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Landssamband ungmennafélaga (LUF) var 
stofnað árið 2004 sem regnhlífasamtök fyrir 
félagasamtök ungs fólks á Íslandi og þeim 
tilheyra 31 aðildarfélög. LUF er sameign 
aðildarfélaganna, veitir þeim ekki samkeppni 
í starfi, heldur vinnur samkvæmt þeim. 
Aðildarfélög LUF eiga það sameiginlegt að 
vera lýðræðisleg, frjáls félagasamtök sem 
starfa á landsvísu, leidd af ungu fólki og starfa 
með hagsmuni ungs fólks að leiðarljósi.
LUF er þverpólitískur samstarfs- og samráðs-
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vettvangur, málsvari ungs fólks gagnvart 
íslenskum stjórnvöldum, talar fyrir hagsmunum 
ungra Íslendinga á alþjóða-vettvangi og 
hefur upplýsingaskyldu að gegna gangvart 
aðildarfélögunum sínum auk þess að þjónusta 
þau á margvíslegan hátt. LUF hefur það að 
markmiði að vernda og efla réttindi ungs fólks, 
stuðla að valdeflingu og þátttöku ungs fólks í 
samfélaginu, efla samstarf ungmennafélaga 
og stuðla að umræðu og þekkingarsköpun um 
málaflokkinn.
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Kæru félagsmenn,

Það er með miklu stolti sem ég lít yfir farinn 
veg og sér í lagi það starfsár sem senn er á 
enda. Okkar ástkæra félag hefur enn eitt árið 
vaxið og dafnað og má finna mýmörg dæmi 
um jákvæða þróun í starfsemi félagsins á 
yfirstandandi ári. Þó ekki sé hér rými til að 
nefna þau öll má ég til með að skauta yfir 
þau helstu. Fjárhagslega hefur félagið aldrei 
staðið betur að vígi og hefur með því gefist 
rými til að sinna verkefnum sem áður voru 
draumórar einir. Þeim fjárhagslega stöðugleika 
er undirritun þriggja ára rekstrarsamnings 
við Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
helst að þakka á þessu starfsári. Þó fjármagn 
sé nauðsynlegt er mannauður félagsins enn 
mikilvægari. Það sýndi sig á liðnu ári þegar 
ég, sem formaður félagsins, þurfti að draga 
mig í hlé. Ég óttaðist þó aldrei að starfið 
myndi líða fyrir það enda býr félagið yfir 
einstaklega öflugum varaformanni, Laufeyju 
Maríu Jóhannsdóttur, sem hefur fyllt í skarðið 
og sinnt störfum formanns eins og sannur 
leiðtogi seinustu fimm mánuði og fá orð vart 
lýst því þakklæti sem ég ber til hennar. Þá hafa 
aðrir stjórnarmenn tekið á sig aukna vinnu og 
ábyrgð og vil ég einnig þakka þeim hjartanlega 
fyrir sitt verðmæta framlag.

LUF hélt áfram baráttu sinni gegn óréttmætri 
og ólöglegri geðþóttaákvörðun Ríkisskattstjóra 
(RSK) sem hamlar félagafrelsi og kemur í 
veg fyrir virka þátttöku ungmenna í starfi 
frjálsra félagasamtaka. Stofnunin neitaði að 
skrá breytta stjórn félagsins, sökum aldurs 
eins stjórnarmanns. Eftir óhóflega langa 
málsmeðferð hjá RSK barst loks formleg 
ákvörðun þar sem staðfest var lögleysa og 
mannréttindabrot stofnunarinnar. Stjórn 
LUF sá sér ekki stætt af öðru en að kæra 

þá ákvörðun til æðra stjórnvalds og er 
stjórnsýslukæra því nú á borði Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, sem Fyrirtækjaskrá 
RSK heyrir undir, og má vænta niðurstöðu 
brátt. Þá hefur stjórn LUF einnig lagt áherslu 
á aukna þátttöku og áhrif ungmenna með 
baráttu fyrir lækkun kosningaaldurs. Ekki tókst 
að sigla því mikilvæga réttindamáli í höfn 
fyrir sveitastjórnarkosningarnar 2018 en vonir 
standa til þess að búið verði að rétta úr málum 
fyrir næstu kosningar.

Stjórn LUF lagði einnig mikla áherslu á að 
halda áfram rekstri Leiðtogaskóla Íslands 
(LSÍ) með sem veglegasta móti í samstarfi 
við okkar kraftmiklu aðildarfélög. Haldið 
var í skipulag seinasta starfsárs þar sem 
námskeiðum var raðað á tvær helgar í 
stað kvöldnámskeiða á virkum dögum en 
það fyrirkomulag hefur reynst vel. Með 
því er meðal annars reynt að koma til 
móts við ungmenni sem búsett eru utan 
höfuðborgarsvæðisins. Þetta árið var sérstök 
áhersla lögð á innleiðingu Heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna í ungmennastarf og 
unnu þátttakendur lokaverkefni þeim tengdum. 
Samhliða Leiðtogaskólanum réðst stjórn 
LUF í skipulagningu og starfrækslu sérstaks 
þjálfarateymis sem mun stækka og styrkja 
skólann til frambúðar. 

Þá hafa skuggakosningar í framhaldsskólum 
undir merkjum lýðræðisverkefnisins #Égkýs 
orðið reglulegur viðburður í starfsemi LUF í 
samstarfi við fjölmennasta aðildarfélagið okkar, 
SÍF. Vel hefur tekist að festa verkefnið í sessi og 
hafa vönduð vinnubrögð og öguð framkvæmd 
tryggt mikinn meðbyr. Verkefnið var 
framkvæmt í fyrsta sinn á sveitarstjórnastigi, 
sem er töluvert flóknari framkvæmd, sem 
tókst með eindæmum vel. Eins og lesa má úr 

Ávarp formanns
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ákvörðun Persónuverndar, vegna hvatningar 
Reykjavíkurborgar til kjósenda í aðdraganda 
sveitastjórnarkosninga 2018, og umræðum 
í kjölfar hennar gegnir LUF lykilhlutverki 
þegar kemur að lýðræðisverkefnum sem 
þessum. Líkt og kristallast í þeirri ákvörðun er 
ákjósanlegast að slík verkefni séu í höndum 
frjálsra og óháðra aðila á borð við LUF.

Síðast en alls ekki síst ber að nefna verkefni 
sem lengi hefur verið í undirbúningi innan 
stjórnar LUF, en það er skipun sérstakra 
ungmennafulltrúa Íslands innan Sameinuðu 
þjóðanna (e. UN Youth delegates). Ísland hefur 
lengi vel verið eina Norðurlandið sem ekki 
hefur slíka fulltrúa og eitt fárra Evrópuríkja. 
Stjórn ákvað að leita til Félags Sameinuðu 
þjóðanna á Íslandi um samstarf og munu 
félögin tvö því standa saman að skipulagningu 
og umgjörð verkefnisins. Þá hafa jákvæð svör 
borist frá Utanríkisráðuneytinu um starfrækslu 
verkefnisins og kostun. Allt bendir því til þess 
að árið 2019 muni Ísland loks skipa sérstaka 
ungmennafulltrúa, sem kemur til með að 
styrkja aðkomu landsins að Sameinuðu 
þjóðunum með liðsstyrk og krafti íslenskra 
ungmenna, sem áður höfðu ekki aðkomu að 
slíkri ákvarðanatöku og stefnumótun. Þá er 
ljóst að verkefnið mun einnig veita íslenskum 
ungmennum ný og krefjandi tækifæri til 
þátttöku á hinu geysistóra alþjóðlega sviði.

Líkt og sjá má á þessu stutta yfirliti hafa 
verkefni félagsins verið stór, krefjandi og 
fjölbreytt en mikill árangur hefur náðst 
með ósérhlífni, þrautseigju og dugnaði 
stjórnarmanna, framkvæmdastjóra, 
fulltrúaráðs, Þjálfarateymis LUF, 
Skipulagsnefndar Félaga ársins og annarra 
velunnara. Vil ég þakka styrktaraðilum og 
öllum sem hafa lagt hönd á plóg í starfi 
félagsins, árangur liðins starfsárs er ykkar!

Sigurður Helgi Birgisson, formaður LUF
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Sambandsþing LUF var haldið sunnudaginn 
þann 25. febrúar á Háskólatorgi Háskóla 
Íslands. Sigurður Sigurðsson, formaður 
félagsins 2016-2017, var kjörin þingforseti og 
stýrði þinginu. 

Sigurður Helgi Birgisson, fulltrúi Stúdentaráðs 
Háskóla Íslands (SHÍ) var endurkjörinn 
formaður, en áður hafði hann gengt embætti 
alþjóðafulltrúa og var því að hefja þriðja 
kjörtímabilið sitt í stjórn. „Ég fagna því að inn 
í stjórn koma þrír reynslumiklir einstaklingar 
og sé ég fram á öflugt og skemmtilegt 
starfsár. Það er einnig mikið fagnaðarefni 
að meirihluti stjórnar kaus að gefa kost á 
sér annað árið í röð en það þýðir að viss 
samfella er tryggð í starfsemi félagsins. 
Reynsla og þekking þeirra mun nýtast áfram 
í komandi verkefnum. Þá sérstaklega við 
framkvæmd lýðræðis- verkefnisins #ÉgKýs 
fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, áframhaldandi 
þróun leiðtoga- skólans, báráttu fyrir lækkun 
kosningaaldurs, félagafrelsi ungs fólks, 
innleiðingu á Heimsmarkmiðunum og að koma 
á fót Ungmennafulltrúum Íslands á viðburðum 
Sameinuðu þjóðanna,“ sagði Sigurður Helgi við 
þingslit. 

Þá var Laufey María Jóhannsdóttir fulltrúi 
Ungra athafnakvenna (UAK) og fráfarandi 
alþjóðafulltrúi kjörin varaformaður LUF, Marinó 
Örn Ólafsson fulltrúi Ungra jafnaðarmanna 
(UJ) var endurkjörinn gjaldkeri, Una 
Hildardóttir fulltrúi Ungra vinstri grænna 
(UVG) var endurkjörinn ritari og Ragnheiður 
Kristín Finnbogadóttir fulltrúi Uppreisnar 

- Ungliðahreyfingu Viðreisnar var kjörin 
alþjóðafulltrúi félagsins. Kosnir voru tveir 
meðstjórnendur, þau Páll Marís Pálsson fulltrúi 
Sambands ungra framsóknarmanna (SUF) og 
Inger Erla Thomsen fulltrúi Sambands íslenskra 
framhaldsskólanema (SÍF). 

Þingið samþykkti nýja stefnu félagsins sem 
skiptist í fjórar megináherslur: Réttindi ungs 
fólks, þátttaka ungs fólks, sjálfstæði ungs 
fólks og sterk ungmennafélög. Yfirgnæfandi 
meirihluti þingsins kaus „sjálfstæði ungs 
fólks“ sem þema ársins, en undir þá áherslu 
falla heilbrigðis-, atvinnu-, mennta- og 
húsnæðismál ungs fólks. Er sú niðurstaða 
merkileg að því leytinu til að LUF hefur 
ekki formfest þá málaflokka í stefnu áður. 
Rennur niðurstaðan stoðum undir þörfina fyrir 
heildstæðari stefnu hins opinbera um málefni 
ungs fólks, en slík fyrirfinnst í flestum ríkjum 
heims.

1.1. Stjórn LUF
Stjórn annast daglegan rekstur LUF svo sem 
almenna stjórnsýslu, fjármál o.s.frv. í samráði 
við ákvarðanir sambandsþings og fulltrúaráðs. 
Stjórn fundaði 17 sinnum á kjörtímabilinu 
og náði 16 af þeim 21 metnaðarfullu 
markmiðum sem hún setti sér samkvæmt 
framkvæmdaáætlun stjórnar sem samþykkt 
var á fyrsta fulltrúaráðsfundi þann 30. apríl 
2018. 

Sambandsþing 
LUF 2018

1.
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Sigurður Helgi Birgisson
Formaður - Fulltrúi SHÍ

Laufey María Jóhannsdóttir
Varaformaður - Fulltrúi UAK

Marinó Örn Ólafsson
Gjaldkeri - Fulltrúi UJ

Una Hildardóttir
Ritari - Fulltrúi UVG

Ragnheiður Kristín Finnbogadóttir
Alþjóðafulltrúi - Fulltrúi Uppreisnar

Páll Marís Pálsson
Málefnafulltrúi - Fulltrúi SUF

Inger Erla Thomsen
Upplýsingafulltrúi - Fulltrúi SÍF

Í september 2018 óskaði Sigurður Helgi 
Birgisson eftir lausn frá störfum sem formaður 
vegna náms erlendis og tók Laufey María 
Jóhannsdóttir við sem starfandi formaður.

1.2. Aðildar-
umsóknir
Kóder, sem vinnur að því að gera fræðslu í 
upplýsingatækni og forritun aðgengileg fyrir 
börn og ungmenni með áherslu á jöfn tækifæri 
sótti um fulla aðild að sambandinu í ár og var 
umsóknin samþykkt með einróma lófataki allra 
þingfulltrúa á sambandsþingi 2018.

Hugrún - Geðfræðslufélag sótti einnig um fulla 
aðild að LUF 20. apríl og hlaut áheyrnaraðild 
með samþykki stjórnar á 5. stjórnarfundi 
14. maí. Tilgangur Hugrúnar er að sinna 
jafningjafræðslu um geðheilsu og geðraskanir 
fyrir ungmenni. Umsókn Hugrúnar um fulla 
aðild að LUF fer fyrir sambandsþing 2019. Í dag 
eru aðildarfélgö LUF 31 talsins. 



8

Hvert aðildarfélag skipar fulltrúa sinn í 
fulltrúaráð LUF, ráðið tekur við á þingi og 
starfar í eitt ár. Hlutverk fulltrúaráðs er að 
efla samstarf á milli aðildarfélaganna og 
vera tengiliður aðildarfélaganna við LUF. 
Ráðið fer með æðsta vald í málefnum 
LUF milli þinga og starfar í samráði við 
samþykktir síðasta þings. 

Fulltrúarnir sem sátu í ráðinu voru eftirfarandi:

Petrína Sif Benediktsdóttir, AFS á Íslandi
Brynjar Örn Svavarsson, AUS
Marit Kristine Arvik, AIESEC
Colin Arnold Dalrymple, FUJ
Kjartan Hansson, JCI á Íslandi
Olga Pokrovskaya, Núll prósent
Sóley Ómarsdóttir, Seeds
Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir, SÍF
Hildur Guðbjörg Benediktsdóttir, SUF
Guðmundur Haraldsson, SÍNE
Sonja Sigríður Jónsdóttir, SHÍ
Óskar Steinn Ómarsson, UJ
Starri Reynisson, UU
Andrea Ósk Sigurbjörnsdóttir, UVG
Guðmundur Bjarnason, SUB
Kristín Manúelsdóttir, UNF
Kristborg Þráinnsdóttir, CISV
Geir Finnsson, Uppreisn
Svava Gunnarsdóttir, Samfés
Sigmundur Þórir Jónsson, UP
Ólafur Hrafn Halldórsson, Kóder
Ingi Hrafn Pálsson, URKÍ
Ásgerður Ólöf Ásgeirsdóttir, UE
Áheyrnarfulltrúar:
Lilja Hrund Lúðvíksdóttir, Ungmennadeild 
UNICEF
Tomasz Chrapek, Project Polska
Andri Bjarnason, Stamfélagið - Ungliðahreyfing 
Málbjargar
Róshildur Anna Ólafsdóttir, Hugrún

Ekki fengust tilnefningar/svör frá: IOGT, UAK, 
Breytendum og Veraldarvinum.

Fulltrúaráð fundaði fjórum sinnum á 
starfstímabilinu undir formennsku Laufeyjar 
Maríu Jóhannsdóttur, varaformanns LUF. 

Á fyrsta fundi 30. apríl var Lilja Alfreðsdóttir 
mennta- og menningarmálaráðherra sérstakur 
gestur á fundinum í tilefni af undirritun þriggja 
ára rekstrarsamnings ráðuneytisins við LUF. 
Um var að ræða tímamót fyrir LUF sem 
frá upphafi hefur barist fyrir fjárhagslegum 
stöðugleika. Á fundinum var einnig rekstrar- og 
framkvæmdaáætlun stjórnar samþykkt. Farið 
var yfir stöðu helstu verkefna á öðrum fundi 
ráðsins þann 24. september.

Á þriðja fundi var kallað eftir samráði vegna 
húsnæðismála eftir að Hitt Húsið sagði upp 
leigusamningi við LUF vegna flutninga frá 
Pósthússtræti upp í Rafstöðvarveg. Einnig var 
haft samráð vegna umsögn LUF um tillögu 
til þingsályktunar um dag nýrra kjósenda 
og var niðurstaða þess að samstaða ríkti hjá 
fulltrúaráði um þau atriði sem fram komu í 
umsögn LUF. Þá var áfangaskýrsla stjórnar 
kynnt fyrir ráðinu þar sem framvinda þeirra 
markmiða var fulltrúaráð samþykkti á fyrsta 
fundi var útlistuð. Teknar voru fyrir þrjár 
tillögur sem ráðinu barst frá UVG ásamt 
meðflutnigsfélögunum SUF, UJ, SP og 
Uppreisn. Tvær af þeim voru samþykktar 
af ráðinu: 1.) Að halda lýðræðisverkefninu 
#ÉgKýs áfram á milli kosninga í formi 
skuggaþings, sem felur í sér að herma 
eftir störfum Alþingis og 2.) Að halda 
sameiginlegan þverpólitískan stjórnmálaskóla 
ungliðahreyfinga stjórnmálaflokkanna sem 
námsleið undir Leiðtogaskóla Íslands, sem 

Fulltrúaráð LUF
2.
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felur í sér að samnýta krafta og opna tækifæri 
fyrir óflokksbundin ungmenni til að kynnast 
starfi ungliðahreyfinganna og veita ungu 
fólki almenna fræðslu um stjórnmál í formi 
jafningjafræðslu. 

Síðasti fundur ráðsins sem fór fram 29. 
janúar 2019 var tileinkaður undirbúningi fyrir 
sambandsþing þar sem ráðið samþykkti leggja 
reglugerð Leiðtogaskóla Íslands og starfsreglur 
alþjóðanefndar fyrir þingið. 

2.1. Stefnumótun
Stefnumótunarferli LUF hófst með samþykktri 
tillögu á sambandsþingi árið 2013 um að 
haldinn yrði stefnumótunarfundur þar 
sem fulltrúar aðildarfélaganna kæmu 
saman til að móta megináherslur í starfi 
LUF. Fulltrúar aðildarfélaganna voru 
fremur samstíga varðandi megináherslur 
og verkefni sem félagið gæti unnið að til 
lengri tíma. Þar kom m.a. fram áhersla á 
samfélagsþátttöku ungs fólks, lýðræði, 
aðkomu ungs fólks að ákvarðanatöku 
og fjármögnun ungmennafélaga. Árið 
2014 voru þrír fulltrúaráðsfundir tileinkaðir 
áframhaldandi þróun stefnumótunar. Stjórn 
LUF 2015 tók við keflinu, fullmótaði stefnuna 
sem samþykkt var á sambandsþingi 2016. 
Þar með var fyrsta opinbera stefna félagsins 

samþykkt og skiptist hún í þrjár megináherslur: 
lýðræðisþátttöku ungs fólks, valdeflingu ungs 
fólks og fjármögnun og rekstur æskulýðsstarfs. 
Stefnumótunarnefnd fulltrúaráðs 2016-
2017 var falið að gera stefnuna mælanlega 
og áætla tíma fyrir endurskoðun. Þá var 
megináherslum breytt í: samfélagsþátttöku, 
valdeflingu og sjálfstæð ungmennafélög. 
Breytingatillögur nefndarinnar voru samþykktar 
á sambandsþingi 2017 og vann stjórn LUF 
2017-2018 sérstaka framkvæmdaáætlun og 
mælanleg markmið sem tóku mið af stefnunni.

Eftir að hafa náð flestum markmiðum 
framkvæmdaráætlunar var ljóst að stefnan 
úreldaðist fljótt og þörf var á stefnu til 
lengri tíma. Stefna LUF hafði á örskömmum 
tíma haft áhrif á samfélagsumræðuna 
og dagskrá stjórnvalda með t.d. afstöðu 
LUF til lækkun kosningaaldurs og vilja til 
að standa fyrir skuggakosningum. Þess 
vegna horfði stjórn LUF 2017-2018 til þess 
að víkka stefnuna og horfa til lengri tíma, til 
að hafa áhrif á fleiri málaflokka sem snerta 
ungt fólk í von um frekari samfélagsáhrif. 
Þá er einnig verið að mæta aukinni kröfu 
um „ungmennasamþættingu“ (e. youth 
mainstreaming), þar sem ætlast er til þess 
að sjónarhorni ungs fólks sé fléttað inn í 
stefnumótun í öllum málaflokkum og tekið tillit 
til á öllum sviðum samfélagsins. Vegna þess 
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að ekki er til heildstæð stefna hins opinbera í 
málefnum ungs fólks (e. national youth policy) 
taldi LUF brýna þörf fyrir því að færa út kvíarnar 
og leggja grunn að leiðarvísi. LUF hefur lengi 
gagnrýnt stefnuleysi stjórnvalda og barist 
fyrir heildstæðri stefnu, líkt og flest lönd hafa 
sett sér. Með því að bæta við málaflokkum í 
stefnuna getur LUF betur tryggt að sjónarhorn 
aðildarfélaganna komi fram í heildstæðri stefnu 
Íslands í framtíðinni. 

Ferli endurskoðunar á stefnunni hófst 
á greiningu, flokkun og forgangsröðun 
stjórnar á 15 málefnum og send var 
send út könnun á aðildarfélögin. Fjórði 
fulltrúaráðsfundur 5. febrúar 2018 var síðan 
tileinkaður stefnumótunarvinnu fulltrúaráðs. 
Stjórnin fullmótaði stefnudrögin og tók 
sérstakt mið að gæðastöðlum Evrópska 
ungmennavettvangsins (YFJ). Stefna LUF 
2017 var notuð sem grunnur, með tilliti til 
þess sem kom fram á fundi fulltrúaráðs, 
greiningu á niðurstöðu könnunar, alþjóðlegra 
sáttmála, mannréttinda og áherslna YFJ. 
Þannig er stefnan réttindamiðuð og byggist á 
staðreyndum. Opið var fyrir breytingatillögur 
á stefnudrögunum þegar þau voru send út á 
aðildarfélögin þann 11. febrúar 2018. Stefnan 
var kynnt í heild sinni á sambandsþingi LUF 
25. febrúar 2018 og loks samþykkt með öllum 
greiddum atkvæðum þingfulltrúa. 

Stefna LUF skiptast nú í fjórar megináherslur: 
réttindi ungs fólks, þátttaka ungs fólks, 
sjálfstæði ungs fólks og sterk ungmennafélög. 
Undir megináherslurnar falla 11 sértækari 
málefni. Stefnunni er ætlað að vera 
beinagrind viðameiri stefnuályktanna um 
sértæku málefnin og verður það í höndum 
sambandsþings ár hvert að ákveða 
hvaða áherslumál stjórn á að varpa ljósi 
á. Yfirgnæfandi meirihluti þingsins kaus 
„sjálfstæði ungs fólks“ sem þema ársins, en 
undir þá áherslu falla heilbrigðis-, atvinnu-, 
mennta- og húsnæðismál ungs fólks. Er sú 
niðurstaða merkileg að því leytinu til að þeir 
málaflokkar hafa ekki verið formfestir í stefnu 
LUF áður. Rennur niðurstaðan stoðum undir 
þörfina fyrir heildstæða stefnu hins opinbera 
um málefni ungs fólks og er vonast til að 
Stefna LUF vísi veginn. Stefnan var kynnt 
fyrir Æskulýðsráði ríkisins 19. mars 2018 og 

var eintak af henni afhent Lilju Alfreðsdóttur 
mennta- og menningarmálaráðherra á fyrsta 
fulltrúaráðsfundi starfsársins.

Stefna LUF er nú aðgengilega á bæði íslensku 
og ensku á luf.is. Samkvæmt stefnunni skal 
hún endurskoðuð eftir þörfum, en breytingar 
krefjast samþykkis sambandsþings. Ennfremur 
segir í stefnu að framkvæmdaáætlun stjórnar 
sem samþykkt er á 1. fulltrúaráðsfundi ár 
hvert skal byggja á framkvæmd stefnunnar 
með útlistuðum aðferðum. Halda skal utan 
um mat á framkvæmd og skal framvindan 
útlistuð í áfangaskýrslu stjórnar sem fer 
fyrir 3. fulltrúaráðsfund ár hvert. Með þessu 
fyrirkomulagi er fulltrúaráði falið aukna ábyrgð 
sem æðsta vald LUF. Fyrirkomulagið felur 
einnig í sér aukið gagnsæi með skyldu stjórnar 
til þess að gera grein fyrir mælanlegum 
markmiðum í upphafi, greina frá framvindunni 
og þannig árangursmeta starfsemi félagsins á 
skipulagðan hátt ár frá ári.

2.2. Félagi ársins
Á fyrsta fulltrúaráðsfundi starfsársins lagði 
fulltrúi JCI til að bæta við markmiðinu „Sterk 
samvinna á milli aðildarfélaga“ sem felur í sér 
að LUF stuðli að því að aðildarfélög kynnist 
innbyrðis og að skipaður sé starfshópur 
sem vinnur að skipulagi tengslaviðburðar. 
Skipulagsnefndin hittist fyrst á fundi 26. 
nóvember og ákveðið var að Inger Erla 
Thomsen upplýsingafulltrúi LUF fari fyrir 
hópnum sem ábyrgðaraðili stjórnar LUF, ásamt 
henni skipuðu Elín Kristjánsdóttir, Einar Páll 
Tryggvason og Nína María Magnúsdóttir frá JCI 
skipulagsnefndina. 

Ákveðið var að skapa árlega hefð fyrir 
„Félaga ársins“ sem er tengslaviðburður og 
uppskeruhátið aðildarfélaga LUF. Tilgangurinn 
með viðburðinum er að félagsmenn kynnist, 
stuðla að samvinnu aðildarfélaga, umbuna fyrir 
vel unnin störf og hita upp fyrir sambandsþing. 
„Félagi ársins“ er viðurkenning fyrir sjálf 
sjálfboðastarf innan aðildarfélaga LUF og 
er heiðraður fyrir að hafa tekið óeigingjarna 
forystu og sýnt alúð í starfi í þágu ungs fólks 
á árinu. Hvert aðildarfélag gat tilnefnt einn 
framúrskarandi félagsmann til Félaga ársins.
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Viðburðurinn fór fram 15. febrúar 2019 í 
stúdentakjallaranum þar sem 10 tilnefndir 
einstaklingar tóku við viðurkenningu, þeir 
einstaklingar sem voru tilnefndir til Félaga 
ársins árið 2018 voru eftirfarandi:

Bjarki Þór Grönfeldt frá UVG
Geir Finnsson frá UE
Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir frá UJ
Izzy Kristín Tarbox frá SÍF
Jóna Þórey Pétursdóttir frá SHÍ
Pétur Halldórsson frá UU
Sigurbjörg Helga Sigurgeirsdóttir frá 
Barnahreyfingu IOGT
Sigurður Sigurðsson frá JCI
Svava Gunnarsdóttir frá Samfés
Vignir Árnason frá UP

Í dómnefnd sátu þau Laufey María 
Jóhannsdóttir varaformaður LUF, Hreiðar Már 
Árnason fyrrv. formaður LUF og starfsmaður 
Hins hússins og Sara Þöll Finnbogadóttir 
stjórnarmaður OBESSU. Dómarar litu einungis 
á þær tilnefningar sem sendar voru inn og 
skoðuðu ekkert utan þeirra. Sérstaklega var 
skoðað þá ávinninga sem einstaklingarnir sem 
voru tilnefndir höfðu náð á árinu 2018.

Titilinn „Félagi ársins 2018“  hreppti Izzy 
Kristín Tarbox frá Sambandi íslenskra 
framhaldsskólanema (SÍF). Í tilefningu frá SÍF 

segir að „Izzy er fyrsti erlendi nemandinn 
sem sýndi hugrekkið í að bjóða sig fram í 
framkvæmdarstjórn SÍF. Hún var að sjálfsögðu 
kosin, enda var málefni þessa árs nemendur 
með annað móðurmál en íslensku. Izzy hefur 
sýnt svo mikinn metnað fyrir verkefninu 
„Menningarþræðir“ og að sameina íslenska 
og erlenda nemendur burt sé frá bakgrunn 
þeirra. Hún hefur sýnt okkur að stjórnin fær svo 
mikið út úr því að hafa nemendur af erlendum 
uppruna í stjórn og að sjá þeirra hlut á málum. 
Hún er ávallt tengiliður okkar við erlenda 
nemendur, og stendur sig frábærlega. Izzy 
hvetur okkur hin áfram og alla í kringum sig.“

Þau ungmenni sem tilnefnd voru sem félagi ársins.

Félagi ársins, Izzy Kristín Tarbox frá SÍF.
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LUF rekur Leiðtogaskóli Íslands (LSÍ) í 
Hinu húsinu. Skólinn er afrakstur samvinnu 
aðildarfélaga LUF sem vildu bregðast við 
eftirspurn eftir hagnýtu námi og heildstæðri 
þjálfun ungs fólks sem eru þátttakendur 
í félagastarfi. Skólinn er sameiginlegur 
vettvangur aðildarfélaga LUF til að þjálfa 
persónulega hæfni, efla tengslanet, deila 
reynslu, auka getu og valdefla ungt fólk á 
Íslandi. Grunnþættir fræðslunnar á vegum 

LSÍ er lýðræði og mannréttindi í verki – þar 
sem áætlun Evrópuráðsins um lýðræðislega 
borgaravitund og mannréttindafræðslu 
er notaður sem leiðarvísir. Evrópuráðið 
viðurkennir skólann sem „gott fordæmi“ (e. best 
practice) í Evrópu. Skólinn var sameignlega 
þróaður af aðildarfélögunum árið 2015. Hann 
var formlega stofnaður og þann 26. janúar 
2016. Fyrsti árgangur skólans útskrifaðist þann 
9. október 2016.

Leiðtogaskóli 
Íslands
Lýðræði og mannréttindi í verki

3.
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Í grunninn er miðar LSÍ að því að innleiða 
samevrópsku ungmennaáætlunin um 
mannréttindafræðslu. Áætlunin miðar að 
því að óformleg fræðsla meðal ungmenna 
verði þróuð og viðurkennd sem fræðsla um 
mannréttindamál. Hlutverk ungmennafélaga er 
sérstaklega viðurkennt sem verðmætt framlag 
sem stuðlar að mannréttindafræðslu og eflingu 
lýðræðislegrar borgaravitundar. Jafnframt er 
mælst til þess að ungt fólk og ungmennafélög 
skapi grundvöll fyrir mannréttindafræðslu. LSÍ 
er sá grundvöllur og framlag LUF. 

Markmið LSÍ að efla leiðtogahæfni og 
valdefla ungt fólk í félagasamtökum með því 
að:

1. Veita ungu fólki nauðsynleg verkfæri og 
hagnýta fræðslu til að þekkja, æfa, vernda 
og efla eigin réttindi.

2. Virkja mannauðinn innan aðildarfélögum 
LUF og veita þeim stuðning í 
hagsmunastarfi, nýsköpun og láta 
hugmyndir verða að veruleika.

3. Auka getu ungs fólks til þess að vinna með 
jafningjafræðslu.

4. Auka starfshæfni og atvinnumöguleika 
ungs fólks með því að skapa tækifæri til 
þess að meta/viðurkenna óformlegt nám 
og stuðla að því að félagsstarf verið metið 
að verðleikum í námi og starfi;

5. Hvetja til samstarfs aðildarfélaga, koma í 
veg fyrir tvíverknað og tryggja virkni smærri 
félaga sem stríða við auðlindaskort;

6. Vera vettvangur fyrir ungt fólk utan 
félagasamtaka sem vill kynna sér starf 
ungmennafélaga og hvetja þá einstaklinga 
til að taka þátt í sjálfboðastarfi.

3.1. Þjálfara-
teymi LUF
Í markmiði 9 í framkvæmdaráætlun lofaði 
stjórn m.a. að leggja áherslu á jafningjafræðslu 
með frekari framþróun leiðtogaskólans í 
formi uppbygginar á þjálfarateymi (e. Pool 
of Trainers - PoT) - sem er aðferð sem 
notuð er víða í Evrópu til þess að byggja 
upp getu ungmennafélaga í að miðla 
óformlegu námi. Sótti LUF innblástur 
aðferðarinnar til Evrópuráðsins, Evrópska 
ungmennavettvangsins og fjölmörgum 
systursamtökum LUF erlendis þar sem um 
er að ræða afurð af „þjálfun þjálfara“ (e. Train 
the Trainers). Hlaut LUF styrk frá mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu til þess að koma 
teyminu á laggirnar og auglýsti félagið eftir 
stöðum þjálfara þann 14. ágúst til þess að leiða 
námskeið í leiðtogaskólanum.

Markmiðið með Þjálfaraliði LUF er að:
• Efla leiðtogahæfni og valdefla ungt fólk í 

félagasamtökum;
• Styrkja innviði LUF, aðildarfélaganna og 

ungmennastarf í heild;
• Byggja upp getu ungmennafélaga og 

forystufólks með hæfni til að miðla 
þekkingu og reynslu;

• Innleiða hæfnislíkan (e. Competence model 
for trainers) Evrópusambandsins sem þróað 
var samhliða Evrópsku þjálfarastefnunni (e. 
European training strategy) til að gæta að 
gæðastjórnun.

Útskriftarárgangur úr Leiðtogaskóla Íslands árið 
2018.
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Þjálfarar þurfa að uppfylla eftirfarandi 
hæfniskröfur:
• Vera á aldrinum 16-35 ára. Því LUF 

leggur áherslu á jafningjafræðslu og 
miðar við aldurstakmarkið sem sett er 
félagsmönnum aðildarfélaganna í 21. gr. 
samþykkta LUF um kjörgengi til stjórnar.

• Vera félagsmaður aðildarfélags LUF.
• Hafa reynslu af ungmenna-, hagmuna- og/

eða félagsstörfum innan aðildarfélags LUF.
• Hafa reynslu af því að leiða vinnustofur og/

eða námskeið.
• Hafa getu til að flytja fyrirlestur og/eða 

halda vinnustofu á einhverju sviði sem 
nýtist félagsmönnum aðildarfélaga LUF.

• Að hafa áður komið að námskeiðshaldi í LSÍ 
eða að hafa útskrifast úr LSÍ er metið sem 
kostur.

Þeir sem útskrifast úr LSÍ og aðrir sem uppfylla 
hæfnisskilyrðin geta sóst eftir að verða hluti 
af þjálfarateyminu. Með þessu móti byggir 
LUF upp meiri getu með hverju árinu og 
getur boðið upp á margvísleg námskeið fyrir 
aðildarfélög LUF í framtíðinni. Þetta er gert 
til að mæta eftirspurn eftir óformlegu námi 
ungmennafélaga þannig að alltaf verður 
auðvelt fyrir ungmennafélög að finna þjálfara 
við hæfi. 

Þjálfarateymi LUF samanstendur nú 
af reyndum þjálfurum innan LUF og 
aðildarfélaganna. Teymið miðlar þekkingu 
og reynslu á milli félaga, styrkir innviði 
LUF, aðildarfélaganna og ungmennastarfs 
í heild, byggir upp getu ungmennafélaga 
og eflir leiðtogahæfni forystufólks innan 
félagasamtaka ungs fólks. Teymið er 
gagnagrunnur af hæfum þjálfurum sem 
aðildarfélögin geta óskað eftir námskeiðum frá 
eftir þörfum gegn vægu gjaldi. Leiðbeinendur 
námskeiða í Leiðtogaskóla Íslands 
samanstanda af meðlimum úr þjálfarateyminu. 

Þjálfarateymi LUF skipa 17 fulltrúa frá 14 
aðildarfélögum LUF:
• Fanney Þórisdóttir, JCI
• Geir Finnsson, Uppreisn/UE
• Guðlaug Birna Björnsdóttir, JCI
• Guðmundur Haraldsson, SÍNE
• Inga Auðbjörg K. Straumland, UJ
• Jóhanna María Sigmundsdóttir, SUF/SUB

• Laufey María Jóhannsdóttir, UAK/LUF
• Margrét Helga Gunnarsdóttir, JCI
• Marinó Örn Ólafsson, UJ/LUF
• Nicole Buot Navarro, AIESEC
• Pétur Halldórsson, UU
• Sandra Ósk Jóhannsdóttir, AIESEC
• Sara Þöll Finnbogadóttir, SÍF/SHÍ
• Sigurður Sigurðsson, JCI
• Steinunn Ása Sigurðardóttir, AFS
• Tinna Isebarn, LUF
• Una Hildardóttir, UVG/LUF

Með þjálfarateyminu nýtir LSÍ þekkinguna 
sem er til staðar innan aðildarfélaga LUF og 
deilir henni á milli félaga með jafningjafræðslu. 
Þjálfarateymið fundaði um uppsetningu 
námskeiða og mótaði námið í heild. Þar 
sem fulltrúar teymisins eru í senn fulltrúar 
aðildarfélaganna er skólinn í betur stakk búinn 
til þess að mæta þörfum aðildarfélaganna. 
Námskeiðin sem voru í boði árið 2018 
voru: Hópeflisstjórnun, Leiðtogafræði, 
Stjórnarseta, Fundarstjórnun & fundarritun, 
Mannréttindi, Heimsmarkmiðin, Stefnumótun, 
Hugmyndavinna, Verkefnastjórnun, 
Viðburðastjórnun, Fjármögnun, Styrkumsóknir, 
Ræðumennska, Framkoma & framsaga og 
Sjálfsstyrking. 

3.2. Innleiðing 
Heimsmark-
miðanna
Þema skólans árið 2018 var innleiðing 
Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í 
ungmennastarf í samræmi við lið 2.3. um 
sjálfbæra þróun í stefnu LUF og markmið nr. 
21 í framkvæmdaáætlun stjórnar kjörtímabilið 
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2018-2019. Skólinn fór fram helgarnar 6.-7. og 
27.-28. október 2018. Á milli helganna unnu 
þátttakendur að lokaverkefnum sem gat verið 
um hvað sem er, svo lengi sem það tengdist 
innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu 
þjóðanna í ungmennastarf. Afurð verkefnisins 
gat jafnframt verið hvað sem er, svo lengi sem 
það myndi nýtast a.m.k einu aðildarfélagi LUF.

Í tilefni af útskrift og kynninga á lokaverkefnum 
þátttakenda var efnt til viðburðarins „Innleiðing 
Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í 
ungmennastarf“ þann 28. október 2018. 
Fundinum var stýrt af Laufeyju Maríu 
Jóhannsdóttur starfandi formanni LUF og 
Sigurður Sigurðsson fyrrverandi formaður LUF 
og þar með rektor LSÍ, flutti ávarp um skólann. 
Þátttakendur kynntu verkefni sín og tóku við 
skírteinum við hátíðlega útskriftarathöfn 3. 
árgangs leiðtogaskólans. Þeir 17 þátttakendur 
sem útskrifuðust úr skólanum voru eftirfarandi: 

• Ástþór Magnús Þórhallsson & Steingrímur 
Þór Ágústsson 
Gefðu von - Indónesía

• Daníel Þór Nýtt Samúelsson 
Finndu einhvern til að hlusta

• Elín Kristjánsdóttir, Gestur Vagn 
Baldursson & Ísabella Ósk Másdóttir 
Aristotle’s Café: Námskeið í virkri hlustun og 
lóðsun

• Guðmundur Bjarnason 
Stefnumótunarferill Samtaka ungra bænda 
2018-2019

• Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir  
Menningarþræðir (e. Cultural Threads)

• Hildur Guðbjörg Benediktsdóttir & Unnur 
Þöll Benediktsdóttir 
Einnota plast: gerviþörf umfram skynsemi?

• Inger Erla Thomsen, Ingi Hrafn Pálsson, 
Ólína Lind Sigurðardóttir & Tinna 
Hallgrímsdóttir 
Verkfærakista um Heimsmarkmiðin fyrir 
ungmennafélög á Íslandi

• Kristbjörg Mekkín Helgadóttir 
Málþing um verndun jarðar

• Nanna Hermannsdóttir 
Flokkun í Háskóla Íslands

• Snæþór Bjarki Jónsson 
Málþing um menntun fyrir alla

Frá árinu 2016 hafa 110 þátttakendur á 
aldrinum 15-33 ára sótt námskeið á vegum 
Leiðtogaskóla Íslands og af þeim hafa 40 
útskrifast. Stefnt er að því að opnað verði fyrir 
skráningu í leiðtogaskólann í ágúst 2019, með 
fyrirvara um að fjármagn fáist. Árið 2018 bættist 
heilmikið í reynslubankann og stefnt er að því 
að taka stærri skref í að þróa skólann áfram 
í samvinnu við þjálfarateymi LUF. Það er von 
fráfarandi stjórnar LUF að skólinn verði sjálfbær 
einn daginn og atvinnuskapandi.
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Með lögfestingu Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna hafa stjórnvöld viðurkennt og fullgilt 
þau réttindi sem í honum felast. Þar að auki haf 
stjórnvöld gengist undir þá skyldu að innleiða 
meginreglur hans í allri löggjöf sem lýtur að 
réttindum barna. Í sáttmálanum, nánar tiltekið 
12. gr., felst réttur til stigvaxandi þátttöku og 
ákvarðanatöku í samræmi við getu barna til að 
mynda eigin skoðanir. Sé sáttmálinn skoðaður 
í samræmi við kosningalöggjöf felst í henni 
sú afstaða að ungmenni yngri en 18 ára séu 
ófær um að mynda sér sjálfstæða skoðun á 
kosningum, og þ.a.l. samfélagsmálum. Þessu 
er LUF fullkomlega ósammála. Líkt og sjá má, 
m.a. á niðurstöðum skuggakosninga seinustu 
ára, hafa þær verið í miklu samræmi við 
niðurstöðu kosninga og því er ekki að sjá að 16 
og 17 ára einstaklingar séu síður færir til að taka 
þátt í kosningum en 18 ára einstaklingar. 

Það er stefna LUF að berjast fyrir 
lýðræðisumbótum, styðja við lýðræðisþróun, 
hvetja til þátttöku ungs fólks í kosningum og 
stjórnmálum og stuðla að aðgengilegum 
upplýsingum. LUF tekur afstöðu með lækkun 
kosningaaldurs í 16 ára í kosningum til 
forseta, Alþingis og sveitarstjórna. Við 16 ára 
aldur eru einstaklingar sakhæfir og þeir bera 
refsiábyrgð, skólaskyldu lýkur, við tekur val um 
framhaldsnám og fyrstu skref á vinnumarkaði 
eru tekin - með tilheyrandi tekjuskatti og 
stórauknu framlagi til samfélagsins. Að þessu 
sögðu þykir LUF alvarlegt að útiloka þennan 
aldurshóp frá ákvarðanatöku í samfélagi sem 
þau gefa af sér til og bera ábyrgð gagnvart, 
einkum og sér í lagi ákvarðanir sem hafa mest 
og langvarandi áhrif á þau fremur en aðra 
aldurshópa. 

Lækkun kosninga-
aldurs í 16 ár

4.
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Í því skyni að fylgja stefnu LUF eftir 
setti stjórn sér það að markmiði nr. 8 í 
framkvæmdaráætlun að fylgja eftir frumvarpi 
til laga um lækkun kosningaaldurs. Þar 
kemur fram að „LUF mun halda áfram 
að beita sér af krafti þar til frumvarpið fer 
fyrir Alþingi til að tryggja að 16 og 17 ára 
ungmenni hljóti kosningarétt í vor“. Stjórn 
LUF metur það sem svo að markmiði nr. 8 
hafi verið náð á starfstímabilinu þó svo að 
frumvarpið til laga um lækkun kosningaaldurs 
í 16 ára hafi ekki náð fram að ganga fyrir 
sveitarstjórnarkosningarnar að þá gerði stjórn 
allt sem í hennar valdið stóð til þess að fylgja 
því eftir. Eftirfarandi er tímalína aðgerða LUF í 
skrefum:
1. LUF fundaði í byrjun árs 2017 með 

þingmönnum VG, ungmennaráði UNICEF 
og ungmennaráði Umboðsmanns barna 
og kom þannig að gerð greinargerðar sem 
fylgdi frumvarpi til laga um kosningar til 
sveitarstjórna.

2. Eftir að hafa fengið frumvarpið sent til 
umsagnar sendi stjórnin inn umsögn sem 
studdi við frumvarpið og skoraði á Alþingi 
Íslendinga að samþykkja frumvarpið. LUF 
vakti þá sérstaklega athygli á að ekki er 
nóg að lækka kosningaaldur, heldur er 
nauðsynlegt að gera ráðstafanir samhliða 
því með fræðslu og vitundarvakningu eins 
og að styðja við verkefni á borð við #ÉgKýs 
og frekari rannsóknir.

3. Þann 8. nóvember 2017 fundaði LUF með 
SÍF, SAMFÉS og Reykjavíkurráði ungmenna 
í ljósi þess að frumvarpið komst ekki á 
dagskrá áður en þingið var rofið. Ákveðið 
var að fylgja frumvarpinu stíft eftir m.a. í 
samstarfi við Ungmennaráð Íslands í von 
um að frumvarpið verði rætt á Alþingi í 
tæka tíð fyrir sveitarstjórnarkosningar.

4. Frumvarpið var endurflutt á 148. þingi, 40. 
mál. og gekk það til stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar. Fékk LUF málið aftur sent til 
umsagnar og fundaði LUF með nefndinni 
í tvígang. Þar kom LUF á framfæri helstu 
sjónarmiðum sínum og rökum fyrir lækkun 
kosningaaldurs. Auk þess svaraði félagið 
helstu mótrökunum fyrir því sem heyrst 
hafa í umræðunni. Vegna athugasemda 
við misræmi í lögum vakti Sigurður Helgi 
Birgsson formaður LUF m.a. athygli á því 
að æskilegra er að réttindi ungs fólks komi 

í skrefum frekar en á einu bretti á 18 ára 
afmælisdaginn, þar að auki er ungmennum 
tryggður stigvaxandi réttur til þátttöku og 
ákvarðana í Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna.

5. Í tilefni af 100 ára fullveldi Íslands stóð 
Norræna félagið fyrir umræðufundi um 
lækkun kosningaaldurs þann 13. febrúar. 
Erindi fluttu þingmaðurunn Andrés 
Ingi, fyrsti flutningsmaður frumvarpsins 
og Tinna Isebarn framkvæmdastjóri 
LUF. Líflegar umræður áttu sér stað 
þar sem LUF talaði fyrir frumvarpinu, 
kynnti kosti lækkun kosningaaldurs út 
frá borgaraþátttöku- og vitund ungs 
fólks, mannréttindasjónarmiðum og 
lýðræðisþróun. „Lækkun kosningaaldurs er 
eðlilegur þáttur lýðræðisþróunar, leið til að 
styrkja lýðræðið og auka kosningaþátttöku“ 
sagði Tinna á fundinum.

6. Þann 20. febrúar flutti Una Hildardóttir 
varaþingmaður Vinstri grænna og ritari 
LUF ræðu á þingi þar sem hún skoraði á 
þingheim að samþykkja frumvarpið svo 
að 16-17 ára ungmenni hljóti kosningarétt 
í komandi sveitarstjórnarkosningum. 
Hún benti á að upplýsingaherferðir og 
skuggakosningar hafi jákvæð áhrif á 
kjörsókn og að þar liggi sóknarfærin. Þá 
biðlaði hún til stjórnvalda að styðja við 
verkefni eins og #ÉgKýs. Hún vonaðist eftir 
skjótri afgreiðslu þar sem frumvarpið nýtur 
þverpólitísks stuðnings. 

7. Fyrsta verkefni núverandi stjórnar var að 

Tinna Isebarn, framkvæmdastjóri LUF ásamt 
Andrési Inga Jónssyni, fyrsta flutningsmanni 
frumvarps um lækkun kosningaaldurs.
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fylgja starfi stjórnar 2017-2018 eftir, var það 
gert með samstöðufundinum „Lækkar 
Alþingi kosningaaldurinn?“ þann 22. 
mars í tilefni af atkvæðagreiðslu Alþingis 
um frumvarpið. Samstöðufundurinn var 
skipulagður í samstarfi við Samfés, gengið 
var frá Hinu Húsinu yfir í Alþingishúsið þar 
sem þátttakendur fylltu Alþingisgarðinn 
með #ÉgKýs skiltum og fylgdust með 
atkvæðagreiðslunni á þingpöllunum.

8. Málið náði ekki til atkvæðagreiðslu 
vegna málþófs minnihlutans. Af 
samfélagsumræðunni að dæma og 
orðræðunni á þingi, er ljóst að LUF þarf að 
leggja harðar af sér við að uppfræða eldri 
kynslóðir og almenning í heild um kosti 
þess að lækka kosningaaldur sem og vinna 
gegn fordómum gegn ungu fólki sem kom 
upp á yfirborðið þegar umræðurnar fóru 
fram á Alþingi. 

9. Þann 11. Apríl tók Una Hildardóttir ritari LUF 
þátt í málþingi um kosningaþáttöku ungs 
fólks. Málþingið var skipulagt af nemendum 
í tómstunda- og félagsmálafræði við 
Háskóla Íslands, en það fór fram í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.

10. Til þess að kanna afstöðu 16-17 ára 
ungmenna um lækkun kosningaaldurs 
var kosið um málið í skuggakosningum 
samhliða til sveitarstjórna þann 12. Apríl. Af 
þeim sem tóku þátt voru 30,1% fylgjandi 
lækkun kosningaaldurs.

11. Frumvarpið hefur verið lagt fram aftur og er 
í höndum Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
Alþingis sem stendur. Fráfarandi stjórn 
biðlar til þeirra sem taka við keflinu að 
fylgja málinu fast á eftir. 

Una Hildardóttir Ritari LUF á málþingi í 
Ráðhúsinu.
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#

#ÉgKýs í Sveitar-
stjórnarkosningum

5.

19
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Markmið 7 í framkvæmdaáætlun stjórnar 
var að framkvæma #ÉgKýs 2018. Þar segir: 
„Í samstarfi við SÍF og aðra hagsmunaaðila 
mun LUF framkvæma lýðræðisverkefnið 
#ÉgKýs fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 
í maí. Verður sú framkvæmd hin fyrsta 
af þeirri tegund og er því liður í að þróa 
skuggakosningar áfram hér á landi. 
Markmiðið snýr eins og áður að því að auka 
kosningaþátttöku og lýðræðisvitund ungs 
fólk. En lögð verður aukin áhersla á að ná til 
innflytjenda.“

#ÉgKýs lýðræðisátakið hófst með lýðræðisviku 
9. apríl í öllum framhaldsskólum landsins 
og lauk með skuggakosningum 12. apríl. 
Flestir skólar tóku þátt í lýðræðisvikunni á 
einn eða annan hátt en það var líkt og áður 
í þeirra höndum að skipuleggja og halda 
utan um dagskrána þá daga. Margir buðu 
fulltrúum framboðanna á pallborðsumræður 
eða í samtal eða með öðrum hætti þar sem 
nemendur fengu tækifæri til að ræða við 
frambjóðendur. Lögð var áhersla á að þessir 
viðburðir væru bæði hvetjandi og fræðandi og 
skipulagðir af nemendum.

Þetta var í þriðja sinn sem skuggakosningar 
eru haldnar á landsvísu fyrir íslenska 
framhaldsskóla, en í fyrsta sinn á 
sveitarstjórnarstigi, sem er mun flóknari 
framkvæmd. Sérstök handbók, kosningalög, 
kjörbók og kosningaleiðbeiningar var útbúið 
fyrir sveitarstjórnarstigið. En í því skyni að 
framkvæmdin gangi skilvirkt fyrir sig hefur 
útgáfa slíkra reglna og leiðbeininga verið 
hornsteinn verkefnisins. Líkt og áður er 
grundvöllur skuggakosninga að framkvæmd 
þeirra séu sem líkastar almennum kosningum. 
En forsenda verkefnisins var sem áður sú að 
framkvæmdin sé frá upphafi til enda leidd af 
ungu fólki og mikilvægi þess að nemendur fái 
tækifæri til þess að kynnast hinu lýðræðislega 
ferli kosninga með m.a. lýðræðislega 
skipaðri yfirkjörstjórn. Kosið var í þeim 14 
sveitarfélögum sem eru með framhaldsskóla 
sem tóku þátt í verkefninu. Þeir skólar sem 
tóku þátt voru 22 talsins, á kjörskrá voru 7235 
nemendur og var kjörsókn 21,35%. Niðurstöður 
borgarstjórnarkosninga má sjá á mynd 1. 
Nálgast má niðurstöður annarra sveitarfélaga á 
egkys.is.

LUF kynnti verkefnið á opnum fundi 
mannréttindaráðs Reykjavíkurborgar sem bar 
yfirskriftina „Skiptir mitt atkvæði máli? Samtal 
um kosningaþátttöku“. Viðburðurinn „Pólitískt 
Partý“ var síðan haldinn í vikunni fyrir kjördag 
og stóð #ÉgKýs netherferðin til kosninga. Í ljósi 
þess að innflytjendum fer sífellt fjölgandi og að 
erlendir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili 
hér á landi í fimm ár njóta kosningaréttar 
hafa skipuleggjendur #ÉgKýs ákveðið auka 
áherslu á upplýsingar fyrir innflytjendur. Þrátt 
fyrir skort á rannsóknum um kosningahegðun 
innflytjenda hér á landi kemur fram í nýrri 
skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar að 
innflytjendur nýta síður kosningarétt sinn en 
aðrir hópar. Því var hagnýtum upplýsingum 
um kosningarnar komið fyrir á bæði ensku 
og pólsku egkys.is, sumsé um réttindi til að 
kjósa, hvar og hvernig er kosið. Svipuðum 
upplýsingum var dreift á samfélagsmiðlum, t.d. 
vefplaggötum með kosningaleiðbeiningum á 
kjördag. 

Á myndinni má sjá Guðjón Snæ Magnússon, 
formann nemendafélags Fjölbrautaskóla 
Vesturlands Akranesi taka við viðurkenningu frá 
Snæþóri Bjarka Jónssyni, margmiðlunarstjóra 
Sambands íslenskra framhaldsskólanema.
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Talning var sem áður í höndum 
landskjörstjórnar, sem skipuð er af LUF og 
SÍF. Niðurstöður voru birtar á egkys.is eftir að 
kjörstöðum var lokað þann 26. maí og voru þær 
sýndar í Kosningasjóvarpi RÚV ásamt því að 
Laufey María Jóhannsdóttir varaformaður LUF 
veitti viðtal um verkefnið.

Allir framhaldsskólar hafa fengið viðurkenningu 
fyrir þátttöku í skuggakosningum frá árinu 
2016, en í fyrsta sinn í ár voru verðlaunin 
„Lýðræðislegasti framhaldsskólinn“ veitt 
fyrir mestu kjörsóknina. Nemendur við 
Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi 
báru sigur úr býtum með 74,92% kjörsókn í 
skuggakosningum. Guðjón Snær Magnússon 
formaður nemendafélagsins segir að 
sigurinn stafi af góðri skipulagningu og að 
það hafi einnig verið stuðningi kennara að 
þakka. Eftir að hafa tekið við verðlaunum fyrir 
hönd skólans í viðtali við SÍF hafði Guðjón 
þetta að segja: „Það var mikil stemning í 
skólanum og nemendahópurinn sem stóð 
að framkvæmdinni tók þetta alla leið, við 
smíðuðum kjörklefa og gengum í stofur 
með gjallarhorn til að hvetja fólk til að kjósa. 
Einnig voru kennarar duglegir að hleypa 
nemendum úr tímum til að fara á kjörstað. 
Ég tel skuggakosningarnar afar mikilvægan 

lið í því að auka lýðræðisvitund ungs fólks 
og verkefnið ýta undir það að nemendur taki 
upplýsta ákvörðun sem aftur vonandi skilar 
þeim á kjörstað í almennum kosningum“.

Kosningaþátttaka ungs fólks jókst í öllum 
aldurshópum í sveitarstjórnarkosningunum 
26. maí. Þátttakan var mest hjá aldurshópnum 
18-19 ára og jókst úr 51,9% (árið 2014) í 53,7% 
(árið 2018). Þátttaka hjá aldurshópnum 20-24 
ára er ennþá minnst, en hún jókst þó á milli 
kosninga, úr 45,4% (2014) í 48,1% (2018). Þátttaka 
þeirra sem voru 25-29 ára jókst mest, úr 48.1% 
(2014) í 51,2% (2018). Hér er um að ræða sterk 
vísbending um árangur #ÉgKýs og nú vitum 
við að þrátt fyrir að kosningaþátttaka sé enn 

Varaformaður LUF í viðtali í kosningasjónvarpi 
RÚV.
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almennt minni hjá yngri aldurshópum er 
þátttaka ungs fólks þó að aukast (Hagstofan, 
2018). Einkum er litið er til þess að kjörsókn 
jókst einnig og mest hjá aldurshópnum 18-19 
ára, eða um 9.5 prósentustig.

Annar árangursmælikvarði verkefnisins er 
að lýðræðisátakið #ÉgKýs hefur skapað 
gott orð meðal almennings og nefndi m.a. 
Sigurður Ingi Jóhannsson samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra #ÉgKýs dæmi 
um verkefni til fyrirmyndar í ræðu sinni á 
hátíðarfundi á þingvöllum þann 18. júní. 

Þar lýsti hann yfir ánægju sinni af því að 
hafa stutt við verkefnið, þar sem „þátttaka 
í kosningum er grundvöllur lýðræðis og 
máttarstólpa fullveldis“. Þar sem kjörsókn í 
sveitarstjórnarkosningunum árið 2014 var sú 
versta í sögu lýðveldisins þar sem innan við 
helmingur ungs fólks tók þátt. „Það er því 
forgangsmál að styðja og hvetja ungt fólk til 
að taka upplýstar ákvarðanir og kjósa,“ sagði 
Sigurður Ingi einnig, enda markmið #ÉgKýs og 
telja skipuleggjendur sig hafa náð tilætluðum 
árangri - þó svo að nauðsynlegt sé að vinna að 
slíku markmiði stöðugt. 

#



23

Aðkoma ungs fólks 
að ákvarðanatöku
Eftir stjórnarskipti á sambandsþingi LUF 2017 
sendi félagið tilkynningu um breytingar á stjórn 
til Ríkisskattstjóra (RSK); líkt og nýjum stjórnum 
er skylt. RSK neitaði að taka tilkynningu 
félagsins til greina af þeim sökum að einn 
stjórnarmanna væri ólögráða. Fulltrúi Ungra 
Pírata var réttkjörinn á þinginu í stjórn, þá 16 ára 
að aldri. Þegar stjórn LUF falaðist eftir frekari 
upplýsingum, tilvísun til laga og rökstuðningi 
fengust þau svör að ólögráða einstaklingum 
væri óheimilt að sitja í stjórnum félagasamtaka. 
Þá gat Ríkisskattstjóri ekki vísað á lagaheimild 
máli sínu til stuðnings og ráðlagði LUF að kjósa 
nýjan, lögráða, einstakling í stjórn.
Neitun þessi gengur gegn lögum og brýtur þar 
að auki gegn mannréttindaákvæði stjórnarskrár 
lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 sem á jafnt 
við um börn sem og fullorðna, nánar tiltekið 
ákvæði um félagafrelsi og jafnræði. Réttindi 
barna til tjáningar og þátttöku í samfélaginu 
eru einnig sérstaklega tryggð í 12. til 17. gr. 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sbr. 
lög nr. 19/2013. Eiga börn því sjálfstæðan 
rétt til þess að stofna og taka þátt í félögum. 
Enn fremur telur LUF félagafrelsisákvæði 
74. gr. stjórnarskrárinnar ná til fullrar 
þátttöku í almennum félögum og þar með 
ákvörðunarvalds og stjórnarsetu. Afstaða RSK 
um að neita ungmennum um þátttöku og að 
njóta réttinda í starfi almennra félaga telst því til 
mismununar á grundvelli aldurs, sem andstæð 
er jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar.
Stjórn LUF leit málið alvarlegum augum og 
sendi því áskorun um endurskoðun málsins 

til RSK. Áskorunin var unnin í samstarfi við 
Barnaheill, Mannréttindaskrifstofu Íslands, 
Umboðsmann barna og UNICEF á Íslandi, en 
allir þessir aðilar rituðu undir áskorunina sem 
send var Ríkisskattstjóra þann 9. júní 2017. 
Ríkisskattstjóri hefur ekki enn brugðist við 
málinu þrátt fyrir ítrekun um svör.
Í áskorun segir: að „almennum félögum er 
lögum samkvæmt í sjálfsvald sett að skipa 
stjórnir sínar. Að því gefnu að samþykktir slíkra 
félaga felli ekki beina fjárhagslega ábyrgð 
á ólögráða einstaklinga, hefur RSK ekki 
lagaheimild til afstöðu sinnar og synjunar á 
skráningu.“ Skorað var á RSK „að virða sjálfstæð 
réttindi barna og falla frá ólögmætum 
verkferlum svo félagasamtök, sem yfirleitt hafa 
lítið fjárhagslegt bolmagn, þurfi ekki að sækja 
rétt sinn annað.“
Það var markmið 5 í framkvæmdaáætlun 
stjórnar að bregðast við mannréttindabrotum 
gegn ungu fólki. Í áætlun segir að „stjórn 
mun fylgja eftir áskorun sem félagið 
sendi á Ríkisskattstjóra, sem hefur hafnað 
einstaklingum undir 18 ára aldri um 
stjórnarsetu í almennum félögum. Þessi 
mismunun á grundvelli aldurs aftrar 
samfélagsþátttöku ungs fólks og hindrar jöfn 
tækifæri.“
Eftir óskiljanlega langa málsmeðferð hafnaði 
RSK árskoruninni og staðfesti afstöðu sína með 
ákvörðun. LUF kærði þá ákvörðun formlega 
til Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins 
þann 14. júní 2018. 

6.
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Alþjóðastarf
LUF leggur ríka áherslu á alþjóðlegt 
samstarf. Þá er LUF aðili að Norðurlanda- 
og Eystrasaltsríkjasamstarfinu (e. Nordic 
Baltic Cooperation - NBC). Auk þess að 
vera í mjög nánu alþjóðlegu samstarfi 
við nágrannaríkin er LUF jafnframt aðili 
að Evrópska ungmennavettvanginum (e. 
European Youth Forum - YFJ): valdamestu 
alþjóðlegu regnhlífasamtökum ungs fólks 
í heiminum. YFJ er viðurkenndur lögmætur 
fulltrúi Evrópskra ungmennafélaga gagnvart 
alþjóðastofnunum á borð við Evrópuráðið, 
Evrópusambandið og Sameinuðu 
þjóðirnar. Þar er LUF virkur þátttakandi 
sem hagsmunaaðili ungra Íslendinga á 
alþjóðavettvangi. Á ensku heitir LUF „The 
Icelandic Youth Council“ og innan þessarra 
alþjóðlegu heildarsamtaka koma saman öll 
„National Youth Councils“ (NYCs) í Evrópu, 
auk annarra evrópskra ungmennasamtaka. 
Þar hefur LUF áhrif á stefnumótun innan 
Evrópu og tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi 
fyrir hönd Íslands. Uppbygging LUF er eins 
og annarra NYCs innan Evrópulandanna til 
að standast alþjóðlegar kröfur: Lýðræðisleg 
regnhlífarsamtök frjálsra félagasamtaka 
þar sem einungis ungt fólk fer með allt 
ákvarðanavald.

LUF hefur lagt kapp á að taka virkan þátt á öllu 
þeim fundum, þingum og ráðstefnum sem 
unnt er að fá endurgreiðslu fyrir útlögðum 
kostnaði. Út af takmörkuðum fjárráðum hefur 
LUF því miður ekki tækifæri til að vera jafn 
virkt og önnur Evrópsk ungmennasamtök og 
þurfa því að láta mörg tækifæri framhjá sér 
fara. Ísland er t.d. eitt fárra ríkja sem hefur ekki 

ungmennafulltrúa hjá Sameinuðu þjóðunum 
(e. UN Youth Delegation) og var það markmið 
21 í framkvæmdaráætlun stjórnar að beita sér í 
að koma því á fót. Hefur LUF efnt til samstarfs 
við Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og 
gert er ráð fyrir að fyrstu fulltrúarnir munu 
sækja allsherjarþingið árið 2019, liggur beiðni 
þess efnis nú hjá utanríkisráðuneytinu.

Þau ráð og nefndir sem LUF á sæti í á 
alþjóðavettvangi um þessar mundir eru: í 
Ráðgjafaráð Evrópuráðsins í málefnum ungs 
fólks (e. Advisory Council on Youth to the 
Council of Europe - AC), Norræna barna- 
og ungmennanefndin, (s. NORDBUK) og 
Sérfræðihópur Norræna ráðherraráðsins 
um Heimsmarkmiðin (e. Nordic Council of 
Minister’s Expert Group on the Sustainable 
Development Goals). 
Stjórn LUF hélt ráðstefnuna „Agenda 2030 
Up North“ á Laugarvatni í mars 2018 þar 
sem m.a. umhverfis- og auðlindaráðherra 
ávarpaði þátttakendur frá Norðurlöndunum 
og Eystrasaltsríkjunum. Afurð verkefnisins 
var hin svokallaða „Laugarvatn’s Declaration“ 
sem eru tillögur frá þátttakendum til Norrænu 
ráðherranefndarinnar. Í því framhaldi tók LUF 
þátt í skipulagningu „ReGeneration 2030“ sem 
fór fram í Álandseyjum og sendi LUF fulltrúa 
frá Ungum umhverfissinnum til þess að sækja 
ráðstefnuna (sjá nánar í kafla 7.5).

LUF tekið við heimsóknum frá ýmsum 
aðilum sem vilja kynnast starfsemi LUF og 
ungmennastarfi á Íslandi. Á starfsárinu tók LUF 
einnig þátt í níu erlendum viðburðum á árinu 
sem fjallað verður um sérstaklega.

7.
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7.1. Sérfræði-
hópur Heims-
markmiðanna
Ragnheiður Kristín Finnbogadóttir 
alþjóðafulltrúi LUF á sæti í Sérfræðihópi 
Norræna ráðherraráðsins um Heimsmarkmiðin. 
Þann 8. mars 2018 sótti hún undirbúningsfund 
á vegum skrifstofu Norræna ráðherraráðsins í 
Kaupmannahöfn. Á fundinn voru boðaðir tveir 
ungmennafulltrúar sérfræðihópsins. Tilgangur 
fundarins var að undirbúa ungmennafulltrúana 
undir fundarsetu og störf í sérfræðihópnum. 
Farið var yfir starfsemina og verklagsreglur. 
Meðal annars var farið yfir hvernig hægt væri 
að koma að athugasemdum við ályktanir 
hópsins eða framkvæmdir og hvernig 
unnt væri að hafa áhrif á ferlið í krafti setu 
í sérfræðihópnum. Ungmennafulltrúarnir 
deila með sér einu atkvæði, til jafns við hvert 
aðildarríki sem sæti á í hópnum.

Ár hvert eru haldnir a.m.k. tveir fundir, einn að 
vori og einn að hausti. Vorfundirnir eru haldnir 
í höfuðborg þess lands sem fer með forsæti 
í Norræna ráðherraráðinu hverju sinni, en í 
þetta skiptið var það Svíþjóð. Haustfundirnir 
eru svo haldnir í höfuðstöðvum Norræna 
ráðherraráðsins í Kaupmannahöfn. Þann 17. 
apríl 2018 fór fyrsti fundurinn fram þar sem 
farið var yfir hvernig aðildarríkin væru að 
standa sig í að innleiða heimsmarkmiðin og 
hvernig unnt væri að tryggja frekari þátttöku 
ungs fólks. Þann 12. nóvember 2018 var 

haustfundurinn haldinn þar sem rætt var um 
stöðu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 
á Norðurlöndunum. Á fundinum var rætt 
við starfsmenn forsætisráðuneytis Íslands 
um mögulegt samstarf á árinu 2019 þegar 
Ísland mun gegna formennsku í Norræna 
ráðherraráðinu sem og Heimskautsráðinu og 
NORDBUK. Þar var rætt um möguleikann á að 
ungmennafulltrúi fari fyrir Íslands hönd á „High 
Level Political Forum“ Sameinuðu þjóðanna í 
júlí 2019.

7.2. Málþing um 
Heimsmark-
miðin í Berlín
Ragnheiður mætti fyrir hönd ungmenna 
á Íslandi á málþing um heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna í tengslum við sjálfbæra 

Frá haustfundi sérfræðihóps um Heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna.
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borgarþróun sem haldin var í Berlín þann 
7. maí 2018. Fjallað var m.a. um hvernig 
gera mætti sveitarfélög grænni, bæta 
almenningssamgöngur og aðstöðu til að 
endurvinna og flokka, svo það sé meiri hvati 
fyrir hinn almenna borgara að lifa „grænu“ 
lífi. Bæði stjórnmálamenn og sérfræðingar 
fluttu erindi, þ.á.m. Þórdís Kolbrún Reykfjörð 
Gylfadóttir, iðnaðar-, nýsköpunar- og 
ferðamálaráðherra Íslands. Boðið var upp 
á svokallaðar „fishbowl“ umræður þar sem 
gesti úr sal er boðið sæti í pallborði og spyrja 
spurninga. Þá spurði Ragnheiður borgarstjóra 
Oslóar hvernig borgarstjórnin hygðist tryggja 
aðgengi fatlaðs fólks í tengslum við bíllausan 
miðbæ. Hann svaraði að meðal annars yrðu 
undantekningar gerðar fyrir þjónustubifreiðar 
og aðgengi fatlaðra einnig tryggt með öðrum 
hætti.
um þróun borga til grænni vegar, með innsýn 
í reynsluheim sérfróðra aðila frá mismunandi 
borgum í Evrópu um hvernig til hefur tekist þar, 
hvað hefur gengið og hvað hefur ekki virkað.

7.3. Norrænt 
ungmenna-
samstarf
Ráðstefna fyrir ungt fólk á Norðurlöndunum 
var haldin í Stokkhólmi þann 24. maí 2018. 
Marinó Örn Ólafsson, gjaldkeri LUF, sótti 
ráðstefnuna fyrir hönd LUF. Ráðstefnan snerist 
um að koma saman samtökum ungs fólks á 
Norðurlöndunum og í Eystrasaltsríkjunum til 
að ræða áskoranir sem þau standa frammi 
fyrir, hvort sem þær eru fjárhagslegar, 
pólitískar eða félagslegar. Megináhersla var 
á mismunandi rekstrarform og fyrirkomulag 
fjármögnunar og styrktarsjóða innan ríkjanna, 
sem félögin geta sótt í fjármagn. Þá var einnig 
komið inn á félagslega aðlögun og hlutverk 
samtakanna til þess að auka hana í vinnustofu. 
Einnig var rætt um þátttöku ungs fólks í 
ungmennastarfi samanborið við stjórnmálastarf 
og kosningaþátttöku.

Marinó Örn Ólafsson á ráðstefnu um ungmennasamstarf á Norðurlöndum.
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     Á ráðstefnunni komu fram ýmis sjónarmið 
og innsýn í rekstur frjálsra félagasamtaka 
ungs fólks í þeim löndum sem við Íslendingar 
berum okkur helst saman við. Þær upplýsingar 
getur LUF notað til frekari stefnumótunar 
og framlags til vinnu að markmiðum 
fjármálaáætlunar 2019-2023 í æskulýðsmálum 
hvað varðar endurskoðun æskulýðslaga og 
skilgreiningu starfsskilyrða í æskulýðsstarfi.

Þann 3.-5. ágúst sótti Marinó einnig fund með 
systursamtökum LUF á Norðurlöndunum og 
í Eystrasaltsríkjunum í Haslev í Danmörku. Á 
fundinum var farið yfir áherslur samtakanna 
í hverju landi fyrir sig sér í lagi hvað varðar 
Erasmus+ verkefnið, jafnréttismál og 
mannréttindi ungs fólks. Einnig var til umræðu 
aðalfundur European Youth Forum (YFJ) og 
helstu áherslur félaganna (NBC) á þeim fundi.

7.4. „ReGenera-
tion 2030“ 
Þriðju helgina í ágúst fóru Tinna Hallgrímsdót-
tir, Pétur Halldórsson, Rafn Helgason og Rakel 
G. Brandt á ReGeneration 2030 sem haldin 
var í Mariehamn á Álandseyjum. ReGeneration 
2030 er þing ungmenna sem starfar í anda 
heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Helstu 
markmið snúa að því að efla sjálfbæra þróun á 
heimsvísu með því að stuðla að innleiðingu og 
framfylgni ríkja þegar kemur að heimsmark-
miðunum. Þema þessa þings var 12. markmiðið 
en það snýst í grófum dráttum um ábyrga 
neyslu og framleiðsluhætti. Meðal annars var 
lærdómur þátttakenda á þinginu hvernig halda 
skal viðburð af þessari stærðargráðu, hvernig 
best má nýta kraft fjöldans í vinnustofum og 
annars konar fyrirkomulagi. Þá var einnig mikill 
ávinningur af því að velta fyrir sér einu heims-
markmiði yfir heila helgi. Helsta niðurstaða 
þingsins var stefnuyfirlýsing (e. manifesto) 
sem var samið af þinginu fyrir þingið en einnig 
fyrir stjórnendur t.a.m. á Norðurlöndunum og 
Álandseyjaþingið, sem fengu að heyra stef-
nuyfirlýsinguna nokkrum dögum síðar. 

Þátttakendurnir frá Íslandi komu frá Ungum 
umhverfissinnum (UU) og Ungum Vinstri 
grænum lögðu sitt af mörkum með góðu 

frumkvæði. Pétur Halldórsson formaður 
UU gegndi veigamiklu hlutverki á lokadegi 
þingsins, sem var haldinn í þingsal Álandseyja, 
þar sem UU störfuðu í litlum hóp sem sá um 
mesta grunnvinnu við stefnuyfirlýsinguna.

7.5. Evrópsk ung-
mennaráðstefna 
í Vín 
Í september sótti Ragnheiður Evrópsku 
ungmennaráðstefnuna í Vín fyrir hönd LUF. 
Ráðstefnuna sóttu fulltrúar allra systursamtaka 
LUF í Evrópu. Fjallað var um „EU Youth Goals“ 
og hvernig hægt væri að koma þeim að 
bæði innan aðildarríkjanna, á alþjóðavísu og 
innan Evrópuþingsins, en kosningar til þess 
verða í maí 2019. Þar að auki var fjallað um 
aðgengi ungs fólks í álfunni að framkvæmd 
og stefnumótun og hvernig hægt sé að ná 
markmiðum ungs fólks. Ályktað var að þrýsta á 
stjórnvöld aðildarríkjanna til að taka „EU Youth 
Goals“ alvarlega og koma þeim í framkvæmd.
7.6. Aðalþing YFJ í Novi Sad 
Dagana 22.-24. nóvember 2018 fór fram 
aðalþing Evrópska ungmennavettvangsins 
(YFJ) í Evrópsku ungmennahöfuðborginni (e. 
EU Youth Capital), Novi Sad í Serbíu og var 
Ragnheiður fulltrúi LUF á þinginu. Kosið var til 
nýrrar stjórnar YFJ fyrir starfsárin 2019 og 2020. 
Carina Autengruber var kjörinn nýr formaður. 
Einnig var farið yfir nokkrar lagabreytingar, 
meðal annars í tengslum við að talað verði um 
„þau“ en ekki „hann“ eða „hana“ til að gæta 
kynhlutleysis. Aldurshámarkið var afnumið til 
að gegna stöðu í fjármálaráði YFJ og stöðu 
framkvæmdarstjóra þar sem slíkt er andstætt 
landslögum í Belgíu þar sem YFJ á sér 
höfuðstöðvar. 

Ályktanir sem samþykktar voru eru eftirfarandi: 
Réttur til að neita herþjónustu (lagt fram af 
EBCO), ályktun um sanngjarnt endurgjald til 
höfunda og frjálst internet (lagt fram af FYEG) 
og ályktun um að berjast gegn „antisemitism“ 
(lagt fram af EUJS). Hægt er að nálgast nánari 
upplýsingar um ályktanirnar á heimasíðu YFJ.
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Staða fjármála
Í stefnumótun Æskulýðsráðs ríkisins 2014-2018 
var það eitt af markmiðunum að fjármögnun 
æskulýðsstarfs sé trygg og gætt sé jafnræðis 
við úthlutun fjármagns. Ljóst er að því 
markmiði var ekki náð, þar sem lítið hefur 
breyst frá árinu 2014. UMFÍ hefur í gegnum 
árin hlotið meira en helming fjárúthlutana og 
fékk 130 m.kr árið 2018. Á eftir fylgir Bandalag 
íslenskra skáta sem fékk 39 m.kr. og KFUM 
og KFUK sem hlutu 37 m.kr. skv. fjárlögum 

2017. Til samanburðar fékk LUF 7,7 m.kr. árið 
2018 og fór sú upphæð lækkandi í hlutfalli við 
heildarframlög síðustu ár þar til árið 2018.
Framlög til Æskulýðssjóðs hafa síðustu ár 
numið á bilinu 7,3 - 12,2 m.kr. og í fyrra nam 
framlagið 9,1 milljón króna. Skiptingu úthlutana 
eftir regnhlífarsamtökum má sjá hér að neðan. 
Æskulýðsvettvangurinn, félög sem tilheyra 
honum eða undirfélögum (UMFÍ, Bandalag 
íslenskra skáta og KFUM og KFUK) þeirra 

8.
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hlutu 58% úthlutana úr sjóðnum á árunum 
2008 - 2017 eða 64 m.kr. LUF og félög með 
aðild að LUF hlautu aðeins 27% úthlutana á 
tímabilinu eða um 30,6 milljónir króna, sem er 
lítið miðað við að 31 félag á aðild að LUF en 
aðeins 4 félög mynda Æskulýðsvettvanginn. 
Þau félög sem fá mest úthlutað af fjarlögum fá 
einnig meirihluta úthlutana frá Æskulýðssjóði, 
sem er samkeppnissjóður. Því er erfitt fyrir 
ungmennafélög sem eru leidd af ungu fólki 
í sjálfboðastarfi að keppa við félög sem hafa 
nægt fjármagn til að hafa mjög hæft fólk í 
vinnu við fjármögnun. Af þessum ástæðum ýkir 
Æskulýðssjóður ójafnræðið.

Ef úthlutanir úr Æskulýðssjóði og skipting 
þeirra eru skoðuð eftir árum er ekki að sjá 
verulega breytingu á samsetningu úthlutana 
frá 2008 ef horft er framhjá miklum sveiflum. 
Upplýsingar um styrkveitingar fyrir árið 
2018 hafa ekki verið gerðar opinberar líkt og 
reglugerð um Æskulýðssjóð nr. 60/22. janúar 
2008 kveður á um. 

8.1. 
Ársreikningur
LUF hefur haldið uppi miklu starfi í ár líkt og 
síðustu ár. Umfang félagsins fer vaxandi, 
líkt og ársreikningur þess ber með sér. Nýr 
þriggja ára rekstrarsamningur við Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið auk ötullar 
styrkjasöfnunnar fyrir einstökum verkefnum 
úr samkeppnissjóðum ásamt ábyrgri stjórn 
fjármála gerði félaginu kleift að snúa tapi 
síðasta árs við og nam hagnaður ársins 
tæplega 800 þúsund krónum. Félagið 
stækkaði jafnframt umfang rekstrar síns 
töluvert og ber að nefna í því samhengi að 
kostnaður verkefna jókst úr rúmlega 1,2 m.kr. í 
rúmlega 2,9 m.kr. milli ára, mest vegna mikils 
umfangs #ÉgKýs verkefnisins í tengslum við 
sveitarstjórnarkosningar. Það er trú stjórnar LUF 
að með áframhaldandi vinnu geti félagið haldið 
áfram að blómstra, aðildarfélögum okkar og 
öllu ungu fólki á Íslandi til hagsbóta.
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8.2. Fjármögnun
Tekjur LUF á árinu 2018 námu 14,2 milljónum 
samanborið við 8,7 milljónir árið 2017. 
Breytinguna má að mestu leyti rekja til 
aukinna fjárveitinga til #ÉgKýs verkefnisins og 
aukins framlags ríkissjóðs vegna samnings 
við Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 
Fjárstuðningur fyrir #ÉgKýs barst frá  
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, mennta- 
og menningarmálaráðuneyti, samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðuneyti, , umhverfis- 
og auðlindaráðuneytið, Æskulýðsráði 
og Hinu Húsinu. Einnig bársut óbeinir 
styrkir sem ekki koma fram í ársreikningi 
LUF, þar sem t.d. Reykjavíkurborg styrkti 
verkefnið með uppfærslu á heimasíðu og 
sú þjónusta greidd milliliðalaust. LUF fékk 
ennfremur úthlutað út Æskulýðssjóði og 
Þróunarsjóði innflytjendamála fyrir verkefninu. 
Heildarfjármögnun kemur þó ekki öll fram á 
almanaksárinu 2018, þar sem enn er unnið að 
lokaskýrslum, innheimtu og uppgjöri.

Tekjur vegna samnings mið Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið jukust úr 5,5 
m.kr. Í 7,7 m.kr. Sú hækkun var tryggð á 
síðasta starfsári en kom til framkvæmda 
í ár eftir undirritun nýs samnings á 
öðrum fulltrúaráðsfundi árið 2018. Nýi 
styrktarsamningurinn er tímamótasamningur 
í sögu LUF, en í honum felst að fjármögnun 

félagsins af hálfu ríkisins er tryggð til þriggja 
ára í senn í stað eins árs eins og áður hefur 
verið. Til viðbótar fengust verkefnastyrkir 
frá Æskulýðssjóði vegna verkfærakistu 
LUF, Erasmus+ vegna stefnumótunar og frá 
Mennta- og menningarmálaráðuneytinu vegna 
Þjálfarateymis LUF.

LUF fundar árlega um samninginn við mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, síðast þann 
6. desember 2018 þar sem LUF óskaði eftir 
endurskoðun samnings um rekstrarframlag á 
grundvelli liðar 7.2., sem kveður á um að „hvor 
aðili um sig getur óskað eftir því að einstök 
ákvæði samnings þessa eða samningurinn 
í heild verði tekinn til endurskoðunar, enda 
séu færð fyrir því efnisleg rök. Endurskoðun 
skal þá hefjast svo fljótt sem verða má.“ 
Röksemdafærsla LUF sneri að hækkunum 
til að mæta rekstrarkostnaði og þeim árlegu 
verkefnum LUF (#ÉgKýs, Leiðtogaskólinn 
og Félagi ársins) sem ekki er lengur unnt að 
sækja um í samkeppnissjóði, þar sem þau eru 
„reglubundin“. Brást ráðuneytið skjótt við beiðni 
LUF þann 30. janúar 2019 þar sem félaginu var 
tilkynnt að ráðuneytið hafi ákveðið að veita 4 
m.kr. til viðbótar við samningsupphæð fyrir árið 
2019 vegna rekstrarkostnaðar, sem samtals 
verður þá 12 m.kr.
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8.3. Skipting 
útgjalda
Rekstrargjöld LUF námu 13,3 milljónum 
árið 2018 en 10,6 milljónum árið 2017. 
Laun og launatengd gjöld eru stór hluti 
útgjalda félagsins. Stjórn álítur nauðsynlegt 
að geta greitt samkeppnishæf laun til 
framkvæmdastjóra til að hafa hæft og 
reynslumikið fólk við störf í þeirri stöðu. Auk 
þess telur LUF mikilvægt að sýna fordæmi og 
greiða fólki sem starfar í þágu ungs fólks laun í 
samræmi við þá ábyrgð sem starfið felur í sér. 
Lítil hækkun varð einnig á húsnæðiskostnaði 
félagsins en hún er tilkomin vegna hækkunar 
almenns leiguverðs og er í takti við þá þróun. 
Aftur á móti lækkuðu útgjöld til liða sem 
falla undir stjórnun og umsýslu að miklu leyti 
vegna hagræðinga á því sviði rekstrarins og 
nemur sú lækkun mun meiru en hækkun 
húsnæðiskostnaðar. LUF réðst einnig í að 
endurnýja heimasíðu félagsins og nam 
kostnaður vegna hennar 260 þúsund krónum. 
Framlag ríkissjóðs til félagsins hækkaði á milli 
ára úr 5,5 milljón krónum í 7,7 milljón krónur 
en framlagið nemur þó minna hlutfalli af 
heildartekjum félagsins. Árið 2018 var hlutfallið 
54% af heildartekjum en var í fyrra 64% af 
heildartekjum. Því er ljóst að framlag ríkissjóðs 

er ekki á því stigi að gera félaginu kleift að 
halda uppi reglulegri starfsemi án annarrar 
fjármögnunar og ljóst að fjármagn félagsins er 
að miklu leyti háð umtalsverðri sjálfboðavinnu 
og verkefnastyrkjum sem félagið aflar sér 
sjálfstætt.
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