið valdur af því ástandi sem íþrótta- og æskulýðsnefnd lýsir í fundargerð sinni 

haustið 1983. Þar eru verið að lýsa áhyggjum yfir áfengisvandamálum unglinga í 

bænum. Það má alveg velta fyrir sér hvort að skipulagt félagsstarf hefði haft einhver 

áhrif á að slíkt vandamál hafi verið komið upp. Ekki er heldur hægt að segja að með því 

að koma á aftur skipulögðu starfi hafi bætt ástandið. Ekki eru neinar kannanir eða 

rannsóknir sem geta staðfest þann grun minn. Engu að síður er ekki hægt að útiloka að 

slíkt hafi haft áhrif. En út frá þessum vangaveltum vil ég gefa mér að félagsstarf barna 

og unglinga hafi verið betra þegar að starfsmaður var ráðin til að vera með þessi mál.  

Það er alveg ljóst í mínum huga að með því að hafa starfsmann til staðar þá er 

alltaf einhver innan stjórnsýslunnar sem passar upp á það sem ungmennin hafa. Ég get 

nefnt sem dæmi verkfall kennara haustið 2004. Þá var aukin opnun og starfsemi 

félagsmiðstöðvar með það að markmiði að þau myndu ekki einangrast félagslega á 

meðan á verkfallinu stæði. Var þetta gert að frumkvæði þáverandi starfsmanns. 

Verkfallið hafði töluverð áhrif á starf félagsmiðstöðvarinnar, þó aðallega jákvæð áhrif. 

Þar sem opnun og skipulögð starfsemi hafði aukist, voru þau farin að mæta betur en þau 

gerðu. Má því segja að þessar tilraunir til að efla starfið á meðan að á verkfalli stóð hafi 

tekist með mjög góðum árangri. Þess má því einnig geta að starfsemin hélst mjög öflug 

áfram þrátt fyrir að verkfall kennara lyki, enda búið að byggja góðan grunn.  

5.4 Hvað var í boði? 

Framboð á skipulögðu félagsstarfi barna og unglinga hefur stór aukist á 

undanförnum áratugum. Svo ekki sé minnst á þær breytingar sem hafa orðið. Í byrjun 

síðustu aldar var félagsstarfið bundið við ungmennafélögin og var starfsemin heldur 

betur frábrugðin því sem við þekkjum í dag. Það má hins vegar segja að í kringum 1970 
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hafi viss breyting átt sér stað sem enn þann dag í dag er partur af skipulögðu félagsstarfi 

barna og unglinga. En með tilkomu opinna húsa var kominn grundvöllur fyrir því að 

börnin fengju að skipuleggja og sjá um sitt félagsstarf á eigin forsendum.  

Mikil starfsemi virðist hafa verið á áttunda áratugnum. Sveitarfélagið búið að 

ráða æskulýðsfulltrúa sem aðstoðaði ungmennin í að skipuleggja félagsstarf utan 

skólans. Þróunin virðist svo ganga til baka um og eftir 1980 þegar félagsstarf fer að 

stórum hluta aftur inn í grunnskólann. Á þessum tíma voru skólarnir reknir af ríkinu og 

má gefa sér að peningar hafi haft mikið um það að segja hvort félagsstarf utan þess hafi 

verið starfrækt hverju sinni. Rétt um áratug seinna eða í kringum 1990 var starfsemin 

aftur farin að breytast þannig að skipulagt félagsstarf var farið að færast úr 

grunnskólunum. Eins og fyrr segir voru það klárlega peningar sem skiptu miklu 

varðandi félagsstarf barna og unglinga.  

Árið 1993 var samþykkt að unglingastarfið fengi eigið húsnæði undir starfsemi 

sína. Félagsmiðstöðvar voru á þessum tíma að opna um allt land. Spurningin er hins 

vegar hvort tímasetningin hafi verið tilviljun. Búið var að ræða þetta og mikið verið 

unnið að því frá 1990 að slík starfsemi fengi eigið húsnæði. Það gerist svo árið 1993 að 

sú ákvörðun var tekin og húsnæðismálin samþykkt. Hvort það hafi haft áhrif á að 

kosningar voru ári seinna er erfitt að segja til um. Hvort sem menn hafi verið að kaupa 

sér atkvæði eða hvort menn hafi séð nauðsyn þess að þessi starfsemi yrði í 

sveitarfélaginu verður ekki svarað hér, en það er ljóst að með tilkomu félagsmiðstöðvar 

breyttist félagsstarfið gríðarlega mikið til hins betra.  

5.5 Voru kenningar notaðar við uppbyggingu á félagsstarfi í Ólafsfirði? 

Í upphafi gerði ég grein fyrir nokkrum fræðimönnum sem allir hafa sett fram 

ýmsar kenningar um félagsmótun. Þetta voru Arne Sjölund, George Herbert Mead, G. 

Stanley Hall, Guðmundur Finnbogason og John Dewey. Ekki eru til neinar ritaðar 

heimildir þess efnis að unnið hafi verið eftir slíkum kenningum. Enginn þeirra fulltrúa 

kannaðist við að hafa unnið sérstaklega eftir slíkum kenningum. Þeir töluðu samt flestir 

um hópastarf og mikilvægi þess að unglingarnir fái að prófa hlutina og ákveða sjálf 

hvað þau gerðu. Það er því ljóst að menn voru ómeðvitað með tengingu í þessar 

kenningar um félagsmótun.   

Þessar kenningar voru flestar við lýði á þessum árum og var verið að vinna og 

kenna eftir þeim á ýmsum stöðum. Því hefur eitthvað af þessari þekkingu komist til 

skila án þess að æskulýðsfulltrúar hverju sinni hafi gert sér sérstaklega grein fyrir því. 
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Það má því með sanni segja að starfsemin hafi byggt á fræðunum þótt menn hafi ekki 

verið meðvitaðir um það á þeim tíma. Þar sem ég sjálfur er starfandi í þessu starfi í dag 

get ég sagt slíkt hið sama. Hins vegar má segja að ég hafi gert mér grein fyrir því að ég 

væri einnig að vinna eftir þessum kenningum fljótlega eftir að ég hóf nám í tómstunda- 

og félagsmálafræði við Kennaraháskóla Íslands haustið 2005. 

En hefði það breytt einhverju ef menn hefðu meðvitað verið að vinna með þessar 

kenningar? Ef æskulýðsfulltrúar eða nefndarmenn íþrótta- og æskulýðsnefndar hefðu 

haft vitneskju um slíkar kenningar og hefðu getað þannig vísað beint til þeirra áhrifa 

sem skipulagt félagsstarf hefði? Hefði verið auðveldara að sannfæra mennina með 

fjármagnið? Hefði starfið gengið betur og þá þróast öðruvísi? Þessu mun ég ekki svara 

hér. Ég velti þessu einfaldlega upp í þeim tilgangi að benda á nauðsyn þess að hæfur og 

menntaður einstaklingur sinni þessu starfi. Ungdómurinn er það dýrmætasta sem við 

eigum og við eigum ekki að láta peninga stoppa okkur í að sinna þessum hlutum 

sómasamlega.  
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Fylgiskjal 1 

Starfslýsing 

 

Starf: Íþrótta- og tómstundafulltrúi Dagsetning: 10. 

ágúst 2007 

Deild: Íþrótta- og tómstundadeild Útgáfa:

 0.02 

Starfsmaður: X 

Yfirmaður: Bæjarstjóri 

Undirmenn: Forstöðumenn íþróttamiðstöðva, umsjónarmaður skíðasvæða, 

frístundaleiðbeinendur í félagsmiðstöðvum, umsjónarmaður 

vinnuskóla. 

Afleysing: <Nafn og titill afleysingaraðila> 

 

Verkefni: Íþrótta- og tómstundafulltrúi hefur umsjón með málum sem 

varða íþrótta og tómstundastarf í sveitarfélaginu. Hann er 

starfsmaður frístundanefndar og starfar með henni að 

stefnumótun á sviði íþrótta- og tómstundamála. Hann undirbýr 

fundi nefndarinnar í samráði við formann hennar og situr fundi 

hennar með málfrelsi og tillögurétt. Hann er nefndinni til 

ráðgjafar í málefnum á verksviði hennar, s.s. varðandi 

styrkveitingar og samningagerð, og fylgir eftir ákvörðunum 

hennar þegar þess gerist þörf.  

Íþrótta- og tómstundafulltrúi hefur með höndum 

daglegan rekstur málaflokksins og yfirumsjón með samskiptum 

sveitarfélagsins við félög sem starfa í sveitarfélaginu og aðra 

aðila sem starfa á verksviði hans. Hann hefur umsjón með 

gerð þjónustu- og rekstrarsamninga við íþróttafélög og önnur 

félagasamtök um rekstur á aðstöðu viðkomandi félags og 
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eftirfylgni með að unnið sé samkvæmt þeim. Hann hefur einnig 

með höndum gerð samninga og samskipti varðandi einstaka 

viðburði tengda íþrótta- og tómstundastarfi sem sveitarfélagið 

er aðili að í samstarfi við félögin, svo sem 17. júní, öskudag og 

áramóta- og Jónsmessubrennur.  Hann aðstoðar 

skipuleggjendur íþróttamóta og annarra viðburða tengdum 

málaflokknum eftir föngum. 

Íþrótta- og tómstundafulltrúi ber ábyrgð á rekstri 

íþróttasvæða á vegum Fjallabyggðar og er yfirmaður 

umsjónarmanna þeirra. Hann kallar eftir vinnu áhaldahúss 

Fjallabyggðar eða  óskar eftir vinnu utanaðkomandi aðila í 

samráði við skipulags- og byggingarfulltrúa, að því gefnu að 

heimild fyrir viðkomandi vinnu sé fyrir hendi. Hann ber einnig 

ábyrgð á skipulagningu og rekstri vinnuskóla Fjallabyggðar. 

Hann ræður umsjónarmann vinnuskóla og flokksstjóra til starfa 

og hefur eftirlit með vinnu þeirra.  

Íþrótta- og tómstundafulltrúi er yfirmaður forstöðumanna 

íþróttamiðstöðva hefur eftirlit með að starfsemi 

íþróttamiðstöðvanna sé í samræmi við stefnu sveitarfélagsins, 

lög og reglugerðir og að rekstur þeirra sé innan þeirra marka 

sem þeim eru settir. Hann hefur umsjón með rekstri félagsmið-

stöðva og ber ábyrgð á rekstri þeirra. Hann er yfirmaður 

frístundaleiðbeinenda og annarra sem þar starfa og ábyrgur 

fyrir starfsmannahaldi þá varðandi. 

Íþrótta- og tómstundafulltrúi gerir starfs- og 

fjárhagsáætlanir fyrir félagsmiðstöðvar og vinnuskóla og er 

forstöðumönnunum íþróttamiðstöðva til stuðnings og ráðgjafar 

við gerð starfsáætlana fyrir þær. Hann vinnur með fjármála- og 

skrifstofustjóra að fjárhagsáætlun fyrir málaflokkinn á grundvelli 

starfsáætlana. Hann hefur með höndum eftirfylgni með 

áætlunum og styrkveitingum og kallar eftir reikningum, 

greinargerðum og öðrum upplýsingum frá þeim aðilum sem 

þiggja styrki frá sveitarfélaginu. 
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Íþrótta- og tómstundafulltrúi leiðir samstarf um forvarnir í 

sveitarfélaginu. Hann kallar saman og undirbýr fundi 

forvarnarteymis skipuðu fulltrúum deilda fjölskyldusviðs og 

annarra aðila sem starfa að forvörnum í sveitarfélaginu.  

Samstarf: Fulltrúi sveitarfélagsins í FÍÆT 

Félagasamtök í Fjallabyggð 

Forvarnarteymi Fjallabyggðar 

Menningarfulltrúi varðandi skipulagningu viðburða 

Skipulags- og byggingarfulltrúi varðandi framkvæmdir við 

íþróttamannvirki. 

Menntun: Háskólamenntun á sviði tómstunda- og félagsmálafræði eða 

önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi. 

Reynsla: Reynsla af sambærilegu starfi 

Reynsla af félagsstarfi 

Reynsla af starfi í stjórnsýslu 

Kunnátta: Góð þekking á félagsstarfi og rekstri félaga 

Þekking á stjórnsýslu 

Eiginleikar: Skipulagshæfileikar 

Færni í mannlegum samskiptum 

Sjálfstæði í vinnubrögðum 

Góð yfirsýn 

Færni í notkun almenns skrifstofuhugbúnaðar 

 

 


