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Landssamband
ungmennafélaga

The National Youth 
Council of Iceland

Landssamband ungmennafélaga (LUF) var 
stofnað árið 2004 sem regnhlífasamtök fyrir 
félagasamtök ungs fólks á Íslandi og þeim 
tilheyra 36 aðildarfélög. LUF er sameign  
aðildarfélaganna, veitir þeim ekki samkeppni 
í	starfi,	heldur	vinnur	samkvæmt	þeim.	LUF	
er þverpólitískur samstarfs- og samráðs- 
vettvangur, málsvari ungs fólks gagnvart 
íslenskum stjórnvöldum, talar fyrir

VISION – A society where young people 
enjoy equal rights and are free from 
discrimination based on age, background or 
any other characteristics. A society in which 
young people are respected as active 
democratic citizens and are included in all 
decsion-making processes, not only 
concerning them, but also society as whole.

MISSION – To be committed to ensure that 
the voice of young people is heard – as LUF is 
the only existing body that serves the role of 
being a platform of cooperation and 
consultation for youth-led NGOs in Iceland.

© Landssamband ungmennafélaga / The National Youth Council of Iceland
Framkvæmdastjóri / Secretary General: Tinna Isebarn

Rafstöðvarvegur 7, 110 Reykjavík
youth@youth.is - www.youth.is - 561-1100

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	sam-
starf ungmennafélaga og stuðla að umræðu 
og	þekkingarsköpun	um	málaflokkinn

LUF advocates for the common interest of 
youth and acts as a stakeholder for young 
people in Iceland, including representing 
them abroad. LUF strengthens youth work 
and encourages youth leadership. Besides 
fostering a societal discussion and the 
creation of knowledge on youth affairs. LUF 
works to empower young people with skills, 
knowledge	and	confidence	to	develop	their	
opinions and advance their ability to practice 
their rights. With such capacity building, LUF 
believes that we can foster democratic  
consciousness and a meaningful 
participation of young people that 
contributes to society as whole.
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Ávarp forseta
Kæru félagar,

Það	 er	 vægast	 sagt	 erfitt	 að	 ákveða	 
hvernig hefja skuli ávarp forseta í ársskýrslu  
LUF þetta starfsárið. Hver eru réttu orðin? 
Fordæmalaust? Krefjandi? Óvissa? Stolt? Efst 
í huga er orðið þakklæti, fátt annað kemur til 
greina þegar ég lít til baka. Ég er þakklát fyrir 
samstöðu ungs fólks, fyrir áhugann og fyrir 
ómetanlegt starf félaga aðildarfélaga LUF, 
starfsmanna sambandsins og stjórnarmanna. 
Síðastliðið ár hefur kallað á aukið samstarf, 
samheldni og kraft. Heimsfaraldur kóróna- 
veiru gjörbreytti stöðu og starfsemi ungmenna- 
félaga en þrátt fyrir þær óvæntu  
hindranir sem við höfum þurft að glíma við  
höfum við afrekað margt saman. Þegar  
samkomutakmarkanir komu í veg 
fyrir viðburðarhald var Landssamband  
Ungmennafélaga	 (LUF)	 fljótt	 að	 aðlaga	 sig	
að breyttum aðstæðum. Við settum kraft í  
verkefni sem setið hafa á hakanum vegna  
vinnuálags í kringum allan þann fjölda  
verkefna og viðburða sem einkennst hafa 
starfsemi LUF síðustu ár. Lögð var lokahönd á 
Verkfærakistu ungmennafélaga og hún birt á 
heimasíðu okkar. Fylgdum við eftir fyrirspurn 
okkar til atvinnu- og nýsköpunarráðherra 
um félagafrelsi ungs fólks með kvörtun til  
umboðsmanns Alþingis eftir margra ára 
baráttu við ríkisskattstjóra. LUF hlaut styrk 
úr Nýsköpunarsjóði námsmanna til að ráða 
tvo starfsnema í sumar til liðs við rannsók-
narstarfið	á	skrifstofunni	við	vinnslu	á	skýrs-
lu um stöðu ungmennageirans.  Sú skýrsla 
hefur nú litið dagsins ljós og er tímamótarit 
sem ég, fyrir hönd félagsins afhenti mennta-  
og menningamálaráðherra degi fyrir sam-
bandsþing. Við héldum rafræna leiðtogaráðs-
fundi og nú höldum við í fyrsta sinn rafrænt  
sambandsþing, þrátt fyrir rýmri



samkomutakmarkanir enda mikilvægt að öll 
sem	vilja	sitja	þingið	hafi	tækifæri	 til	þess.	Á	
meðan einstaklingar í áhættuhópum eða með 
undirliggjandi sjúkdóma eða aðstandendur 
þeirra kjósa að sniðganga samkomur þurfa 
lýðræðisleg samtök eins og LUF að taka tillit 
til þess.

Heimsfaraldur Kórónuveiru hefur ekki 
bara haft áhrif á starf LUF. Áhrif efnahags- 
þrenginga og samkomutakmarkana á fjárhag-
slegt öryggi og andlega heilsu ungs fólks eru  
fordæmalausar og uggvænleg. LUF hefur því 
sinnt hlutverki sínu sem málsvari ungs fólks 
eftir bestu getu. Funduðu fulltrúar stjórnar 
með forsetisráðherra og forseta Íslands í su-
mar	 þar	 sem	 vakin	 var	 athygli	 á	 voveiflegri	
stöðu ungs fólks. Í ágúst óskaði almannavar-
nadeild ríkislögreglustjóra eftir þátttöku okkar 
á upplýsingafundi sínum en þar gafst undirri-
taðri tækifæri til þess að vekja frekari athygli 
á stöðu ungs fólks í heimsfaraldri og leiðrétta 
óábyrgar fullyrðingar um okkur sem lituðu um-
ræðu um ungt fólk og COVID. Í framhaldi hélt 
ég erindi á samráðsfundi heilbrigðisráðuneyt-
isins og sat annan upplýsingafund í nóvember 
síðastliðnum. Það hefur verið krefjandi verkef-
ni, að uppræta aldursfordóma og á sama tíma 
vekja athygli á stöðu ungs fólks og kalla á eftir 
aðgerðum. Ég er of skynsöm til þess að halda 
því	 fram	að	mér	hafi	ekki	orðið	nein	yfirsjón	
sem talsmaður ungs fólks en ég vona að fram-
mistaða	mín	hafi	verið	okkur	til	sóma.	

Þrátt	fyrir	erfiða	stöðu	síðastliðið	ár	hefur	sý-
nileiki LUF haft jákvæð áhrif. Stórsókn er í 
fjölgun aðildarfélaga og áhugi innlendra og 
erlendra	 aðila	 á	 samstarfi	 eykst	 sífellt.	 Með	
auknu fjármagni höfum við loks tök á að sæk-
ja í stærri samkeppnissjóði og starfsemi okkar 
stækkar ört. 

Samkomu- og ferðatakmarkanir hafa því 
miður frestað viðburðum sem halda átti 
á	 yfirstandandi	 ári	 þrátt	 fyrir	 fjármögnun,	
Skuggaþingi var frestað í haust og leiðto-
gaskólanum var frestað í tvígang. Okkur tókst 
aftur á móti að halda frábæra uppskeruhátið, 
Félaga ársins í febrúar og stefnt er að auknu 
viðburðarhaldi á næsta starfsári. Sendinef-
nd okkar hjá SÞ stækkar hratt þrátt fyrir að 
viðburðir fari fram rafrænt vegna faraldursins 
og hafa fulltrúar okkar staðið sig með prýði. 
Við höfum áorkað margt á liðnu ári þrátt fyrir 
mikla óvissu og þrönga stöðu, ég er stolt af st-
jórnarmeðlimum og starfsmönnum okkar sem 
gerðu öll þau verkefni lýst í þessari ársskýrslu 
að veruleika. Þakklæti er mér enn efst í huga, 
ég vil þakka Landssamtökunum Þroskahjálp 
innilega fyrir hvatninguna með að veita LUF 
viðurkenninguna	Múrbrjótinn	þann	3.	desem-
ber síðastliðin. Sú viðurkenning er jafnframt 
sterk vísbending um að barátta LUF fyrir rét-
tindum ungs fólks er að skila sér.  Ég vil þak-
ka aðildarfélögum okkar og öllum sem tekið 
hafa	þátt	í	starfi	LUF	á	starfsárinu,	aukin	áhugi	
og	þátttaka	ykkar	knýr	áfram	eflingu	og	vöxt	
félagsins.  Takk fyrir krefjandi en í senn gefan-
di starfsár, barátta okkar fyrir réttindum ungs 
fólks er rétt að byrja.

Una Hildardóttir, 
forseti LUF
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Félög með fulla aðild

Áheyrnaraðildarfélög

Aðildarfélög LUF eru 36 talsins og eiga það sameiginlegt að vera lýðræðisleg, frjáls félagasamtök 
sem starfa á landsvísu, leidd af ungu fólki og starfa með hagsmuni ungs fólks að leiðarljósi.

AFS á Íslandi
AIESEC

Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS)
Barnahreyfing	IOGT

Breytendur
Félag ungra jafnréttissinna (FUJ)

JB á Íslandi
JCI á Íslandi
Núll prósent

Samband íslenskra framhaldsskólanema (SÍF)
Samband íslenskra námsmanna erlendis (SÍNE)

Samband ungra framsóknarmanna (SUF)
Samfés - Samtök félagsmiðstöðva og ungmennahúsa

Samtök ungra bænda (SUB)
SEEDS	-	sjálfboðaliðar	umhverfis	landið

Stúdentaráð Háskóla Íslands (SHÍ)
Ung	vinstri	græn	(UVG)

Ungar athafnakonur (UAK)
Ungir Evrópusinnar (UE)

Ungir jafnarðarmenn (UJ)
Ungir Píratar (UP)

Ungir	umhverfissinnar	(UU)
Uppreisn	-	Ungliðahreyfing	Viðreisnar

Ungmennadeild Norræna félagsins (UNF)
Ungmennahreyfing	Rauða	kross	Íslands	(URKÍ)

Hugrún - geðfræðslufélag
Ungmennaráð UNICEF

ELSA Iceland
Projekt Polska

Stamfélagið	-	Ungliðahreyfing	Málbjargar
Ungmennaráð Þroskahjálpar

Unghugar	-	Hugarafls
Ungheill - Ungmennaráð Barnaheilla

Ungir fjárfestar
Ungmennaráð UN Women

Ungliðahreyfing	ÖBÍ
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1. Sambandsþing LUF 2020
Sambandsþing LUF árið 2020 var haldið laugardaginn 29. febrúar í Hinu húsinu að Rafstöðvarve-
gi 7. Una Hildardóttir, sitjandi forseti LUF, opnaði þingið og lagði fram tillögu fráfarandi stjórnar 
um að Sigurður Sigurðsson, fyrrverandi formaður LUF, yrði kjörinn þingforseti. Hann var kjörinn 
og stýrði þinginu.

Una	Hildardóttir,	fulltrúi	Ungra	Vinstri	grænna	(UVG)	gaf	kost	á	sér	til	endurkjörs	og	var	kjörin	
forseti, hún var því að hefja sitt annað kjörtímabil í forsvari fyrir félagið og áður hafði hún gengt 
embætti varaformanns tvö kjörtímabil. „Ég þakka það traust sem mér er sýnt til áframhaldandi 
setu sem forseti félagsins. Við erum greinilega að stefna í rétta átt og hlakka ég til að halda barát-
tunni áfram með nýrri stjórn,“ sagði Una Hildardóttir við tilefnið.

Þá	var	Geir	Finnsson,	fulltrúi	Uppreisnar	-	Ungliðahreyfingar	Viðreisnar	endurkjörinn	varaforseti,	
Ásdís	Nína	Magnúsdóttir	fulltrúi	Ungra	umhverfissinna	(UU)	var	kjörin	gjaldkeri,	Rut	Einarsdót-
tir fulltrúi Sambands íslenskra námsmanna erlendis (SÍNE) var kjörin ritari en áður hafði hún 
gengt embætti meðstjórnanda og Sara Þöll Finnbogadóttir fulltrúi Sambands íslenskra fram-
haldsskólanema (SÍF) var endurkjörin alþjóðafulltrúi. Kosnir voru tveir meðstjórnendur, Tanja 
Teresa Leifsdóttir fulltrúi Ungra athafnakvenna (UAK) og Steinunn Ása Sigurðardóttir, fulltrúi 
Ungmennahreyfingar	Rauða	kross	Íslands	(URKÍ)	en	hún	hafði	einnig	gegnt	embætti	meðstjór-
nanda kjörtímabilið á undan. Þrír fulltrúar gáfu kost á sér til embættanna og var því kosið leyni-
legri	kosningu.	Einnig	voru	kjörnir	tveir	varamenn	í	stjórn	og	hlutu	Hreiðar	Már	Árnason,	full-
trúi Samfés og fyrrverandi formaður félagsins, og Viktor Ingi Lorange, fulltrúi Ungmennadeildar 
Norræna félagsins (UNF) kjör.

Á þinginu var einnig kosið til embættis ungmennafulltrúa Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum á 
sviði sjálfbærrar þróunar. Alls gáfu fjórir fulltrúar aðildarfélaga kost á sér til embættisins. Tinna 
Hallgrímsdóttir,	fulltrúi	Ungra	umhverfissinna	(UU)	hlaut	kjör	í	embættið,	en	kjósa	þurfti	í	tvei-
mur umferðum. „Ég vil leggja mikla áherslu á að virkja og fræða ungt fólk. Ég yrði afar þakklát 
ef ég yrði fyrir valinu í þessa stöðu og get lofað því að nýta tækifærið sem allra best til koma á 
framfæri sjónarmiðum ungs fólks á Íslandi um sjálfbæra þróun.“ sagði Tinna í framboðsræðu 
sinni. Karen Björk Eyþórsdóttir, fulltrúi Ungra athafnakvenna (UAK) hlaut kjör varamanns.

Þingið samþykkti lagabreytingatillögur sem fólu í sér að fulltrúaráði LUF var breytt í Leiðtogaráð 
LUF þar sem oddvitar allra aðildarfélaga LUF eiga fast sæti. Ráðið þjónar sama tilgangi og áður 
en hefur nú heimild til að boða til sérstakra samráðsfunda. Þá var titlum embætta breytt úr for-
maður í forseta og varaformanni í varaforseta. Einnig samþykkti þingið tillögu fulltrúaráðs að 
breyttum verklagsreglum Alþjóðanefndar sem skapa nú einnig umgjörð um embætti ungmen-
nafulltrúa Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum. 

Eitt félag sótti um fulla aðild að LUF, Ungmennaráð UNICEF, sem áður var með áheyrnaraðild að 
LUF. Starfsemi félagsins var kynnt og umsókn þess samþykkt. Eitt félag sótti um áheyrnaraðild 
að LUF, Ungmennaráð Þroskahjálpar, fulltrúar félagsins kynntu starfsemi þess og var umsókn 
samþykkt.
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Skýrsla stjórnar var lögð til umræðu og  
ársreikningur var samþykktur. Tillaga að  
framkvæmdaáætlun var til umræðu og 
ákveðið hún yrði lögð fyrir til samþykktar á 
fyrsta fulltrúaráðsfundi nýrrar stjórnar. 

Að lokum voru önnur mál tekin fyrir og vakið 
var athygli á ráðstefnu og málstofu á vegum 
JCI um stöðu ungs fólks 2050. Þá var óskað 
eftir	 yfirferð	 yfir	 reglur	 Ríkisskattstjóra	 um	
skráningu raunverulegra eigenda félagasam-
taka. Sigurður Helgi, starfandi framkvæmdas-
tjóri LUF útskýrði hvernig skráningu er háttað.
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Stjórn annast daglegan rekstur LUF svo sem almenna stjórnsýslu, fjármál o.s.frv. í samráði við 
ákvarðanir sambandsþings og leiðtogaráðs. Stjórn fundaði 16 sinnum á kjörtímabilinu þrátt fyrir 
Covid-19

Á 15. stjórnarfundi þann 12. janúar 2021 óskað fulltrúi SÍNE í stjórn, Rut Einarsdóttir, eftir lausn frá 
embætti ritara. Við tók fulltrúi UNF, Viktor Ingi Lorange, kjörinn varamaður í stjórn.

2. Stjórn LUF

Tanja Teresa Leifsdóttir
Réttindafulltrúi

Fulltrúi UAK

Ásdís Nína Magnúsdóttir
Gjaldkeri

Fulltrúi UU

Una Hildardóttir
Forseti

Fulltrúi UVG

Steinunn Ása Sigurðardóttir
Lýðræðisfulltrúi

Fulltrúi URKÍ

Viktor Ingi Lorange
Varamaður/ritari

Fulltrúi UNF

Hreiðar Már Árnason
Varamaður

Fulltrúi Samfés

Sara Þöll Finnbogadóttir
Alþjóðafulltrúi

Fulltrúi SÍF

Geir Finnsson
Varaforseti

Fulltrúi Uppreisnar
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3. Stöðumat
Samkvæmt 20. gr. laga LUF skal leiðtogaráð samþykkja framkvæmdaáætlun stjórnar á fyrsta 
fundi sínum ár hvert. Sú áætlun byggir á framkvæmd stefnu LUF með útlistuðum aðferðum. 
Framkvæmdaáætlunin með þeim útlistuðu aðferðum í heild er aðgengileg á heimasíðu félagsins. 
Neðangreind	tafla	sýnir	stöðumat	hvers	markmiðs	stjórnar	í	framkvæmdaáætlun	starfsársins.

Stjórn ber að halda utan um mat á framkvæmd og skal framvindan útlistuð í áfangaskýrslu  
stjórnar sem fer fyrir 3. leiðtogaráðsfund ár hvert. Stjórn lauk við 11 af þeim 20 markmiðum sem 
sett	voru.	Aflýsa	þurfti	tveimur	markmiðum	vegna	Covid-19	og	tvö	tókust	ekki	til.	Stjórn	vísar	
öðrum markmiðum til viðtakandi stjórnar, einkum þeim sem eru þess eðlis að þörf er að vinna 
að þeim stöðugt, eru lögbundin eða árleg. Í einhverjum tilvikum telur stjórnin sig hafa unnið að 
markmiðinu eins vel og unnt var með tilliti til tímaramma, fjármagns, mannauðs og ytri áhrifa.

1. Halda stjórnarfundi hálfsmánaðarlega

2. Halda fjóra leiðtogaráðsfundi á starfstímabilinu

3. Halda sambandsþing

4. Fylgja eftir endurskoðun á Æskulýðslögum

5. Krefjast  heildstæðrar stefnu í málaflokknum

6. Berjast fyrir félagafrelsi ungmenna

7. Móta samráðsvettvang í samstarfi við félagsmálaráðuneytið

8. Endurnýja stefnu LUF og leggja grunn að þróunaráætlun

9. Þróa #ÉgKýs áfram

10. Lækkun kosningaaldurs

11. Rekstur leiðtogaskóla

12. Halda skuggaþing

13. Fjármagna rannsóknir um „sjálfstæði ungs fólks“

14. Berjast fyrir jafnræði fjárúthlutana

15. Halda „Félaga ársins“ 2019

16. Útgáfa verkfærakistu

17. Þarfagreina starfsemi ungmennafélaga utan höfuðborgarsvæðisins:

18. Móta sjálfbærnistefnu LUF

19. Fullskipa sendinefnd LUF hjá Sameinuðu þjóðunum

20. Fylgja eftir tillögum um varðveislu líffræðilegs fjölbreytileika

Markmið stjórnar Stöðumat

Lokið/skylda næstu stjórnar

Lokið/skylda næstu stjórnar

27.02.2021/skylda næstu stjórnar

Í vinnslu/til næstu stjórnar

Í vinnslu/til næstu stjórnar

Í vinnslu/til næstu stjórnar

Lokið/til næstu stjórnar

Lokið/til næstu stjórnar

Í vinnslu/til næstu stjórnar

Í vinnslu/til næstu stjórnar

Aflýst v. Covid-19/til næstu stjórnar

Aflýst v. Covid-19

Tókst ekki

Í vinnslu/til næstu stjórnar

Lokið/til næstu stjórnar

Lokið

Lokið

Lokið/til næstu stjórnar

Lokið/til næstu stjórnar

Lokið
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4. Aðildarumsóknir
Aðildarfélögum	LUF	hefur	 fjölgað	 um	 sex	 á	 stjórnarárinu.	 Þau	 sem	hlutu	 áheyrnaraðild	með	
samþykki stjórnar eru:

Umsóknir ELSA Iceland og Ungra fjárfesta um fulla aðild krefjast staðfestingu þingsins og fara 
þ.a.l. fyrir sambandsþing 2021 til umræðu og samþykktar.

• Elsa Iceland sótti um fulla aðild. Stjórn samþykkti að veita félaginu áheyr-
naraðild 8. október 2020. ELSA er hluti af evrópskri heild laganema sem 
vinna að því að læra og miðla lögfræðiþekkingu með það að markmiði að 
byggja upp réttlátara samfélag - þar sem mannréttindi eru höfð að leiðarl-
jósi. 

• Ungheill - ungmennaráð Barnaheilla hlaut áheyrnaraðild með samþykki 
stjórnar þann 18. ágúst 2020. Ráðið er félagsskapur ungs fólks á aldrinum 
13-25 ára og er hlutverk þess að hvetja ungt fólk til þátttöku, hafa áhrif á sitt 
samfélag og berjast fyrir mannréttindum barna.

• Unghugar - Hugarafls hlutu áheyrnaraðild á stjórnarfundi þann 22. júlí 
2020. Tilgangur félagsins er að vinna fyrir ungt fólk sem hefur persónule-
ga	reynslu	af	andlegum	áskorunum.	Markmið	Unghuga	eru	m.a.	að	hafa	
jákvæð	áhrif	á	íslensk	geðheilbrigðiskerfi,	uppræta	fordóma,	efla	fyrirmy-
ndir,	huga	að	bata	og	valdeflingu	ungs	fólks	í	sjálfsvinnu.	

• Ungir fjárfestar sóttu um fulla aðild og fengu áheyrnaraðild samþykkta 
á	stjórnarfundi	þann	18.	ágúst	2020.	Markmið	félagsins	er	að	skapa	vet-
tvang fyrir faglega umræðu og tengsl milli félagsmanna sem og að vekja 
áhuga félagsmanna og ungs fólks á fjármálum, fjárfestingum, sparnaði og 
verðbréfamarkaði.

• Ungliðahreyfing ÖBÍ fékk áheyrnaraðild samþykkta á stjórnarfundi þann 
18.	 september	 2020.	 Tilgangur	 hreyfingarinnar	 er	 að	 veita	 jafningjas-
tuðning, stuðla að sjálfstyrkingu og berjast fyrir réttindum fatlaðs fólks.

• Ungmennaráð UN Women fékk áheyrnaraðild samþykkta á stjórnarfundi 
þann	18.	september	2020.	Markmið	ráðsins	er	að	vera	málsvari	kvenna	í	
fátærkari ríkjum heims með það að leiðarljósi að störf þeirra séu órjúfan-
legur hluti af efnahags- og félagslegrar framþróunar.
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5. Leiðtogaráð LUF
Oddviti hvers aðildarfélags LUF situr í leiðtogaráði LUF í umboði  
félagsmanna sinna. Leiðtogaráðið tekur við á þingi og starfar í eitt ár. 
Hlutverk	 leiðtogaráðs	 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. Eftirfarandi fulltrúar sátu í ráðinu á starfsárinu 2020-2021 í umboði 
aðildarfélaga sinna:

1. Helga Björg Óladóttir, AFS á Íslandi
2. Ragnhildur Einarsdóttir, Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS)
3. Mladen Zivanovic, AIESEC
4. Kolbeinn Arnaldur Dalrymple, Félag ungra jafnréttissinna
5. Guðlaug Birna Björnsdóttir, JCI á Íslandi
6. Olga Pokrovskaya, Núll prósent
7. Filipa Ramos Gomes, Seeds
8. Júlíus Viggó Ólafsson, Samband íslenskra framhaldsskólanema
9. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, Samband ungra framsóknarmanna
10. Haukur Logi Karlsson, Samband íslenskra námsmanna erlendis
11. Guðný Ljósbrá Hreinsdóttir, Stúdentaráð Háskóla Íslands
12. Ragna Sigurðardóttir, Ungir jafnaðarmenn
13. Þorgerður	María	Þorbjarnardóttir,	Ungir	umhverfissinnar
14. Sigrún Birna Steinarsdóttir, Ung vinstri græn
15. Guðmundur Bjarnason, Samtök ungra bænda
16. Guðrún Fjóla Guðmundsdóttir, Ungmennadeild norræna félagsins
17. Tómas Torrini Davíðsson, CISV
18. Stefanía	Reynisdóttir,	Uppreisn	-	Ungliðahreyfing	Viðreisnar
19. Kristjana Björk Barðdal (staðgengill formanns) - Ungar athafnakonur
20. Guðrún Svava Baldursdottir, Samfés
21. Ólafur Hrafn Halldórsson, Ungir Píratar
22. Eyþór Máni Steinarsson, Kóder
23. Ingi Hrafn Pálsson, URKÍ
24. Starri Reynisson, UE
25. Kristín Hulda Gísladóttir, Hugrún
26. Ragnheiður Dóra H. Jónsdóttir, JB Iceland
27. Nadía Lóa Atladóttir, Ungmennadeild UNICEF

Fulltrúar aðildarfélaga:
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Fulltrúaráð fundaði fjórum sinnum á starf-
stímabilinu	undir	formennsku	Geirs	Finnsso-
nar, varaforseta LUF. Fundirnir voru haldnir 
í takt við lög LUF um fasta dagskrá og niður-
röðun dagskrárliða. Þó með undantekningu 
þar sem fresta þurfti fyrsta fundi ráðsins veg-
na heimsfaraldurs Covid-19.

Á fyrsta fundi, þann 2. júlí 2020, var fram-
kvæmdaáætlun stjórnar og fjárhagsáætlun 
starfsársins samþykkt auk þess sem ný Alþ-
jóðanefnd LUF var kosin. Í nefndina hlutu kjör 
Guðmundur	Sigurður	Stefánsson,	fulltrúi	Alþ-
jóðlegra ungmennasamskipta (AUS), Nikólína 
Hildur Steinsdóttir, fulltrúi Ungra jafnaðar-
manna	 (UJ),	 Þorgerður	 M.	 Þorbjarnardóttir,	
fulltrúi	Ungra	umhverfissinna	(UU)	og	Áslaug	
Heiða	Gunnarsdóttir,	 fulltrúi	Sambands	íslen-
skra námsmanna erlendis (SÍNE). Einnig fen-
gu fulltrúar ráðsins færi á að kynna sig og 
starfsemi aðildarfélaga sinna. Þá var kynntu 
starfsnemar LUF rannsókn á fjárhagsstöðu 
aðildarfélaganna, starfsmenn kynntu sty-
rktarsjóðinn NUBF, samstarfsverkefni sys-
trafélaga LUF, þ.e. Landssambanda ungmen-
nafélaga á Norðurlöndunum. Í lok fundar var 
loks	vinnustofa	þar	sem	hafist	var	handa	við	
stefnumótunarvinnu leiðtogaráðsins.

Á öðrum fundi, þann 3. september 2020, var 
kosið til embættis ungmennafulltrúa Íslands 
hjá Sameinuðu þjóðunum á sviði barna og un-
gmenna. Alls bárust þrjú framboð til embætti-
sins. Jökull Ingi Þorvaldsson, fulltrúi Ungmen-
naráðs	UNICEF	hlaut	kjör	á	fundinum.	Magnea	
Gná	 Jóhannsdóttir,	 fulltrúi	 Sambands	 ungra	
framsóknarmanna (SUF) 

hlaut embætti varamanns. Einnig var kjörinn 
fulltrúi Leiðtogaráðs LUF í stjórn Leiðtogaskóla 
Íslands. Kristjana Björk Barðdal, fulltrúi Ungra 
athafnakvenna (UAK) gaf kost á sér og hlaut 
kosningu í stjórnina.

Farið	 var	 yfir	 stöðu	 helstu	 verkefna	 stjórnar	
LUF á framkvæmdaáætlun í samræmi við 
samþykktir LUF. Þá voru ný áheyrnaraðil-
darfélög kynnt og þeim veitt aðildarviðurken-
ning en á fundi ráðsins höfðu félögin Unghugar 
-	 Hugarafls,	 Ungheill	 -	 Ungmennaráð	 Barna-
heilla og Ungir fjárfestar bæst í hóp áheyr-
naraðildarfélaga LUF. Að lokum voru lagðar 
fram tillögur stjórnar að nýrri stefnu sem un-
nin voru á grundvelli vinnu leiðtogaráðsins á 
fyrsta fundi. Tillögurnar voru samþykktar en 
í þeim felst m.a. aukin áhersla á réttindamál 
ungs fólks og þau dregin betur fram. Einnig var 
bætt við áherslum tengdum stjórnmálaþátttö-
ku, fjármálalæsi og ábyrgð fjölmiðla gagnvart 
ungu	fólki.	Þar	að	auki	var	bætt	við	nýjum	kafla	
sem setur fram stefnu í alþjóðamálum LUF og 
tekur hún til sjálfbærrar þróunar, þróunarsam-
vinnu og Evrópusamstarfs. Er þetta heillaskref 
fyrir LUF þar sem stærstu liðir í starfsemi 
félagsins felast í réttindabaráttu ungs fólks og 
alþjóðasamstarfi.	

Á þriðja fulltrúaráðsfundi, þann 4. nóvember 
2020, kynnti stjórn áfangaskýrslu sína fyrir 
ráðinu,	farið	var	yfir	stöðu	fjármála	og	kjörinn	
var ungmennafulltrúi Íslands hjá Sameinu-
ðu þjóðunum á sviði kynjajafnréttis. Alls gáfu 
fimm	fulltrúar	kost	á	sér	til	embættis	ungmen-
nafulltrúa en

1. Tomasz Chrapek, Project Polska
2. 	Andri	Bjarnason,	Stamfélagið	-	Ungliðahreyfing	Málbjargar
3. Sunna Dögg Ágústsdóttir, Ungmennaráð Þroskahjálpar
4. Arnaldur Þór Guðmundsson, Ungir fjárfestar
5. Kristinn Snær Guðmunsson, ELSA Iceland
6. Klara Dröfn Tómasdóttir, Ungheill
7. Þórður Páll Jónínuson, Unghugar
8. Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir, Ungliðaráð ÖBÍ
9. Sigríður Þóra Þórðardóttir, Ungmennaráð UN Women

Áheyrnarfulltrúar:
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Eva	 Dröfn	 Hassell	 Guðmundsdóttir,	 fulltrúi	
Ungra athafnakvenna (UAK) hlaut kjör. An-
drea	 Gunnarsdóttir,	 fulltrúi	 Hugrúnar	 -	 geð-
fræðslufélags, hlaut embætti varamanns.

Einnig voru kynnt ný áheyrnaraðildarfélög 
sem bæst höfðu í hóp aðildarfélaga LUF frá 
seinasta fundi ráðsins. Það eru félögin ELSA 
Iceland, Ungmennaráð UN Women og Un-
gliðahreyfing	 ÖBÍ.	 Fulltrúar	 félaganna	 fen-
gu færi á að kynna starfsemi félaganna fyrir 
ráðinu.

Fjórði fulltrúaráðsfundur, þann 26. janúar 
2021, var tileinkaður undirbúningi fyrir sam-
bandsþing en þar að auki voru mikilvæg mál 
til umræðu og afgreiðslu. Stjórn LUF gerði gre-
in fyrir breytingum innan stjórnar sem urðu 
eftir að Rut Einarsdóttir, sem kjörin var ritari 
LUF á sambandsþingi 2020, baðst lausnar frá 
embætti. Frá þeim tíma hafði Viktor Ingi Lo-
range, sem kjörinn var varamaður stjórnar á 
sambandsþingi 2020, gengt embætti ritara í 
hennar stað. Á fundinum voru samþykktar 
tillögur stjórnar til breytinga á siðareglum LUF. 
Lutu breytingarnar annars vegar að aukinni 
áherslu	á	sjálfbærni	í	starfi	LUF	með	sérstökum	
kafla	um	ábyrgð	gagnvart	umhverfinu.	Þá	voru	
uppfærð viðurlög við brotum á siðareglum þar 
sem tilkynna skal brot til skrifstofu LUF í stað 
stjórnar með það fyrir augum að tryggja sem 
skilvirkasta og öruggasta málsmeðferð.    

Drög að umsögn LUF um drög að stefnu um 
félags- og tómstundastarf, sem unnin voru af 
Æskulýðsráði að beiðni mennta- og mennin-
garmálaráðherra, voru kynnt fyrir ráðinu og 
óskað eftir athugasemdum. 

Einnig voru fulltrúar hvattir til að ræða drögin 
að stefnu um félags- og tómstundastarf in-
nan sinna aðildarfélaga og senda umsögn ef 
þau	 hafa	 tök	 á.	 Einnig	 var	 farið	 yfir	 drög	 að	
yfirlýsingu	 Leiðtogaráðs	 LUF	 um	 stöðu	 ungs	
fólks á tímum heimsfaraldurs Covid-19, sem 
stjórn	 vann	 í	 samstarfi	 við	 aðildarfélög,	 á	
grundvelli tillögu þess efnis sem samþykkt var 
á þriðja fundi Leiðtogaráðs LUF.

Ráðist var í vinnu við stefnumótun LUF árið 
2017 með náinni aðkomu fulltrúa aðildarfélaga 
LUF í leiðtogaráði. Á grundvelli þeirrar vinnu 
var unnin stefna félagsins sem samþykkt var 
á sambandsþingi LUF þann 25. febrúar 2018. 
Stjórn LUF taldi tímabært að endurskoða ste-
fnuna og uppfæra hana. Þá telur stjórn einnig 
mikilvægt að stefnan sé hugsuð til langs tíma 
og unnið sé að henni markvisst. 

Endurskoðun stefnu hófst á 1. leiðtogaráðsfun-
di LUF 2. júlí 2020. Unnið var í vinnuhópum 
á fjórum stöðvum þar sem ráðið setti fram 
tillögur að breytingum og áherslum fyrir hvern 
kafla	núgildandi	stefnu	LUF.	Skrifstofa	vann	úr	
niðurstöðum í samráði við stjórn. Í framhaldi 
af því lagði stjórn fram drög að tillögu að áher-
slubreytingum í stefnu fyrir 2. leiðtogaráðs-
fund LUF til umræðu og samþykktar. Leið-
togaráð	 LUF	 lýsir	 almennt	 yfir	 ánægju	 með	
tillögur stjórnar og fögnuðu nýjum áherslum. 
Drög að endurbættri stefnu var samþykkt með 
öllum greiddum atkvæðum. Þar fékk stjórn og 
skrifstofa LUF heimild til þess að halda vin-
nunni áfram út frá þeim breytingatillögum 
sem samþykktar voru. Lokadrög voru send á 
aðildarfélögin þann 12. febrúar 2021 og lögð 
fyrir þing. Helstu áherslubreytingarnar sem 
stjórn	leggur	fyrir	þingið	eru	að	bæta	við	kafla	
um alþjóðamál með aukinni áherslu á þróu-
narsamvinnu. Auk þess bættist við áhersla á 
stjórnmálaþátttöku, fjármálalæsi og ábyrgð 
fjölmiðla undir þátttöku ungs fólks. Samstarf 
hagsmunaaðila breytist síðan í heildarmáls-
vari.

LUF hlaut styrk úr Erasmus+ áætlun Evrópusam-
bandsins fyrir frekari stefnumótunar- 
vinnu. Ætlunin er að leggja grunn að 
þróunaráætlun LUF um hvernig leiðtogaráð 
vill sjá félagið í framtíðinni og ungmenna- 
geirann í heild. Er það liður í að leggja grunn 
fyrir heildstæðri landsstefnu í málefnum ungs 
fólks,	sem	flest	ríki	heims	hafa	sett	sér.

5.1 Endurbætt stefna
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Höfuðstöðvar LUF eru til húsa innan Hins hússins - miðstöðvar ungs fólks (HH), að  
Rafstöðvarvegi 7 í Reykjavík. Þar hefur Leiðtogaskóli Íslands einnig aðsetur og fram fer umsjón 
með	öllu	daglegu	starfi	 félagsins.	Þar	 fara	stjórnar-	og	 leiðtogaráðsfundir	einnig	 fram	sem	og	
ýmis	námskeið,	ráðstefnur,	viðburðir,	fyrirlestrar	o.fl.

Að auki útvistar LUF ákveðnum verkefnum starfseminnar til eftirtalinna aðila: Áslaug Ólöf  
Kolbeinsdóttir, viðurkenndur bókari á vegum Bókhaldsstofunnar Ásbók sér um allt bókhald 
LUF.	Margeir	Haraldsson,	 framleiðslustjóri	 á	 vegum	Haraldsson	Prod.	 ehf.	 sér	um	hönnun	og	 
umbrot fyrir ýmsa útgáfu LUF. Ari Páll Karlsson, ljósmyndari sér um alla ljósmyndun fyrir vefsíðu  
félagsins ásamt því að ljósmynda fundi og aðra viðburði á vegum LUF.

6. Höfuðstöðvar LUF

Ólafur Daði Birgisson
Starfsnemi sumarið 2020

Sigurður Helgi Birgisson
Lögfræðingur

Heiða Vigdís Sigfúsdóttir
Verkefnastjóri til ársloka 2020

Tinna Isebarn
Framkvæmdastjóri

Gísli Örn Guðjónsson
Starfsnemi sumarið 2020

Rut Einarsdóttir
verkefnastjóri frá desember 2020

6.1 Starfsfólk
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Starfsfólk skrifstofunnar innan höfuðstöðva LUF fer með umsjón með daglegum rekstri félag-
sins. Skrifstofan vinnur eftir lögum, siðareglum, stefnu, framkvæmdaáætlun og ákvörðunum 
stjórnar hverju sinni. Skrifstofan sér m.a. um rekstur Leiðtogaskóla Íslands, framkvæmd ver-
kefna, vinnur við rannsóknir, stefnumótun, samskipti við aðildarfélögin, stjórnvöld og alþjóðle-
ga samstarfsaðila. Einnig umsjón með fjármálum, fundarhaldi, námskeiðum, fyrirlestrum og 
upplýsingamálum svo dæmi séu nefnd. Starfsfólk LUF sinnir margvíslegri þjónustu við aðil-
darfélögin, t.d. aðstoð við fjármögnun, uppbyggingu innviða, góða stjórnarhætti, samskipti við 
hið opinbera, réttindamál, lögfræðiráðgjöf, fræðslu- og kynningarstarf svo fátt eitt sé nefnt.

Hitt húsið - miðstöð ungs fólks rekur upplýsingamiðstöð, þar fer fram frístundastarf fyrir fötluð 
ungmenni og  ýmis ráðgjöf, menningar- og forvarnarstarf. LUF leigir skrifstofuaðstöðu innan 
hússins ásamt Sambandi íslenskra framhaldsskólanema (SÍF), fjölmennasta aðildarfélagi LUF. 
Þar hefur LUF aðgengi að fundarherbergjum og ráðstefnusal. Félög með fulla aðild að LUF geta 
bókað aðstöðuna innan hússins (bæði fundarherbergi og sali) að kostnaðarlausu á opnunartíma 
hússins.

6.2 Þjónustumiðstöð
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LUF rekur Leiðtogaskóla Íslands í Hinu húsinu. 
Skólinn er afrakstur samvinnu aðildarfélaga 
LUF sem vildu bregðast við eftirspurn eftir hag-
nýtu námi og heildstæðri þjálfun ungs fólks 
sem	eru	þátttakendur	í	félagsstarfi.	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 no-
taður sem leiðarvísir. Evrópuráðið viðurkennir 
skólann sem „gott fordæmi“ (e. best practice) 
í Evrópu. Skólinn var sameignlega þróaður af 
aðildarfélögunum árið 2015. Hann var form-
lega stofnaður og þann 26. janúar 2016. Fyrsti 
árgangur skólans útskrifaðist þann 9. október 
2016.

6.3 Leiðtogafræðsla
6.3.1. Leiðtogaskóli Íslands

...Lýðræði og mannréttindi í verki

„
“LUF skal vera 

leiðandi í mannréttinda- og 
lýðræðisfræðslu í gegnum  
sjálfboðastarf, námskeið, 

vinnustofur og annað  
óformlegt nám.

-Stefna LUF
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Í grunninn miðar LSÍ að því að innleiða samevrópsku ungmennaáætlunina um mannréttinda- 
fræðslu. Áætlunin miðar að því að óformleg fræðsla meðal ungmenna verði þróuð og viður- 
kennd sem fræðsla um mannréttindamál. Hlutverk ungmennafélaga er sérstaklega viðurkennt 
sem	verðmætt	framlag	sem	stuðlar	að	mannréttindafræðslu	og	eflingu	lýðræðislegrar	borgara- 
vitundar. 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	 aðildarfélaga	 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 ungmenna- 
félaga	og	hvetja	þá	einstaklinga	til	að	taka	þátt	í	sjálfboðastarfi.
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Þema skólans er innleiðing Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í ungmennastarf í samræmi 
við lið 2.3. um sjálfbæra þróun í stefnu LUF. Þar sem þátttakendur vinna lokaverkefni sem tengt 
heimsmarkmiðunum sem nýtast aðildarfélögum LUF. Skólinn var ráðgerður í október 2020 en 
féll niður vegna Covid-19 og frestað til janúar 2021 sem varð heldur ekki af sökum samkomutak-
markana. Leiðtogaskólinn leggur höfuðáherslu á sterka tengslamyndun, nána samvinnu og læra 
með því að gera aðferðinni (e. learning by doing strategy), var því ekki unnt að halda skólann á 
netinu, sökum þeirrar verklegu áherslu sem hann byggir á. Opið er fyrir skráningu í skólann og 
áætlað er að hann fari fram næst helgarnar 9.-10. og 23.-24. október 2021. Frá árinu 2016 hafa 
125 þátttakendur á aldrinum 15-33 ára sótt námskeið á vegum Leiðtogaskóla Íslands og af þeim 
hafa 55 útskrifast
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Í markmiði 11 í framkvæmdaráætlun lofaði stjórn m.a. að stuðla að framþróun skólans og leggja 
áherslu á jafningjafræðslu með því að leitast við að þróa áfram 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 ung-
mennavettvangsins og fjölmörgum systursamtökum LUF erlendis þar sem um er að ræða afurð 
af „þjálfun þjálfara“ (e. Train the Trainers).

Markmiðið með Þjálfarateymi LUF er að:

1. Efla	leiðtogahæfni	og	valdefla	ungt	fólk	í	félagasamtökum;
2. Styrkja	innviði	LUF,	aðildarfélaganna	og	ungmennastarf	í	heild;
3. Byggja upp getu ungmennafélaga og forystufólks með hæfni til að miðla þekkingu og  

reynslu;
4. Innleiða hæfnislíkan (e. Competence model for trainers) Evrópusambandsins sem þróað 

var samhliða Evrópsku þjálfarastefnunni (e. European training strategy) til að gæta að  
gæðastjórnun.

Þjálfarar þurfa að uppfylla eftirfarandi hæfniskröfur:

1. 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.

2. Vera félagsmaður aðildarfélags LUF.
3. Hafa reynslu af ungmenna-, hagsmuna- og/eða félagsstörfum innan aðildarfélags LUF.
4. Hafa reynslu af því að leiða vinnustofur og/eða námskeið.
5. Hafa	 getu	 til	 að	 flytja	 fyrirlestur	 og/eða	 halda	 vinnustofu	 á	 einhverju	 sviði	 sem	 nýtist	 

félagsmönnum aðildarfélaga LUF.
6. Að hafa áður komið að námskeiðshaldi í LSÍ eða að hafa útskrifast úr LSÍ er metið sem  

kostur.

Þjálfarateymi LUF samanstendur nú af reyndum þjálfurum innan LUF og aðildarfélagan-
na. 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.

6.3.2. Þjálfarateymi LUF
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Teymið hefur nú verið starfrækt síðan árið 2018 og sífellt fjölgar í hópnum. Teymið virkar nú 
sem 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. Auglýst var eftir umsóknum um stöður þjálfara í þjálfarateymi 
LUF fyrir leiðtogaskólan og við bættust þrír þjálfarar. Þjálfarateymi LUF nú skipað 23 fulltrúum 
frá 14 aðildarfélögum LUF:

Elín Kristjánsdóttir, JCI
Fanney Þórisdóttir, JCI

Geir Finnsson, Uppreisn/LUF
Guðlaug Birna Björnsdóttir, JCI
Guðmundur Haraldsson, SÍNE
Gunnar Hörður Garðarsson, UJ

Inga Auðbjörg K. Straumland, UJ
Jóhanna María Sigmundsdóttir, SUF/SUB

Kristjana Björk Barðdal, UAK
Laufey María Jóhannsdóttir, UAK/LUF

Margrét Helga Gunnarsdóttir, JCI
Marinó Örn Ólafsson, SHÍ/LUF

Pétur Halldórsson, UU
Sara Þöll Finnbogadóttir, SÍF/LUF

Steinunn Ása Sigurðardóttir, URKÍ/LUF
Nicole Buot Navarro, AIESEC

Rut Einarsdóttir, LUF
Sigurður Sigurðsson, JCI

Tinna Isebarn, LUF
Una Hildardóttir, UVG/LUF

Svava Gunnarsdóttir, Samfés
Sigurður Helgi Birgisson, LUF

Vigdís	Hafliðadóttir,	SÍF
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Þjálfarateymið	ásamt	stjórn	og	skrifstofu	heldur	nú	úti	verkfærakistu	LUF	sem	gefin	var	út	3.	
apríl 2020 og er hýst er á vefsvæði LUF: luf.is. Var það eitt af markmiðum stjórnar að gefa út 
verkfærakistu	ungmennafélaga	(e.	Toolkit	for	Youth	NGOs)	sem	hugsuð	er	sem	gagnasafn	fyrir	
ungmennafélög.	Markmiðið	með	kistunni	er	að	styrkja	störf	ungmennafélaga,	styðja	við	innra	
starf þeirra og safna saman öllum þeim upplýsingum sem eru hjálplegar fyrir starf þeirra. Vonast 
er eftir því að kistan muni nýtast öllum þeim sem starfa við og fást við stjórnun og rekstur féla-
gasamtaka ungs fólks.

Verkfæri kistunnar innihalda almennar upplýsingar um frjáls félagasamtök, verkefnastjórnun, 
rekstur og áætlanagerð, pistla og fréttatilkynningar, lög félagasamtaka, jafningjastjórnun, hópe-
flisstjórnun,	 stofnun	 félaga,	 hlutverk	 og	 ábyrgð	 stjórnarmanna,	 fundarstjórn	 og	 fundarsköp,	
fundargerðir, fjármögnun og styrktarumsóknir, bókhald og ársreikningar og hvernig félag er lagt 
niður	ofl.

6.3.3. Verkfærakista LUF



23

Kistan byggist á efni sem lengi var unnið í formi handbókar sem ætlað var að gefa út. Það efni 
var	uppfært	þannig	að	það	endurspegli	þarfir	samtímans:	 sem	uppflettirit	 í	 formi	vefsíðu.	Ef-
niviðurinn er samansettur úr þeim fjölmörgu námskeiðum sem LUF hefur staðið fyrir í gegnum 
tíðina fyrir félagsmenn sína, m.a. úr handbókum sem unnar hafa verið fyrir Leiðtogaskóla LUF 
árin	2016-2019,	„Fundarsköp:	Handbók	um	fundarsköp	og	meðferð	tillagna“	sem	gefin	var	ut	af	
JCI á Íslandi árið 2007 ásamt því að notast við bókina „Stjórnun og rekstur félagasamtaka“, sem 
og aðrar heimildir eftir atvikum, frá aðildarfélögum LUF og öðrum systursamtökum hérlendis og 
erlendis. 

Kistan verður uppfærð eftir þörfum þar sem öllum notendum er frjálst að bæta við nytsamlegum 
verkfærum, í hvaða formi sem er. Hægt er að senda inn verkfæri í gegnum hlekk í kistunni. 
LUF	kemur	til	með	að	uppfæra	innihaldið	til	þess	að	verkfærakistan	endurspegli	þarfir	ungmen-
nafélaga hverju sinni.
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7. Hagsmunabaráttan
LUF stendur vörð um hagsmuni ungs fólks 
sem þverpólitískur samstarfs- og samráðs- 
vettvangur. Stjórn hefur staðið fyrir  
ötulli hagsmunabaráttu á starfsárinu til að 
fylgja markmiðum framkvæmdaáætlunar  
eftir	 en	 viðbrögð	 við	 Covid-19	 litaði	 starfið	 
verulega.

Heimsfaraldur	kórónuveirunnar	tók	yfir	starf-
semi LUF með þeim áhrifum að verkefnum var 
aflýst	og	starfsemi	færðist	yfir	á	netið.	Ennfre-
mur krafðist veiran  viðbragða félagsins, sem 
málsvari ungs fólks og þannig jókst álagið þrátt 
fyrir	samkomutakmarkanir.	Mikil	aðsókn	var	
eftir samráði við LUF til að stemma stigu við 
veirunni,	 þar	 sem	 afleiðingar	 Covid-19	munu	
hafa mest áhrif á ungt fólk.

7.1 Viðbrögð LUF
við heimsfaraldri

Þegar ljóst var að heimsfaraldur Covid-19 yrði 
langvarandi og áhrif hans víðtæk ákvað stjórn 
LUF að bregðast við ástandinu. Einn liður í því 
að meta ástand meðal aðildarfélaga LUF var að 
framkvæma könnun um stöðu félaganna eftir 
að faraldurinn skall á og var hún send til aðil-
darfélaga í byrjun apríl 2020. Í henni var bæði 
spurt um áhrif á starfsemi félaganna sem og 
fjárhag þeirra. Einnig bauð stjórn LUF fram 
aðstoð til þeirra félaga sem á þyrftu að halda.
Könnunin leiddi í ljós að heimsfaraldurinn 
hafði	töluverð	áhrif	á	flest	öll	aðildarfélög	sem	
tóku þátt. Þá kom skýrt í ljós að faraldurinn hefði 
fjárhagsleg áhrif á stóran meirihluta félagan-
na en t.a.m. sáu einhver félög fram á að verða 
af allt að 60% af tekjum sínum. Niðurstöðum 
könnunarinnar var m.a. komið á framfæri 
við mennta- og menningarmálaráðherra og 
ráðuneytið upplýst um stöðu mála.

Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra leit-
aði samráðs við LUF og samstarfs við ungt 
fólk að stemma stigu við veirunni, einkum 
þar sem helmingur smita var að greinast hjá 
ungu fólki í seinni annarri bylgju faraldursins. 
Una Hildardóttir forseti LUF tók þátt á up-
plýsingafundum Almannavarna sem fulltrúi 
ungs	 fólks.	Þar	flutti	Una	ávarp	þar	 sem	hún	
lýsti	yfir	áhyggjum	af	geðheilsu	ungs	fólks	og	
langtímaáhrifum veirunnar. Í ávarpi var lögð 
áhersla á að hafa ungt fólk með í ráðum og 
nauðsyn þess að talað sé við ungt fólk en ekki 
til ungs fólks. Innan þess hóps er fjölmargt 
fólk í framlínustörfum sem stóðu vaktina í t.d. 
þjónustu- og umönnunarstörfum. „Ungt fólk 
er ekki geimverur og það gengur ekki að klóra 
sér í hausnum og velta því fyrir sér hvað yngra 
fólk er að hugsa. Við vonum, með því góða boði 
að fá sæti hér við borðið, að þetta breytist og 
héðan í frá verði ungt fólk haft með í ráðum“ 
sagði Una á fundinum. Tækifærið var ein-
nig nýtt til þess að  brýna fyrir stjórnvöldum 
að ráðast í aðgerðir sem miða sérstaklega að 
því að ná utan um fjölbreytta hópa ungs fólks. 
Una hvatti alla landsmenn, unga sem aldna að 
sýna samfélagslega ábyrgð og standa saman í 
baráttunni við veiruna.

7.1.1. Áhrif Covid-19
á aðildarfélögin

7.1.2. Upplýsingafundur
Almannavarna
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Í	 upphafi	 heimsfaraldurs	 Covid-19	 boðaði	
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og mennin-
garmálaráðherra til sérstaks stöðufundar með 
hagaðilum íþrótta- og æskulýðsmála. Fundað 
var	 nokkuð	 reglulega	 í	 upphafi	 en	 fækkaði	
fundum	þegar	ástandið	varð	stöðugra	yfir	su-
martímann. Fundirnir voru bæði ætlaðir til 
að	 veita	 öruggt	 upplýsingaflæði	 um	 aðgerðir	
stjórnvalda vegna faraldursins og sóttvar-
naraðgerða. Þá voru fundirnir einnig nýttir til 
að fá athugasemdir haghafa á aðgerðir stjórn-
valda hverju sinni sem heftu starfsemi féla-
ganna til muna. Einnig gafst hagaðilum færi 
á að koma tillögum til ráðherra og nýtti full-
trúi LUF meðal annars tækifærið til að benda 
á	víðtækar	afleiðingar	faraldursins	á	starfsemi	
aðildarfélaga LUF og þá sérstaklega beinar 
fjárhagslegar	afleiðingar.

Una Hildardóttir, forseti LUF hélt erindi um 
stöðu ungs fólks á tímum Covid-19 á samráðs-
fundi heilbrigðisráðuneytisins 20. ágúst 2020. 
Þarf	 fjallaði	Una	um	aðgerðaleysi	 í	málaflok-
knum og framtíðarsýn ungs fólks. Una gerði 
grein fyrir stöðu ungs fólks bæði fyrir og á tí-
mum heimsfaraldurs m.t.t. Húsnæðis-, atvin-
nu-,mennta- og  heilbrigðismála. Að lokum 
lagði hún fram tillögur til úrbóta fyrir hönd 
LUF sem byggðar voru á réttindamiðaðri nál-
gun. Niðurstaða erindisins var ákall til stjórn-
valda um heildstæða stefnu í málefnum ungs 
fólks.

Þann 12. júní 2020 sóttu fulltrúar LUF fund með Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra Íslands í 
Stjórnarráði.	Fulltrúar	LUF	á	fundinum	voru	Una	Hildardóttir	forseti,	Geir	Finnsson	varaforseti	og	
Sara Þöll Finnbogadóttir alþjóðafulltrúi. Tilefni fundarins var staða ungs fólks og ungmennaféla-
ga á tímum COVID-19 enda margt óljóst í þeim efnum. Auk þess voru almenn baráttumál LUF 
rædd og vakti það athygli Katrínar að sum mál, á borð við að innleiða ungmennastefnu og stuðla 
að	jafnræði	í	fjárúthlutunum	til	ungmennafélaga	væru	enn	sem	komið	er	óútkljáð,	enda	hafi	hún	
fengið	ámóta	kynningar	í	upphafi	síðasta	áratugar	á	tímum	hennar	í	menntamálaráðuneytinu.

7.1.3. Hagaðilafundir
málaflokksins

7.1.4. Samráðsfundur 
heilbrigðisráðuneytis

7.1.5. Fundur með 
forsætisráðherra 
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7.2 Fundur með forseta 
Íslands
Þann 27. ágúst 2020 sóttu fulltrúar LUF fund 
á	Bessastöðum	með	Guðna	Th.	Jóhannessyni	
forseta Íslands. Fulltrúar LUF á fundinum voru 
Una	 Hildardóttir	 forseti,	 Geir	 Finnsson	 vara-
forseti, Sara Þöll Finnbogadóttir alþjóðafulltrúi, 
Tinna Isebarn framkvæmdastjóri og Heiða 
Vigdís Sigfúsdóttir verkefnastjóri fund á Bes-
sastöðum. Áttu fulltrúar LUF gott spjall við 
forsetann um starf félagsins og málefni ungs 
fólks almennt. Fjallað var meðal annars um 
stöðu ungs fólks á tímum Covid-19. Þá voru 
forsetanum afhent ýmis gögn um starfsemina. 
Forsetinn	 lýsti	 yfir	 vilja	 til	 að	 sækja	 viðburði	
á vegum félagsins og veita þannig félaginu og 
málstað þess stuðning í verki.
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7.3 Brot á félagafrelsi
ungmenna
Undanfarin ár hefur LUF barist fyrir viðurken-
ningu á rétti ungs fólks til að sitja í stjórnum 
almennra félagasamtaka í samræmi við rét-
tindi félagsmanna, samþykktir félaganna og 
sjálfsákvörðunarrétt þeirra. Baráttan hófst þe-
gar fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra neitaði LUF 
um skráningu á stjórn félagsins vegna þess 
að einn stjórnarmaður hafði ekki náð 18 ára 
aldri. Vildi stofnunin því ekki taka tilkynnin-
guna	gilda.	Málið	hefur	verið	til	meðferðar	hjá	
stjórnvöldum undanfarin ár og verður máls-
meðferð	þess	gerð	betri	skil	 í	köflunum	hér	á	
eftir.

Eftir stjórnarskipti á sambandsþingi LUF 2017 
sendi félagið tilkynningu um breytingar á st-
jórn til Ríkisskattstjóra (RSK); líkt og nýjum st-
jórnum er skylt. RSK neitaði að taka tilkynnin-
gu 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 félagasam-
taka. Þá gat Ríkisskattstjóri ekki vísað á laga-
heimild máli sínu til stuðnings, sagði að um 
vinnureglu væri að ræða og ráðlagði LUF að 
kjósa nýjan, lögráða, einstakling í stjórn. 

Neitun þessi gengur gegn lögum og brýtur 
þar að auki gegn mannréttindaákvæði stjór-
narskrár 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 sam-
félaginu eru einnig sérstaklega tryggð í 12. til 
15. 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 ákvörðunar-
valds og stjórnarsetu.

Afstaða RSK um að neita ungmennum um 
þátttöku	og	að	njóta	 réttinda	 í	 starfi	almenn-
ra 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. 

Í áskorun segir: að „almennum félögum er 
lögum samkvæmt í sjálfsvald sett að ski-
pa stjórnir sínar. Að því gefnu að samþyk-
ktir 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 sjálf-
stæð réttindi barna og falla frá ólögmætum 
verkferlum	 svo	 félagasamtök,	 sem	 yfirleitt	
hafa	 lítið	 fjárhagslegt	 bolmagn,	 þurfi	 ekki	 að	
sækja rétt sinn annað.“

RSK varð ekki við áskoruninni og staðfesti loks 
afstöðu sína til málsins með formlegri syn-
jun þann 16. mars 2018. Í synjun sinni féll RSK 
frá þeim skýringum að um vinnureglu væri 
að ræða. En þar var reynt að rökstyðja tilvist 
óskrifaðrar reglu þess efnis að stjórnarmenn 
almennra félaga þyrftu að vera fjárráða til að 
teljast	hæfir	til	stjórnarsetu.

7.3.1. Synjun Ríkisskattstjóra



28

Þar sem máli LUF hjá RSK lauk með formlegri 
synjun var sú ákvörðun kæranleg til æðra st-
jórnvalds. Í tilviki fyrirtækjaskrár RSK heyrir 
stofnunin undir Atvinnuvega- og nýsköpunar-
ráðuneytið. Synjun RSK var því formlega kærð 
til ráðuneytisins þann 14. júní 2018.
RSK	 var	 gefið	 færi	 á	 að	 útskýra	 afstöðu	 sína	
og hélt stofnunin fast í synjun sína. LUF gerði 
fjölmargar athugasemdir við skýringar RSK og 
þá	sérstaklega	að	ekki	hafi	verið	sýnt	 fram	á	
að ákvörðunin væri byggð á fullnægjandi laga-
heimild.

Niðurstaða ráðuneytisins barst félaginu 25. 
september	 2019.	 Mikil	 vonbrigði	 voru	 með	
niðurstöðuna og afgreiðslu ráðuneytisins sem 
staðfesti niðurstöðu RSK á grundvelli þess að 
ólögráða einstaklingar geta ekki gengist un-
dir fjárhagslegar skuldbindingar persónulega 
samkvæmt lögræðislögum. Stjórn LUF telur þá 
aðstöðu ekki samræmast stjórnarsetu í almen-
num félögum þar sem einstakir stjórnarmenn 
geta ekki gengist undir skuldbindingar svo gilt 
sé að félagarétti. LUF taldi ráðuneytið því ekki 
hafa ígrundað málið nægilega vel.

Í kjölfarið samdi stjórn LUF í samráði við full-
trúa aðildarfélaga LUF áskorun til Þórdísar 
Koldbrúnar	R.	Gylfadóttur,	ferðamála-,	iðnaðar-	
og nýsköpunarráðherra, sem aðildarfélögin 
undirrituðu. Áskorunina afhentu fulltrúar LUF 
á fundi með ráðherra þar sem fulltrúarnir út-
skýrðu afstöðu LUF og þá hagsmuni sem eru í 
húfi.	Ráðherra	tók	áskoruninni	vel	og	var	öll	af	
vilja	gerð	að	finna	ásættanlega	lausn	á	málinu.

Kvörtun LUF beindist að niðurstöðu fyrirtæk-
jaskrár RSK, sem LUF telur ólögmæta, sem og 
málsmeðferð málsins í stjórnsýslunni, en LUF 
telur málið m.a. hafa tekið óásættanlega lan-
gan	tíma,	það	hafi	verið	illa	rannsakað	og	illa	
rökstutt.

Umboðsmaður sá ástæðu til að taka kvörtuni-
na til meðferðar og óskaði skýringa atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðuneytisins á atriðum 
varðandi meðferð málsins. LUF fékk færi á að 
bregðast við skýringum ráðuneytisins sem 
sendar voru umboðsmanni. LUF taldi ástæðu 
til að gera töluverðar athugasemdir við ský-
ringar ráðuneytisins en þar komst ráðuneytið 
m.a. að þeirri niðurstöðu að skortur á fjárræði 
kæmi með öllu í veg fyrir stjórnarsetu í almen-
num félögum. Þeir sem væru ófjárráða vegna 
aldurs gætu ekki skuldbundið sig sjálfa og þar 
af leiðandi ekki félag heldur. Þrátt fyrir það tal-
di ráðuneytið einstakling sem ekki hefur fjár-
ræði vegna aldurs geta fengið umboð frá stjórn 
til að skuldbinda félag.

Beðið er frekari átekta vegna málsins en um-
boðsmaður kann að óska eftir frekari skýring-
um frá ráðuneytinu en ef hann telur málið up-
plýst tekur hann ákvörðun um að fella málið 
niður eða ljúka því með áliti. Stjórn LUF bindur 
vonir við að umboðsmaður taki undir röksem-
dir	 félagsins	 og	 að	 fyrirtækjaskrá	 RSK	hverfi	
frá þessari ólögmætu mismunun í kjölfarið.

Þó	 svo	 að	 ráðherra	 hafi	 lýst	 yfir	 vilja	 til	
að	 finna	 lausn	 á	 málinu	 hafði	 stjórn	 LUF	
aðeins takmarkaðan tíma til að leita með 
málið til umboðsmanns Alþingis. Sigurður  
Helgi, lögfræðingur LUF, sendi því kvörtun til  
umboðsmanns þann 20. ágúst 2020.

7.3.2. Stjórnsýslukæra til 
ráðuneytisins

7.3.3. Kvörtun til Umboðs-
manns Alþingis

7.4. Lækkun  
kosningaaldurs
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 in-
nleiða meginreglur hans í allri löggjöf sem lý-
tur að réttindum barna. Í sáttmálanum, nánar 
tiltekið	12.	gr.,	felst	réttur	til	stigvaxandi	þátttö-
ku og ákvarðanatöku í samræmi við getu bar-
na 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. 
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Þessu er LUF fullkomlega ósammála. Líkt og 
sjá má, m.a. á niðurstöðum skuggakosnin-
ga seinustu ára, hafa þær verið í miklu sam-
ræmi 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 lýðræði-
sumbótum, styðja við lýðræðisþróun, hvet-
ja til þátttöku ungs fólks í kosningum og 
stjórnmálum og stuðla að aðgengilegum up-
plýsingum. LUF tekur afstöðu með lækkun ko-
sningaaldurs í 16 ára í kosningum til forseta, 
Alþingis og sveitarstjórna. Við 16 ára aldur eru 
einstaklingar	skattskyldir,	sakhæfir,	skólasky-
ldu lýkur, við tekur val um framhaldsnám og 
fyrstu skref á vinnumarkaði eru tekin - með 
tilheyrandi tekjuskatti og stórauknu fram-
lagi 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. 

LUF hefur haldið markmiði sínu um lækkun 
kosningaaldurs til streitu samhliða breyting-
um á stjórnarskrá. Stjórnarskrárbreytingar 
hafa orðið að hápólitísku máli og hafa aðrar 
mögulegar breytingar fremur náð inn í um-
ræðuna en lækkun kosningaaldurs. LUF telur 
þó lækkun kosningaaldurs mikið réttlætismál 
og vel þess virði að halda þeirri kröfu til streitu. 
Frumvarp til stjórnskipunarlaga um lækkun 
kosningaaldurs í 16 ár hefur nú verið lagt fram 
á Alþingi og hefur það fengið eina umræðu. 
Því hefur verið vísað til stjórnskipunar- og eft-
irlitsnefndar til umræðu og meðferðar. LUF 
mun senda umsögn sína um málið og styðja 
það í samræmi við stefnu félagsins og fylgja 
því eftir.

Þar gerði LUF fyrst og fremst athugasemd við 
hættulegan niðurskurð, ósamræmi milli fjár-
laga og markmiða sem og að enginn markmið 
voru	sett	fyrir	málaflokkinn	„æskulýðsmál“.

Í	málefnasviði	 18	 í	 fjárlögum:	Menning,	 listir,	
íþrótta- og æskulýðsmál má sjá að fjárframlög 
til málefnasviðsins hækka frá fyrri fjárlögum, 
eða um 14,7% frá ríkisreikningi 2019 og 8,7% frá 
fjárlögum 2020. Rennur sú hækkun alfarið til 
liða	 18.1	 Safnamál,	 18.2	 Menningarstofnanir	
og	18.3	Menningarsjóðir,	en	aftur	á	móti	lækka	
framlög til liðar 18.4 íþrótta- og æskulýðsmál 
um sem nemur 1,6% frá ríkisreikningi 2019 og 
1,2% frá fjárlögum 2020.

Það skýtur skökku við að skerðingin komi 
fram á þeim tíma sem mennta- og mennin-
garmálaráðherra hefur ákveðið að setja stef-
nu	fyrir	málaflokkinn	til	næstu	tíu	ára.	Þessar	
áætlanir ganga ekki saman og mætti segja að 
þær stangist á. Helstu markmið innan liðar 
18.4 Íþrótta- og æskulýðsmál snúast nánast 
alfarið um umgjörð íþróttastarfs og stuðning 
við afreksíþróttafólk. Þar er látið gott hei-
ta að minnast á stefnumótun æskulýðsráðs 
í æskulýðsmálum, sem hefur einnig verið 
á áætlun undanfarin ár og ætti með réttu að 
vera lokið nú þegar. Þessum markmiðum á 
jafnframt að ná þrátt fyrir að framlög til mála-
flokksins	dragist	töluvert	saman.	Kemur	þetta	
með afgerandi hætti niður á starfsemi í þágu 
barna og ungs fólks. Er það engin furða þegar 
málefni 18.4 Íþrótta- og æskulýðsmál er einu-
ngis ætlað um tæp 7% af fjármagni sem rennur 
til	málefnasviðs	18	Menning,	listir,	 íþrótta-	og	
æskulýðsmál.

Málaflokkurinn	má	ekki	við	skerðingum	sem	
þessum, hvað þá á tíma sem þessum. Telur 
LUF þessa skerðingu ekki standast þær skuld-
bindingar sem hvíla á stjórnvöldum gagnvart 
ungu fólki hér á landi. Í því árferði sem nú gen-
gur	yfir	heimsbyggðina	 er	 enn	meiri	hætta	 á	
að	börn	og	ungt	fólk	upplifi	félagslega

7.5. Hættulegur niður-
skurður
LUF sendi inn umsögn til fjárlaganefndar 
Alþingis um frumvarp til fjárlaga 2021 (1. mál) 
og tillögu til þingsályktunar um fjármálaáæt-
lun fyrir árin 2021-2025.
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einangrun sem kemur jafnframt verst niður á 
jaðarsettum hópum. LUF telur einsýnt að grípa 
þurfi	til	aðgerða	til	að	vernda	þennan	hóp	sér-
staklega	og	ná	til	hans	með	öflugu	félagsstar-
fi,	 að	 teknu	 tilliti	 til	 þeirra	 takmarkana	 sem	
samfélagið býr við og stuðla að sem eðlilegus-
tum	 félagsþroska	 ungs	 fólks.	 Með	 þessu	 má	
sporna við þeim ömurlegu og kostnaðarsömu 
samfélagslegu	afleiðingum	sem	félagsleg	ein-
angrun ungs fólks kemur til með að hafa til 
frambúðar.

Þar að auki er í fjármálaáætlun 2021-2025 
gert ráð fyrir frekari niðurskurði til málef-
nasviðsins á næstu árum. Það er því döpur 
framtíðarsýn sem birtist aðilum innan mála-
flokksins	í	fjárlagafrumvarpi	ársins	2021.	LUF	
lagði meðal annars fram eftirfarandi tillögur 
til úrbóta:

• Hverfa frá niðurskurði til 18.4 Íþrótta- og 
æskulýðsmála.	 Tryggja	 málaflokknum	
nægjanlegt	fjármagn	í	samræmi	við	þarfir	
svo stjórnvöld standi við skuldbindingar  
sínar gagnvart börnum og ungu fólki.

• Gera ráð fyrir að stefnumótun til næstu 10 
ára	þurfi	að	fylgja	fjármagn	til	að	framkvæ-
ma hana, bregðast við nýjum markmiðum 
og	 verkefnum	 í	 málaflokknum	 og	 til	 að	
sinna nauðsynlegri eftirfylgni og eftirliti 
með framgangi stefnunnar. 

• Jafna fjárúthlutanir innan málefnasviðs 
18 Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 
og auka áherslu á ungmennastarf í takt við 
ítrekuð áköll þeirra aðila sem starfa innan 
málaflokksins	og	 lagalegar	skuldbinding-
ar stjórnvalda.

Í umsögn um fjárlög og fjármálaáætlun auk 
þess	athugasemdir	við	að	þarfir	barna	og	ungs	
fólks væru settar undir sama hatt, ójafnræði 
í	 fjárúthlutunum	 til	 málaflokksins	 og	 að	 st-
jórnvöld sinni ekki lögbundinni skyldu sinni. 
En	um	þau	mál	hefur	LUF	gefið	út	veigamikla	
skýrslu sem greint verður frá næst.

7.6. Rekstrarstaða  
ungmennafélaga
Frá	 upphafi	 hefur	 eitt	 helsta	 baráttumál	 LUF	
snúist um að ungmennafélög fái nægt fjárma-
gn til þess að halda uppi þeirri starfsemi sem 
krafist	 er	 af	 þeim.	LUF	gaf	út	 samantekt	 árið	
2012	 á	 fjárútlátum	 ríkisins	 til	 málaflokksins	
þar kemur fram að íslenskt ungmennastarf 
sé fjársvelt. Í ljós kom að lagarammi utan um 
málaflokk	 ungs	 fólks	 og	 skilgreiningar	 á	 ly-
kilhugtökum	innan	hans	hafi	frá	upphafi	ver-
ið óljósar og í litlu samræmi við alþjóðlegar 
skilgreiningar. Í samantektinni lýstu LUF og 
aðildarfélögin	 yfir	 miklum	 áhyggjum	 og	 var	
þess	krafist	að	stjórnvöld	hyggðu	verulega	að	
stöðu ungs fólks í landinu, gættu að jafnræði 
við fjárstyrki, spornuðu við þróuninni og en-
durskoðuðu stefnu sína verulega - með það að 
leiðarljósi að jafna stöðu ungmennafélaga og 
tryggja ungu fólki tilverugrundvöll í félagslegu 
starfi.	 Stefna	 LUF	 bendir	 til	 þess	 að	 lítið	 hafi	
breyst. Þar kemur m.a. fram að ójöfn fjárfram-
lög ríkisins til frjálsra félagasamtaka ungs 
fólks sé óviðunandi og er því eitt helsta áher-
slumál félagins að berjast fyrir fjárútlátum á 
jafningjagrundvelli. 

Á sambandsþingi LUF árið 2017 barst beiðni 
til stjórnar þess efnis að skoða fjárhagsstöðu 
hvers félags fyrir sig og varð það loks að ver-
uleika.	LUF	hefur	nú	gefið	út	skýrsluna	„Staða	
ungmennageirans:	 Greining	 á	 rekstrarumh-
verfi	ungmennafélaga	á	Íslandi“.	Greiningin	er	
unnin að beiðni aðildarfélaga LUF og er hen-
ni ætlað að vera eins konar framhald af þeir-
ri	samantekt	sem	LUF	gaf	út	árið	2012.	Mark-
miðið var að varpa ljósi á stöðuna með því að 
greina	rekstrarumhverfið.	Einkum	hvort	og	þá	
hvernig	staðan	hafi	breyst	frá	árinu	2012.	Un-
gmennafélög og málefni ungs fólks á Íslandi 
hafa lítið hefur verið rannsökuð, samanborið 
við önnur lönd — þá sérstaklega í samanburði 
við þau lönd sem við viljum bera okkur saman 
við.	 Skýrslunni	 er	 því	 ætlað	 að	 efla	 skilning	
og fræðilega þekkingu á vettvangi ungmen-
nageirans, forsögu hans og mikilvægi. Saga 
LUF er í fyrsta skipti skrásett með góðu móti í 
skýrslunni. 
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Degi fyrir sambandsþing, 
þann 26. febrúar 2021 
afhentu fulltrúar stjórnar 
og starfsfólk LUF  
mennta- og menningar- 
málaráðherra skýrsluna. 
Nálgast má skýrsluna í 
heild á vefsíðu LUF: luf.is

Vonast er til þess að niðurstöðurnar nýtist ungmennafélögum í hagsmunabaráttu sinni og stef-
numótunarvinnu.

Niðurstöður	skýrslunnar	benda	til	að	lítið	hafi	breyst	og	að	stjórnvöld	sinni	ekki	lögbundinni	sky-
ldu	sinni	heldur	ýti	undir	einsleitni	í	ungmennastarfi.	Kemur	það	bersýnilega	í	ljós	þegar	litið	er	
á það ójafnræði í fjárúthlutunum stjórnvalda og þá staðreynd að einungis þrjú félög eru þiggjen-
dur	meirihluta	þess	sem	úthlutað	er	til	málaflokksins.	Þegar	litið	er	á	alþjóðlegar	skilgreiningar,	
sögulegt samhengi og samanburð við nágrannaríki Íslands eru vísbendingar um að niðurstaðan 
orsakist af stefnuleysi stjórnvalda þar sem ríkisfjárútlát byggja hvorki á stefnu né lögum.

Skortur á stefnu sendir ungu fólki þau skilaboð að mikilvægi ungmennastarfs sé neðarlega í for-
gangsröðun	stjórnvalda	sem	er	ólíkt	því	sem	þekkist	innan	flestra	aðildarríkja	SÞ.	Þvert	á	móti	
viðurkenna alþjóðlegar stofnanir ungmennastarf sem lið í uppbyggingu borgarasamfélagsins og 
almannaheill sem leiðir af sér efnahagslegan ávinning í formi aukinnar velferðar. Ísland er eitt 
fárra	aðildarríkja	sem	ekki	hefur	sett	sér	ungmennastefnu,	þrátt	fyrir	að	SÞ	hafi	beitt	þrýstingi	
með ályktun frá árinu 1996. Ljóst er að þörf er á róttækum aðgerðum til þess að stjórnvöld geti 
staðið við skuldbindingar sínar gagnvart ungu fólki og alþjóðlegum stofnunum.

Til að bregðast við ójafnræði fjárúthlutana er lögð fram sú tillaga að stjórnvöld ættu að taka upp 
hlutlaust	kerfi	að	norrænni	fyrirmynd	þar	sem	öll	ungmennafélög	samkvæmt	skilgreiningum	
alþjóðlegra stofnanna, að uppfylltum ákveðnum kröfum, fái fjármagn í hlutfalli við félagafjölda 
og	eigi	kost	á	að	byggja	upp	starf	sitt	á	framsýnni	hugsun.	Mikilvægt	er	að	einnig	verði	tekið	tillit	
til alþjóðlegra viðmiða. Slíkt fyrirkomulag ætti að hafa það að markmiði að mynda jákvæða hva-
ta til framþróunar í geiranum.

Til að bregðast við stefnuleysi er lagt til að stjórnvöld ættu að setja endurskoðun á æskulýðslögum 
nr. 70/2007 í forgang áður en lagður er grunnur að ungmennastefnu - heildstæðri landsstefnu 
í málefnum ungs fólks (e. National Youth Policy). Framfylgja þarf tilmælum ráðherranefndar 
Evrópuráðsins um að viðurkenna LUF sem „National Youth Council“ í þróun ungmennastefnu 
með lögfestingu. Ungmennastefnan verður að taka mið af skýrum lagaramma, byggja á alþ-
jóðlegum skilgreiningum og unnin samkvæmt leiðarvísi í heimsdagskrá SÞ um aðgerðir fyrir 
ungt fólk. Þessar aðgerðir eru nauðsynlegar svo Ísland gangist að fullu við alþjóðlegum skuld-
bindingum	og	skilgreini	málaflokkinn	í	samræmi	við	alþjóðleg	viðmið.
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Auk	þess	 kom	 fram	að	 erfitt	 væri	 að	nálgast	
félagsstarfið	 fyrir	 þá	 sem	 eru	 staðsettir	 á	
landsbyggðinni	og	vilja	taka	þátt	 í	starfi	ung-
mennafélaga. Lögð var áhersla á að koma drí-
fandi ungu fólki inn í félögin sem gætu hjálpað 
til við að fjölga félagsmönnum. Einnig var talið 
mikilvægt að hafa tengilið á vegum félaga sem 
gæti leiðbeint áhugasömum ungmennum og 
komið	þeim	af	stað	í	starfinu.

7.8. Stefnudrög  
málaflokksins
LUF hefur lengi gagnrýnt stefnuleysi stjórn-
valda og barist fyrir heildstæðri stefnu í málef-
num ungs fólks (e. National Youth Policy), líkt 
og	flest	lönd	hafa	sett	sér.	Sú	stefna	sem	unnið	
er að innan Æskulýðsráðs mun því miður ein-
skorðast við ungmennastarf (e. Youth Work) og 
telur LUF hana eina og sér ekki nægja. Í fram-
kvæmdaáætlun var það eitt að markmiðum 
stjórnar að halda áfram að þrýsta á að íslensk 
stjórnvöld setji sér slíka ungmennastefnu með 
virkri aðkomu LUF og aðildarfélaganna.

Fyrir atbeini fulltrúa LUF í Æskulýðsráði ríki-
sins lagði stjórn LUF til að æskulýðsráð set-
ti sér það að markmiði á árinu 2018 að ráðið 
leggi fram beiðni til mennta- og mennin-
garmálaráðherra um skipa starfshóp til að 
leggja grunn að ungmennastefnu og var það 
samþykkt. Þrátt fyrir tillögu Æskulýðsráðs til 
mennta- og menningarmálaráðherra ákvað 
ráðherra að fela Æskulýðsráði að móta ste-
fnu	 í	 ungmennastarfi	 (e.	 Youth	Work	 Policy)	
til ársins 2030. Fulltrúi LUF hefur gagnrýnt 
þetta	 fyrirkomulag	 þar	 sem	 flest	 allir	 mikil-
vægustu	 málaflokkar	 ungs	 fólks	 í	 dag	 falla	
þá utan stefnumótunar mennta- og mennin-
garmálaráðuneytisins. Þrátt fyrir það hefur 
LUF talað fyrir nánu samráði við ungt fólk 
og félög þeirra við mótun stefnunnar og hafa 
félagsmenn fengið tækifæri til að koma sínum 
sjónarmiðum	á	framfæri,	m.a.	með	skriflegum	
athugasemdum og aðkomu að sérstökum 
haghafafundi Æskulýðsráðs. Fyrirhugað er 
frekara samráð við mótun stefnunnar.

7.7. Þarfagreining stöðu 
landsbyggðar
Á 1. leiðtogaráðsfundi LUF var tillaga samþyk-
kt um að bæta við stöðu félaga ungs fólks á 
landsbyggðinni í framkvæmdaáætlun. Fram 
kom að félög sem starfa úti á landi eigi undir 
högg að sækja og glími við ýmis vandamál 
sem	torveldi	starf	þeirra.	Mikill	meirihluti	un-
gmennafélaga innan LUF eru með þungamið-
ju starfsemi sinnar á höfuðborgarsvæðinu. Því 
var framkvæmd þarfagreining stöðu ungmen-
nafélaga utan höfuðborgarsvæðisins var un-
nin sem þáttur í víðtækari rannsókn á stöðu 
ungmennageirans.

Starfsnemi LUF, Ólafur Daði Birgisson, tók 
viðtöl við stjórnarmenn nokkurra aðildarféla-
ga LUF úr hverjum landsfjórðungi sem eru með 
virka starfsemi á landsbyggðinni. Í ljós kom að 
ungt fólk á landsbyggðinni mætir ýmis konar 
hindrunum sem koma í veg fyrir að þau geti 
beitt sér af fullum krafti í hagsmuna- og félaga-
samtökum ungs fólks. Viðmælendur voru allir 
á þeirri skoðun að mikilvægt væri að halda úti 
starfsemi sem víðast um landið og komu með 
ýmis	rök	til	að	styðja	mál	sitt.	Meðal	kostan-
na	við	öfluga	starfsemi	um	allt	land	var	nefnt	
að fjölbreytileiki og víðsýni væri meiri en á 
höfuðborgarsvæðinu, aukið tengslanet og að 
ólíkt fólk úr ólíkum áttum fái að sameina kraf-
ta sína. Helstu hindranirnar sem viðmælendur 
stóðu	frammi	fyrir	þegar	kemur	að	því	að	efla	
félagsstarf á landsbyggðinni voru eftirfarandi 
eru vegalengdir, ferðakostnaður og skortur á 
virkum félagsmönnum.

Þegar viðmælendurnir voru beðnir um að 
nefna hvað gæti mögulega ýtt undir frekari 
þátttöku fólks af landsbyggðinni komu nok-
krar hugmyndir fram. Helst ber að nefna 
beina fjárhagslega styrki í formi ferða- og ak-
stursstyrkja.	Til	að	geta	beitt	sér	að	fullu	í	starfi	
ungmennafélaga töldu nokkrir viðmælendur 
að best væri að greiða félagsmönnum í ung-
mennafélögum styrk til að koma til móts þá 
vegna langra ferðalaga á viðburði.
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„Drög að stefnu um félags- og tómstundastarf 
barna og ungmenna 2020-2030“ hafa verið 
kynnt til umsagnar á Samráðsgátt stjórnvalda. 
LUF veitti stefnudrögunum umsögn sem tekin 
var til umræðu og samþykkt var á 4. leiðtoga-
ráðsfundi félagsins. Í umsögn gerði LUF fjórar 
athugasemdir við drögin og lagði fram fjórar 
tillögur. Í stuttu máli voru þær eftirfarandi:

1. Stefnudrögin byggja á veikum grunni: Úrel-
tum lögum sem þarfnast breytinga, þát-
ttaka í stefnumótuninni hefur verið tak-
mörkuð og engin greining liggur að baki 
stefnunnar. 

2. Eftirfylgni og ábyrgð er óljós: Ekki er skýrt 
hvernig stefnan uppfyllir þær kröfur um 
gæði um að vera mælanleg, fjármögnuð, 
tímarömmuð og með skilgreindri ábyrgð.

3. Hugtakanotkun er ábótavant: Orðnotkun 
byggir á úreltum grunni laganna og LUF 
varaði við hættunni á að heiti stefnunnar 
muni reynast útilokandi fyrir félagasamtök 
ungs fólks sem sinna hagsmuna- og réttin-
dabaráttu. 

4. Skortur á alþjóðlegum samhengi: Stefnan 
byggir ekki á nýjustu stefnum, áherslum 
og tilmælum alþjóðlegra stofnanna. Auk 
þess einskorðast stefnan við ungmennas-
tarf og er því afar takmörkuð.

Frá seinasta starfsári hefur LUF unnið náið 
með félagsmálaráðuneytinu við að þróa sam-
ráðsvettvang stjórnvalda og ungs fólks og tók 
þátt í vinnu ráðuneytisins við heildarendur-
skoðun á þjónustu ríkisins við börn. Það sam-
starf hefur verið framlengt og stefna aðilar 
að	 því	 að	 koma	 á	 fastmótuðu	 samstarfi	 til	
frambúðar. Stjórn LUF sér þetta samstarf sem 
tilvalið tækifæri til að koma loks heildarstef-
numótun í málefnum ungs fólks (e. National 
Youth	Policy)	í	farveg.	Þá	má	sjá	af	afleiðingum	
heimsfaraldurs kórónuveiru að breytingar á 
samfélaginu koma gjarnan verst niður á ungu 
fólki, m.a. svívirðilega háu hlutfalli atvinnule-
ysis. Brýn nauðsyn er fyrir heildstæðri stefnu í 
málefnum ungs fólks svo afstýra megi frekara 
tjóni af völdum þeirra samfélagsbreytinga sem

nú	 ganga	 yfir.	 Hefur	 stjórn	 LUF	 því	 lagt	 enn	
frekari áherslu á að hefja stefnumótunarvin-
nuna og hefur sent beiðni þess efnis til félags- 
og barnamálaráðherra.
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7.9. Samþætting velferðarþjónustu
Frá	upphafi	hefur	eitt	helsta	baráttumál	LUF	snúist	um	að	ungmennafélög	 fái	nægt	 fjármagn	
til	þess	að	halda	uppi	þeirri	starfsemi	sem	krafist	er	af	þeim.	LUF	gaf	út	samantekt	árið	2012	á	
fjárútlátum	ríkisins	til	málaflokksins	þar	kemur	fram	að	íslenskt	ungmennastarf	sé	fjársvelt.	Í	
ljós	kom	að	lagarammi	utan	um	málaflokk	ungs	fólks	og	skilgreiningar	á	lykilhugtökum	innan	
hans	hafi	frá	upphafi	verið	óljósar	og	í	litlu	samræmi	við	alþjóðlegar	skilgreiningar.	Í	samantek-
tinni	lýstu	LUF	og	aðildarfélögin	yfir	miklum	áhyggjum	og	var	þess	krafist	að	stjórnvöld	hyggðu	
verulega að stöðu ungs fólks í landinu, gættu að jafnræði við fjárstyrki, spornuðu við þróuninni 
og endurskoðuðu stefnu sína verulega - með það að leiðarljósi að jafna stöðu ungmennafélaga 
og	tryggja	ungu	fólki	tilverugrundvöll	í	félagslegu	starfi.	Stefna	LUF	bendir	til	þess	að	lítið	hafi	
breyst. Þar kemur m.a. fram að ójöfn fjárframlög ríkisins til frjálsra félagasamtaka ungs fólks sé 
óviðunandi og er því eitt helsta áherslumál félagins að berjast fyrir fjárútlátum á jafningjagrund-
velli. 

Á sambandsþingi LUF árið 2017 barst beiðni til stjórnar þess efnis að skoða fjárhagsstöðu hvers 
félags	fyrir	sig	og	varð	það	loks	að	veruleika.	LUF	hefur	nú	gefið	út	skýrsluna	„Staða	ungmen-
nageirans:	Greining	á	rekstrarumhverfi	ungmennafélaga	á	Íslandi“.	Greiningin	er	unnin	að	beiðni	
aðildarfélaga LUF og er henni ætlað að vera eins konar framhald af þeirri samantekt sem LUF 
gaf	út	árið	2012.	Markmiðið	var	að	varpa	ljósi	á	stöðuna	með	því	að	greina	rekstrarumhverfið.	
Einkum	hvort	og	þá	hvernig	staðan	hafi	breyst	frá	árinu	2012.	Ungmennafélög	og	málefni	ungs	
fólks á Íslandi hafa lítið hefur verið rannsökuð, samanborið við önnur lönd — þá sérstaklega í 
samanburði	við	þau	lönd	sem	við	viljum	bera	okkur	saman	við.	Skýrslunni	er	því	ætlað	að	efla	
skilning og fræðilega þekkingu á vettvangi ungmennageirans, forsögu hans og mikilvægi. Saga 
LUF er í fyrsta skipti skrásett með góðu móti í skýrslunni. 
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7.10. LUF hlaut Múrbrjótinn
LUF	 hlaut	 viðurkenningu	 Landssamtaka	 Þroskahjálpar,	 Múrbrjótinn,	 2020.	 Verðlaunin	 eru	 
veitt þeim sem þykja brjóta niður múra í réttindamálum og viðhorfum til fatlaðs fólks.  
Viðurkenning var afhentur við hátíðlega athöfn, í beinu streymi á alþjóðlegum degi fatlaðs  
fólks þann 3. desember.

Í	umsögn	Þroskahjálpar	segir	að	LUF	hljóti	Múrbrjótinn	í	ár	fyrir	mikilvægt	samstarf	við	ung-
mennaráð Þroskahjálpar og framlag í þágu margbreytileika og jafnra tækifæra fyrir ungt fólk. „Í 
vikunni eftir að ungmennaráð Þroskahjálpar var stofnað hafði LUF samband og buðu ráðinu að 
sækja um aðild að sambandinu, enda töldu þau mikilvægt að sá hópur sem heldur uppi starfsemi 
ungmennaráðsins ætti fulltrúa í LUF sem mundi þannig endurspegla fjölbreytileika mannlífsins 
betur,“ segir í umsögninni. 

Á sambandsþingi LUF í febrúar fyrr á þessu ári hlaut Ungmennaráð Þroskahjálpar áheyrnaraðild 
að sambandinu og þar með sæti í Leiðtogaráði LUF. Aðild þeirra hefur tvímælalaust styrkt  
málstað LUF með mikilvægri sérþekkingu á réttindum, hagsmunum og baráttumálum fatlaðra. 
Á sambandsþingi LUF benti Sunna Dögg Ágústsdóttir, fulltrúi ungmennaráðsins, til að mynda á 
hvernig vinna skal að jafnrétti með því að taka tillit til ólíkra þarfa: „jafnrétti snýst ekki um að  
allir fái það sama heldur að um að mæta mismunandi þörfum til að allir geta notið sömu tækifæra.”
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7.11. Félagi ársins 2020
Síðan árið 2019 hefur LUF haldið tengslaviðburðinn „Félagi ársins” hátíðlegan. 

Félagi ársins er viðurkenning fyrir sjálfboðastarf innan aðildarfélaga LUF. Um er að ræða hvat-
ningarviðburð þar sem aðildarfélögin velja framúrskarandi félagsmann sem þau vilja umbuna 
fyrir vel unnin störf og hita upp fyrir sambandsþing. Allir sem hlutu tilnefningu fengu viðurken-
ningu fyrir vel unnin störf.  Hvert aðildarfélag gat tilnefnt einn framúrskarandi félagsmann til 
Félaga ársins. 

Viðburðurinn fór fram 25. febrúar 2021 með óhefðbundnu sniði í ljósi aðstæðna. Allir sem voru 
tilnefndir var boðið að koma í Hitt húsið að taka á móti viðurkenningum á opnum viðburði sem 
streymt	var	á	 samfélagsmiðlum.	Sex	einstaklingar	 sem	voru	 tilnefndir	 til	 Félaga	ársins	2020	
voru eftirfarandi: 

• Finnur Ricart Andrason / UU
• Guðrún Fjóla Guðmundsdóttir / UNF
• Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir / SUF
• Ragna	Guðfinna	Ólafsdóttir	/	Hugrún	-	geðfræðslufélag
• Sunna Dögg Ágústsdóttir / Ungmennaráð Þroskahjálpar
• Urður Einarsdóttir / SHÍ 

Í	dómnefnd	sátu	þau	Tinna	Isebarn	framkvæmdarstjóri,	Geir	Finnsson	oddviti	leiðtogaráðs	og	
Inga Auðbjörg Straumland, fyrrverandi forseti LUF.
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Sunna Dögg Ágústsdóttir,  
tilnefnd af Ungmennaráði  

Þroskahjálpar, hreppti titilinn  
„Félagi ársins 2020“ og tók heim 

farandsbikarinn.
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8. Alþjóðastarf
LUF leggur ríka áherslu á alþjóðlegt samstarf. 
Þá er LUF aðili að Norðurlanda- og Eystrasalts-
ríkjasamstarfinu	(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): valdames-
tu 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 hagsmu-
naaðili ungra Íslendinga á alþjóðavettvangi. 
Á ensku heitir LUF „The National Youth Coun-
cil of Iceland“ 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 in-
nan Evrópulandanna til að standast alþjóðle-
gar kröfur: Lýðræðisleg regnhlífarsamtök fr-
jálsra félagasamtaka þar sem einungis ungt 
fólk fer með allt ákvarðanavald.

Þetta	starfsár	markaði	tímamót	í	alþjóðastarfi	
LUF.	Með	auknu	samstarfi	við	Félag	Samein-
uðu þjóðanna og ráðuneytin hefur verið ski-
pað í stöðu ungmennafulltrúa Íslands á sviði 
mannréttinda og ungmennafulltrúa Íslands á 
sviði loftslagsmála hjá Sameinuðu Þjóðunum 
(e. UN Youth Delegation). Á Sambandsþingi 
LUF 2020 verður síðan skipað í stöðu ungmen-
nafulltrúa Íslands á sviði sjálfbærrar þróunar 
hjá Sameinuðu Þjóðunum. Þetta er stór áfangi 
fyrir	félagið	og	aðeins	fyrstu	skrefin	í	átt	að	því	
að færa rödd ungs fólks á Íslandi til annarra 
vettvanga en í Evrópu. Þá er alþjóðastarf LUF 
enn fremur að mótast í átt að aukinni þróunar-

samvinnu með undirritun rammasamnings 
við Utanríkisráðuneytið um lýðræðislega  
skipun ungmennafulltrúa Íslands hjá  
Sameinuðu þjóðunum.

Þau ráð og nefndir sem LUF átti sæti í á  
alþjóðavettvangi á liðnu starfsári eru:  
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).	 
Alþjóðafulltrúi LUF, Sara Þöll  
Finnbogadóttir situr einnig í ráðgjafaráði 
Evrópuráðsins um málefni ungs fólk  
(e. Advisory Council on Youth to the Council 
of Europe) fyrir hönd OBESSU, en er í gegnum 
það tengiliður LUF við ráðgjafaráðið. 

Á starfsárinu tók LUF einnig þátt í fjölda- 
mörgum erlendum viðburðum á árinu sem 
fjallað verður um sérstaklega.

Hlutverk Alþjóðanefndar er að tryggja að LUF 
standi við allar skuldbindingar sínar í erlendu 
samstarfi	 og	 fullnýti	 þau	 tækifæri	 sem	 alþ-
jóðastarf felst í eins og kostur er. Alþjóðanefnd 
starfar á grundvelli starfsreglna Alþjóðanef-
ndar LUF. Nefndin samanstendur af kjörnum 
fulltrúum leiðtogaráðs og sendinefnd LUF hjá 
Sameinuðu þjóðunum. Fjórir fulltrúar leiðto-
garáðs eru kjörnir á fyrsta leiðtogaráðsfundi 
hvers árs. Einungis fulltrúar í ráðinu eru kjör-
gengnir. Fulltrúar úr leiðtogaráði sitja í umboði 
aðildarfélaga sinna. Hafa þeir rétt til að kalla til 
staðgengil úr sínu aðildarfélagi geti þeir ekki 
sótt fund alþjóðanefndar LUF. Alþjóðafulltrúi 
stjórnar er formaður nefndarinnar og ten-
giliður hennar við stjórn. Alþjóðanefnd starfar 
í umboði LUF og sinnir þeim verkefnum sem

8.1. Alþjóðanefnd LUF



39

henni eru falin af bæði leiðtogaráði og stjórn. 
Leitað er til alþjóðanefndar um samráð, ráðg-
jöf, aðstoð og upplýsingagjöf tengdu alþjóðlegu 
samstarfi	LUF.

Kosið var í Alþjóðanefnd LUF á fyrsta leiðtoga-
ráðsfundi og hana skipa:

• Sara Þöll Finnbogadóttir, alþjóðafulltrúi 
LUF og formaður Alþjóðnefndar

• Guðmundur Sigurður Stefánsson, fulltrúi 
AUS

• Nikólína Hildur Sveinsdóttir, fulltrúi UJ
• Þorgerður M. Þorbjarnardóttir, fulltrúi UU, 
• Áslaug Heiða Gunnarsdóttir, fulltrúi SÍNE.

Stjórn LUF getur falið alþjóðanefnd að tilnefna 
fulltrúa á ráðstefnur, í alþjóðlegar nefndir, ráð 
og sérfræðihópa þegar við á. Þegar leitað er eft-
ir stefnumótun frá LUF á alþjóðavettvangi skal 
alþjóðanefnd leiða þá vinnu. Fulltrúar LUF á 
aðalfundum, fulltrúaráðsfundum, viðburðum 
og öðrum fundum alþjóðasamtaka, sem LUF á 
aðild að, skila skýrslu frá fundunum. Þrátt fyrir 
að	heimsfaraldur	COVID-19	hafi	sett	strik	í	rei-
kninginn á alþjóðaráðstefnum, sérstaklega á 
fyrri hluta starfsársins, og öllum ferðalögum 
frestað tóku fulltrúar LUF þátt í fjöldamörgum 
viðburðum í rafheimum á seinni hluta star-
fsársins.

frá	allri	Evrópu,	atvinnulífinu	og	frjálsum	féla-
gasamtökum.

Umræður voru því mjög víðtækar en lögð voru 
fram skýr skref fram á við, þar sem borgarst-
jórar Evrópu lofuðu að standa við þær skuld-
bindingar sem settar voru fram á ráðstefnunni. 
Rut tók þátt í umræðum um framtíð sjálfbærni 
borga með Thomas Kastrup-Larsen, borgarst-
jóra Álaborgar í Danmörku, Juan Espadas Ce-
jas borgarstjóra Seville á Spáni, Dr. Peter Kurz, 
borgarstjóra	Mannheim	í	Þýskalandi,	sem	ein-
nig stóð fyrir ráðstefnunni, Dr. Hakan Lucius 
frá fjárfestingabanka Evrópu og Wolfgang Teu-
bner svæðisstjóra ICLEI.

Rut Einarsdóttir, ritari LUF, tók þátt í pallborð-
sumræðum um framtíð sjálfbærra borga á 
Evrópuráðstefnunni	 Mannheim	 2020	 dagana	
30. september - 2. Október, skiplögð af ICLEI, 
samtökum	bæjaryfirvalda	 í	 Evrópu	 í	 samvin-
nu við Evrópusambandið. Í innleggi sínu lagði 
hún áherslu á mikilvægi þátttöku ungs fólks í 
ákvörðunartöku og kallaði eftir aukinni áhers-
lu á vellíðan og andlega heilsu. Rut tók þátt fyrir 
hönd LUF og Sveitarstjórnarþings Evrópuráðs, 
þar sem hún sat áður sem ungmennafulltrúi.

Ráðstefnan sem haldin var í 9. skiptið fór fram 
yfir	 þrjá	 daga,	 í	 fyrsta	 skipti	 á	 netinu	 sökum	
aðstæðna. Í röðum þátttakenda voru fulltrúar 
frá	Evrópskum	yfirvöldum,	borgaryfirvöldum

8.1.1. Sjálfbærniráðstefna ESB
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Í innleggi sínu studdist Rut við stefnu LUF um sjálfbærni og krafðist þátttöku ungs fólks í 
ákvarðanatöku á öllum sviðum ef raunverulegt markmið sé sjálfbærni þar sem aðgengi ungs 
fólks að stefnumótun og ákvarðanatöku samfélagsins sé nauðsynleg ef lýðræði á að þrífast. Rut 
benti einnig á mikilvægi þess að huga að andlegri heilsu íbúa sem helst oft í hendur við sjálf-
bærni, sem einnig helst í hendur við stefnu LUF um heilsu og vellíðan. 

Á	ráðstefnunni	voru	spiluð	myndbönd	frá	ungu	fólki	um	alla	Evrópu,	sem	öll	töluðu	fyrir	fleiri	
grænum svæðum í borgum, bæði til þess að auka loftgæði og til þess að íbúar hefðu svæði til 
þess að kúpla sig út frá daglegu amstri og sinna andlegri heilsu.
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Geir	 Finnsson,	 varaforseti	 LUF,	 og	 Tanja	 Te-
resa Leifsdóttir, réttindafulltrúi LUF, tóku þátt 
í stafrænni ungmennaráðstefnu Evrópusam-
bandsins (ESB) sem fór fram dagana 2.-5. ok-
tóber 2020. Ráðstefnan var vettvangur fyrir 
unga	leiðtoga	Evrópu	til	að	leita	leiða	til	að	efla	
lýðræðis- og samfélagsþátttöku ungs fólks á 
svæðinu,	 en	 ráðstefnan	 bar	 yfirskriftina	 ,,Eu-
rope for YOUth – YOUth for Europe: Space for 
Democracy and Participation.“ 

Ráðstefnan var haldin í tilefni af formenns-
ku Þýskalands í ESB og sem framlag til ungs 
fólks innan sambandsins. Þátttakendur komu 
úr röðum landssambanda ungmennafélaga 
(e.	National	Youth	Council’s)	í	Evrópu	og	voru	
fulltrúar LUF tilnefndir af mennta- og mennin-
garmálaráðuneytinu til að sækja ráðstefnuna 
fyrir hönd Íslands. Ráðstefnan er hluti af fer-
li (e. EU Youth Dialouge Process.) sem snýr að 
auknu samráði ráðamanna og ungs fólks in-
nan ESB og aðildarríkja þeirra. Ferlið tryggir 
reglubundið samráð við ungt fólk og stuðlar að 
jöfnum tækifærum til þátttöku í hvers konar 
ákvörðunartöku og stefnumótun stjórnvalda.

Angela	 Merkel,	 kanslari	 Þýskalands,	 hélt	
opnunarræðu fyrir 150 unga leiðtoga ráðste-
fnunnar þar sem hún talaði um þátttöku 
ungs	 fólks	 sem	 mikilvæga	 stoð	 fyrir	 öflugt	
og heilbrigt lýðræði. Hún hvatti ungt fólk til 
þátttöku í stefnumótunarferli ESB um ungt 
fólk sem og öðrum ungmennaráðstefnum og 
viðburðum sem styrkt eru af styrktaráætlun 
sambandsins: Erasmus +.

Á ráðstefnunni fóru fram fjölmargar vinnusto-
fur þar sem þátttakendur leituðu lausna til að 
efla	lýðræðisþátttöku	ungs	fólks.	Þátttakendur	
kröfðust m.a. að stjórnvöld aðildarríkjanna 
hefðu reglubundið og raunverulegt samráð við 
ungt fólk í allri ákvörðunartöku og að kosnin-
garaldur yrði lækkaður í 16 ár sem leið til þess 
að	efla	lýðræðisþátttöku	ungs	fólks.	

Rut Einarsdóttur, ritara LUF, var boðið að taka 
þátt í ráðgjafahópi skrifstofu aðalframkvæm-
dastjóra Sameinuðu þjóðanna á sviði ungs 
fólks	 (e.	 Office	 of	 the	 Secretary-General’s	 En-
voy on Youth). Ráðgjafahópurinn saman stóð 
af fulltrúum Vesturlandahóps Sameinuðu 
þjóðanna	 (e.	WEOG	 -	Western	 European	 and	
Others	 Group)	 sem	 kom	 saman	 til	 þess	 að	
ræða öryggi og vernd ungs fólks sem vinna í 
þágu mannréttinda. 

Ráðgjafahópurinn var lokaður og allt sem í ho-
num fór fram var bundið trúnaði. Rut lagði þó 
áherslu á að LUF fordæmir hatursorðræðu og 
hvers konar mismunun fólks byggða á kyn-
ferði, kynhneigð, kyntjáningu, trúarbrögðum, 
skoðunum, tungumáls, þjóðernisuppruna, 
fötlunar, örorku, aldurs, kynþáttar, litarhát-
tar, efnahags, ætternis eða stöðu að öðru ley-
ti. Rut minnist einnig á að LUF setur það sem 
skilyrði að allir hópar sem eiga undir högg að 
sækja	í	samfélaginu	hafi	rödd	innan	alls	star-
fs	 sem	 tengist	 þeirra	málaflokki.	 Ekkert	 skal	
framkvæma eða ákveða án þeirra samráðs 
og fagnar LUF því ráðgjafahópum eins og þes-
sum sem skrifstofa aðalframkvæmdastjóra 
Sameinuðu þjóðanna kallaði til, og hvetur ön-
nur Íslensk félagasamtök og stofnanir til að 
taka sér það til fyrirmyndar.

8.1.2. Ungmennaráðstefna ESB 8.1.3. Samráðsfundur SÞ um 
öryggismál
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Rut	Einarsdóttir,	ritari	LUF,	hélt	ávarp	á	TEDx	Talks	skipulagt	af	The	Choice	School	Thiruvalla	í	
Indlandi þann 17. Október 2020. Þar sagði hún brýnt að auka aðkomu ungs fólks að ákvörðunartö-
ku, á öllum stjórnsýslustigum, til að sporna við hlýnun jarðar.

Rut talaði um mikilvægi þess að vinna í átt að sjálfbærni með aðgerðum sem taki mið af samtali 
þvert á kynslóðir. Hún vakti einnig athygli á þeim gríðarlegu áhrifum sem stríðsátök hafa á um-
hverfið	og	að	brýnt	sé	að	endurskoða	útgjöld	til	hernaðar	á	heimsvísu.	Í	því	samhengi	sagði	Rut	
mikilvægt að auka aðkomu ungs fólks að allri ákvarðanatöku, þar með talið á þeim sviðum er 
varða öryggis- og friðarmál.

„Þegar rætt er um framtíðina hefur fólk tilhneigingu til að segja að við þurfum að varðveita 
framtíðina fyrir börn okkar og barnabörn; að við þurfum að vinna að sjálfbærri lifnaðarháttum til 
að koma á stöðugleika á jörðinni fyrir komandi kynslóðir. Ég tel að það sé löngu orðið tímabært 
að gefa ungu fólki pláss í samtalinu, frekar en að líta á það sem þögla vegfarendur í samfélaginu 
þangað til þau þurfa loksins að takast á við óreiðuna sem fyrri kynslóðir skildu eftir sig,“ sagði 
hún	í	upphafi	ávarpsins.	Hægt	er	að	sjá	ávarpið	í	heild	sinni	á	YouTube	síðu	TEDx	Talks.

8.1.4. Ráðstefna um hnattræna 
hlýnun
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Young and Free to Vote? 
Baltic and Nordic youth speak out on elections 
17 November 2020, 
11:00-14:00 (CET+1) 

@Zoom  
@Facebook
@norden.lv 

Are mock elections for real? How do they work in the Nordic countries?  
Would it even be possible in Latvia? 
And is it true that Estonians can vote at 16? 

Tune in on 17 November at 11:00 (CET +1) and find out!

Webinar Agenda: 
11:00-11:10 Opening words by Stefan Eriksson, 

Nordic Council of Ministers’ Office in Latvia 
11:10-11:25 “Scaling Digital Participation in Latvia to Schools” 

Imants Breidaks, CEO of Public Participation Foundation ManaBalss.lv 
11:30-11:45 “Shadow Elections in Iceland” 

Rut Einarsdottir, Secretary of the Icelandic Youth Council 

11:50-12:05 “Danish School Elections - from Small Experiment to Nationwide Campaign”
 Daniel Honoré Jensen, Political Consultant at the Danish Youth Council

12:10-12:25 “Vote@16 in Estonia - from Past to Present” 
Aivar Kamal, International Relations Officer at the Estonian Youth Council

12:30-12:45 “Making Voting Cool Again - Lithuanian Experience”
Urte Petrulyte, Vice President of the Lithuanian Youth Council 

12:45-13:10 Short break 
13:10-14:00 Panel discussion moderated by Didzis Meļķis, Content Manager, 

Public Participation Foundation ManaBalss.lv  
Participants: LV Youth Council, ManaBalss.lv, ISL Youth Council, EST Youth Council, LT 
Youth Council, DK Youth Council 
Q&A
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Rut Einarsdóttir, ritari LUF, tók þátt í pallborðsumræðum um kosningaþátttöku ungs fólks í 
Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjunum þar sem hún sagði frá reynslu LUF af #ÉgKýs verkefninu. 
Bar ráðstefnan heitið “Young and Free to Vote? Baltic and Nordic youth speak out on elections” 
þann 17. nóvember 2020. Ráðstefnan var skipulögð af Norrænu Ráðherranefndinni í Lettlandi. 

Stefan Eriksson frá skrifstofu ráðherranefndarinnar opnaði ráðstefnuna, þar sem hann lagði 
áherslu á samráð við ungt fólk og þátttöku þeirra í lýðræðislegum ferlum. Þá var innslag frá Im-
ants Breidaks sem ræddi reynslu Lettlands af tæknivæðingu í skólum þar á landi og hvernig þau 
hafa nýtt tæknina til þess að auka lýðræðisvitund nemenda. 

Rut	var	ein	af	fimm	ungmennafulltrúum	á	ráðstefnunni	en	auk	hennar	voru	fulltrúar	frá	sys-
turfélögum LUF í Eystrasaltsríkjunum og Norðurlöndum. Það voru þau Daniel Honoré Jensen frá 
DUF - Landssambandi ungmennafélaga í Danmörku, Aiva Kamal frá Landssambandi ungmen-
nafélaga	í	Eistlandi	og	Urte	Petrulyte	frá	Landssambandi	Ungmennafélaga	í	Litháen.	Öll	töluðu	
þau um sína reynslu af skuggakosningum og verkefnum sem þau hafa unnið til þess að auka 
lýðræðisvitund ungmenna. 

Þegar allir þátttakendur höfðu lokið erindi sínu fóru fram pallborðsumræður þar sem rætt var sa-
manburður	á	milli	landa	og	var	greinilegt	að	á	meðan	félögin	hafi	ólíka	reynslu	og	margt	sé	ólíkt	
þeirra	á	milli	þá	eru	líka	margar	sameiginlegar	reynslur	og	margir	möguleikar	á	auknu	samstarfi	
þar sem hægt sé að deila góðum hugmyndum.

8.1.5. Lýðræðisráðstefna NBC
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Ráðstefnan European Youth Work Convention fór fram rafrænt frá Bonn dagana 7.-10. desember 
í	Desember	2020.	Rut	Einarsdóttir,	ritari	LUF,	mætti	fyrir	hönd	félagsins.	Á	ráðstefnunni	voru	flutt	
mörg áhugaverð erindi um ungmennastarf í Evrópu og tóku 1000 þátttakendur frá 50 löndum 
þátt	í	mótun	stefnuramma	til	þess	að	efla	ungmennastarf,	rannsóknir	og	stefnur	stjórnvalda	í	
málefnum ungmennastarfs í Evrópu.

• Stjórnmálafólk, starfsfólk úr ungmennageiranum, ungmennaráð og rannsakendur á ung-
mennastarfi	fjölluðu	um	mikilvægi	ungmennastarfs	og	þau	jákvæðu	áhrif	sem	starfið	hefur	
á samfélagið. Tilkynnt var að tvöfalda eigi fjármagn til ungmennastarfs í Evrópu til að styðja 
við félagslega virkni og óformlegt nám ungs fólks í kjölfar Covid faraldursins. Rætt var um 
hvaða	þættir	væru	mikilvægastir	til	að	stuðla	að	gæða	ungmennastarfi	og	voru	þeir:

• Öruggur vettvangur
• Fagmenntað og launað starfsfólk
• Skilningur stjórnmálamanna á mikilvægi ungmennastarfs
• Traust fjármagn 

Miklar	áherslur	voru	lagðar	á	ungt	fólk	á	jaðarsvæðum	og	aðgengi	að	ungmennastarfi.	Einnig	
var rætt mikilvægi þess að festa ungmennastarf í lög og að búa til ungmennaráð. Þá að það þyrfti 
helst	að	hafa	manneskju	í	fullu	starfi	í	öllum	bæjarfélögum	sem	sinnir	ungmennastarfi.	Lögð	var	
sérstök áhersla á öryggi og sjálfbærni starfsins, bæði þegar kemur að uppbyggingu og fjármagni. 

Í kjölfar ráðstefnunnar var þróuð stefna sem ber heitið “The Bonn Process” sem mun koma til 
með að leiða stefnumótun ungmennastarfs í Evrópu.

8.1.6. European Youth Work 
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Á þessu starfsári fóru þing Evrópska ungmennavettvangsins (e. European Youth Forum) fram 
alfarið í gegnum fjarfundarbúnað vegna heimsfaraldurs COVID-19. Sara Þöll Finnbogadóttir, alþ-
jóðafulltrúi LUF, tók þátt fyrir hönd LUF. 

Vegna heimsfaraldursins var ekki unnt að halda sambandsstjórnarþing YFJ, eins og vanalega 
hefur verið haldið í apríl ár hvert. Þess í stað var aukaaðalþing YFJ haldið 6. júní 2020. Þar var 
einungist	farið	yfir	nauðsynleg	mál,	t.d.	bókhald	og	aðildargjöld.	Á	þinginu	var	einnig	samþykkt	
að YFJ myndi ráða nýjan framkvæmdastjóra, hann Joe Elborn.

Aðalþing	YFJ	fór	fram	dagana	20.	-	22.	nóvember	2020.	Á	þinginu	var	farið	yfir	ný	stefnuskjöl,	
áfangaskýrslu félagsins og umsóknir nýrra aðildarfélaga. Einnig fóru fram kosningar í stjórn 
YFJ,	sem	tók	til	starfa	í	janúar	2021	og	mun	starfa	út	árið	2022.	Nýr	forseti	er	Silja	Markkula	og	
kemur hún úr röðum Allianssi, systurfélagi LUF á norðurlöndunum.

Una Hildardóttir forseti LUF, Sara Þöll Finnbogadóttir Alþjóðafulltrúi LUF og Rut Einarsdóttir  
Verkefnastjóri LUF tóku þátt í rafrænu ráðstefnunni „The Future of Work for UK-Nordic Youth: 
Rising to the Challenge” þann 3. febrúar 2021. Viðburðurinn var hluti af fundaröð Wilton Park um 
samvinnu Bretlands og Norðurlandanna er kemur að uppbyggingu landanna að loknum heims-
faraldri.	Áhersla	var	lögð	á	seiglu	ungs	fólks,	breytingar	á	vinnumarkaði	og	þörfina	fyrir	nýrri	
stefnu	í	atvinnumálum	ungs	fólks.	Markmið	fundarins	var	að	tengja	saman	unga	upprennandi	
leiðtoga, varpa ljósi á þær áskoranir og tækifæri sem ungt fólk á vinnumarkaði stendur frammi 
fyrir í dag og við lok heimsfaraldurs. 

Fulltrúar LUF vöktu athygli á þeim vanda sem íslensk ungmenni standa frammi fyrir og mikil-
vægi þess að tryggja aðgengi ungs fólks að vinnumarkaði. Einnig lögðu þær áherslu á að  
þegar fer að sjást í annan endann á óvissunni sem fylgt hefur heimsfaraldrinum sé mikilvægt að 
tryggja ungu fólki jöfn atvinnutækifæri. Þá sé mikilvægt að huga sérstaklega að atvinnuöryggi, 
fjölbreytileika og félagslegri samheldni. Heimsfaraldurinn hefur hraðað á tæknivæðingu vinnu-
markaðarins og mörg grunnstörf sem ungt fólk treysti áður á munu líklegast breytast eða jafnvel 
hverfa. 

Samtalið var bæði þarft og gagnlegt og sýndi mikilvægi þess að íslensk stjórnvöld setji sér  
tafarlaust	heildstæða	 landsstefnu	 í	málaflokkum.	Ákvarðanir	er	snúa	að	uppbyggingu	vinnu-
markaðarins munu hafa varanleg áhrif á ungt fólk til frambúðar og nauðsynlegt sé að tryggja að 
gætt verði að hagsmunum ungs fólks.

8.1.7. Þing European Youth Forum

8.1.8. Atvinnumálaráðstefna Wilton Park
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LUF er hluti af Nordic- Baltic Cooperation (NBC) 
ásamt 7 systurfélögum sínum á Norðrlöndu-
num og Eystrasaltsríkjunum. Sara Þöll Finn-
bogadóttir, alþjóðafulltrúi LUF, er fulltrúi LUF 
innan samstarfsins. Félögin vinna saman að 
ýmsum málefnum, s.s. réttindum ungs fólks. 
NBC er einnig samstarfsgrunnur LUF þegar 
kemur að Evrópska ungmennavettvanginum 
(e. European Youth Forum-YFJ). Saman un-
dirbúa	 félögin	 sín	 sig	 fyrir	 þing	YFJ,	 fara	yfir	
breytingartillögur og vinna að því að láta rödd 
ungmenna á Norðurlöndunum og Eystrasalts-
ríkjunum heyrast. LUF leggur mikið upp úr 
því að vera í góðu sambandi við systurfélög 
sín í NBC og hefur samtals sótt 10 NBC fundi á 
síðastliðnu starfsári.

Frá og með nóvember 2020, hefur LUF farið 
með formennsku í NBC og mun gegna því 
hlutverki fram að sambandsstjórnarþingi YFJ 
í apríl 2021.

á vegum sjóðsins áttu að vera framkvæmd að 
hausti	2020.	Öllum	áætlunum	þurfti	þó	að	fres-
ta vegna heimsfaraldurs COVID-19. Sjóðurinn 
er þó enn starfandi og verður næsta ári skipt í 
tvö úthlutunartímabil í stað eins. Verður fjár-
magni sjóðsins því dreift á skemmri tíma en 
áætlað var.

Systursamtök LUF í Danmörku, Dansk Ung-
doms Fællesråd (DUF), reka styrktarsjóðinn 
NUBF	 á	 vegum	Menntamálaráðuneytis	 Dan-
merkur	næstu	tvö	árin.	Með	honum	er	ætlunin	
að	 efla	 milliríkjasamstarf	 Norðurlandanna	
með áherslu á sjálfbær samfélög. Sjóðurinn 
mun styrkja verkefni ungs fólks á Norðurlönd-
unum sem gerir ráð fyrir ungum þátttakendum 
frá	tveimur	eða	fleiri	Norðurlöndum.	LUF	þáði	
samstarfsbeiðni DUF um rekstur sjóðsins og er 
hann nú orðinn samstarfsverkefni allra lands-
sambanda ungmennafélaga á Norðurlöndu-
num. LUF á tvo fulltrúa í stýrinefnd sjóðsins. 
Stjórn skipaði Unu Hildardóttur, forseta LUF og 
Sigurð Helga Birgisson, lögfræðing LUF, sem 
sína fulltrúa. Þá á LUF einnig fulltrúa í úthlu-
tunarnefnd sjóðsins.

Samkvæmt áætlun stýrinefndar sjóðsins átti 
að fara fram vinnustofa í Danmörku að vori 
2020 og styrkumsóknir vegna verkefna áttu að 
berast í byrjun hausts 2020, þar sem verkefni

8.1.9. Nordic-Baltic 
Cooperation

8.1.10. NUBF - Nordic Youth

Frá árinu 2015 barðist LUF fyrir því að Ísland 
hefði kjörna Ungmennafulltrúa á viðburðum 
SÞ	 líkt	 og	 flest	 ríki	 hafa,	 sum	 frá	 árinu	 1970.	
Það sem lagði grunninn að því sem nú er 
„Sendinefnd LUF hjá SÞ“ var undirritun sam-
starfssamnings við Félag SÞ á Íslandi á sam-
bandsþingi	 LUF	 28.	 febrúar	 2019.	 Samstarfið	
fólst í að koma á fót „UN Youth Delegation 
Programme“ á Íslandi. Það verkefni er fram-
lag SÞ og aðildarríkjanna til þess að tryggja 
aðkomu ungs fólks að þátttöku, stefnumótun 
og	 ákvarðanatöku	 á	 öllum	 sviðum.	Markmið	
verkefnisins eru eftirfarandi á ensku:

• Enhance awareness of the global situa-
tion of youth and to increase recognition of 
their	rights	and	aspirations;

• Promote national youth policies, pro-
grammes and coordinating mechanisms 
as integral parts of social and econom-
ic development, in cooperation with both 
governmental and non-governmental or-
ganizations;	

• Strengthen the participation of youth in 
decision-making processes at all levels in 
order to increase their contribution to na-
tional development and international co-
operation;	

• Facilitate the coordination of the UN sys-
tem’s youth-related activities by leading 
the Inter-Agency Network on Youth Devel-
opment.

8.2. Sendinefnd LUF 
hjá SÞ
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Utanríkisráðuneytið samþyk-
kti beiðni LUF og félags SÞ 
á Íslandi um skipan ung-
mennafulltrúa Íslands hjá 
SÞ á sviði mannréttinda. Um 
var að ræða tímamót í star-
fi	 LUF	 sem	 hefur	 lengi	 ba-
rist fyrir aðkomu ungs fólks 

á Íslandi að stefnumótun og ákvarðanatöku 
á viðburðum SÞ. Esther Hallsdóttir var kjörin 
fyrsti ungmennafulltrúi Íslands hjá SÞ, á 2. fun-
di fulltrúaráðs þann 14. ágúst 2019. Alls voru 10 
fulltrúar aðildarfélaga LUF í framboði á fundi-
num. Utanríkisráðuneytið styrkti fulltrúan til 
að	sækja	aðalþing	SÞ	(e.	General	Assembly	of	
the	United	Nations).	Þar	flutti	Esther	ræðu	fyrir	
3. nefndinni þar sem hún brýndi fyrir mikil-
vægi raunverulegrar þátttöku ungs fólks við 
alla ákvarðanatöku. Einnig benti hún á vöntun 
heildstæðrar	stefnu	 í	málaflokki	ungs	 fólks	á	
Íslandi og valdbeitingu stjórnvalda gegn stjór-
narsetu kjörinna stjórnarmanna undir 18 ára 
aldri. Esther er að ljúka starfstímabili sínu og 
tekur nýr við á sambandsþingi 2021.

Umhverfis-	 og	
auðlindaráðuneytið samþyk-
kti beiðni stjórnar LUF og 
félags SÞ um skipan ungmen-
nafulltrúa Íslands hjá SÞ á 
sviði loftslagsmála. Kosið var 
á milli frambjóðenda á 3. full-
trúaráðsfundi þann 4. nóvem-

ber 2019 og var Aðalbjörg Egilsdóttir kosinn 
ungmennafulltrúi Íslands hjá SÞ á sviði lofts-
lagsmála.	 Umhverfis-	 og	 auðlindaráðuneytið	
styrkti fulltrúann til að sækja  loftslagsráðste-
fnu Sameinuðu þjóðanna (e. Conference of the 
Parties to the United Nations Framework Con-
vention on Climate Change (COP25)) í desem-
ber 2019.

Aðalbjörg Egilsdóttir, fulltrúi SHÍ, hlaut kjör un-
gmennafulltrúa Íslands hjá Sameinuðu þjóðu-
num	 á	 sviði	 loftslagsmála.	 Alls	 bárust	 fimm	
framboð og 

LUF og Félag SÞ halda utan um verkefnið í 
sameiningu og er stuðst við fordæmi og reyns-
lu annarra ríkja varðandi verklag. „National 
Youth Councils“, LUF í tilviki Íslands, ákveða 
hæfniskröfur og kjósa fulltrúana lýðræðislega. 
Þar með ber LUF ábyrgð á skipulaginu og uta-
numhaldi. Sendinefnd LUF hjá SÞ er framlag 
Íslands til „UN Youth Delegation Programme“. 
Nefndin er málsvari, vinnuhópur, ráðgjafaráð 
og upplýsingaveita um málefni ungs fólks á 
vettvangi SÞ. Nefndin virkar einnig sem brú 
á milli LUF, Félags SÞ á Íslandi og samstarfs-
ráðuneyta.	Þannig	eflist	samvinna	á	milli	aði-
la, tækifæri gefst til að virkja betur ungt fólk í 
innleiðingu heimsmarkmiðanna á Íslandi með 
beinni aðkomu og áhrifavaldi á forsendum og 
fyrir frumkvæði ungs fólks.

Ungmennafulltrúar Íslands hjá SÞ eru nú 
orðnir	 fimm	 talsins,	 skipaðir	 eftir	 sérsviðum	
og sækja viðeigandi viðburði á sínu sviði. es-
sir	 fimm	 fulltrúar	 skipa	 sendinefnd	 LUF	 hjá	
SÞ. Alþjóðanefnd LUF endurskoðaði verklags-
reglur alþjóðanefndar með það í huga að móta 
umgjörð um starfsemi ungmennafulltrúa 
Íslands hjá SÞ og þar með mótun sendinefn-
dar LUF hjá SÞ. Tillögur alþjóðanefndar gera 
ráð fyrir að kjörnir ungmennafulltrúar taki 
sæti í alþjóðanefnd LUF. Einnig er gert ráð fyrir 
hlutverki þeirra innan alþjóðanefndar eftir 
að skipunartíma lýkur svo nýta megi reynslu 
þeirra við undirbúning þegar nýr fulltrúi tekur 
við. Síðar er vonast eftir því að tryggja ung-
mennafulltrúa	 Íslands	 á	 sem	 flesta	 viðburði	
Sameinuðu þjóðanna.

8.2.1. Svið mannréttinda

8.2.2. Svið loftslagsmála
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Gunnlaug	 Helga	 Ásgeirsdóttir,	 fulltrúi	 UU,	
hlaut	næst	flest	atkvæði	og	hlaut	því	embætti	
varafulltrúa. 
Í	samstarfi	við	umhverfis-	og	auðlindaráðuneyt-
ið sótti Aðalbjörg loftlagsráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna	í	Madríd	í	desember	á	seinasta	ári.	Í	
framboðsræðu sinni talaði  Aðalbjörg fyrir því 
að hagsmunir alls ungs fólks þyrftu að vera  í 
fyrirrúmi þegar kæmi að loftslagsmálum. „Ég 
er þakk lát fyr ir að fá vett vang til að nýta þekk-
ingu	 mína	 á	 um	hverfi	s	mál	um	 í	 þágu	 ungs	
fólks og legg áherslu á að rödd þeirra sem sæk-
ja lofts lags verk föll in verði áber andi á ráðstefn-
unni,” sagði Aðalbjörg meðal annars.  

Þá	samþykkti	umhverfis-	og	auðlindaráðuneyt-
ið einnig að styðja verkefnið með skipun og 
kostun ungmennafulltrúa á sviði loftslagsmá-
la. Aðalbjörg Egilsdóttir hlaut kjör á leiðtoga-
ráðsfundi LUF og sótti  „UNFCCC Climate Con-
ference	(COPs)“	í	Madríd.

í þessu mikilvæga ferli. Um er að ræða fyrsta 
náttúruverndarsamninginn	 fyrir	 úthöfin,	 þ.e.	
hafsvæði utan lögsögu ríkja, en á ensku kallast
hann: Biodiversity Beyond National Jurisdic-
tion – BBNJ.

Í janúar 2020 samþykkti 
forsætisráðuneytið beiðni 
um skipan ungmennafulltrúa 
Íslands hjá SÞ á sviði sjálf-
bærrar þróunar. Á aðalþin-
gi verður kjörinn fulltrúi 
sem sækir ráðherrafund 
Sameinuðu þjóðanna (e.UN 

High-level Political Forum on Sustainable De-
velopment (HLPF)) á næsta ári. Í lok starfsárs 
sendi stjórn LUF beiðni til mennta- og men-
ningarmálaráðuneytisins um skipun ungmen-
nafulltrúa Íslands hjá SÞ á sviði menntamála. 
Á Sambandsþingi LUF 2020 var Tinna Hall-
grímsdóttir kjörinn ungmennafulltrúi Íslands 
hjá SÞ á sviði sjálfbærar þróunar „sótti United 
Nations High-level Political Forum“. 

Tinna Hallgrímsdóttir, ungmennafulltrúi SÞ 
á sviði loftlagsmála, hefur fundað með aði-
lum úr samninganefnd Íslands vegna koman-
di samningafunds um nýjan viðauka/fram-
kvæmdasamning við hafréttarsamning SÞ frá 
árinu 1982 (e. United Nations Convention on 
the Law of the Sea – UNCLOS), í þeim tilgangi 
að koma sjónarmiðum ungs fólks á framfæri 

Þá hefur félagsmálaráðuneyt-
ið einnig samþykkt að styðja 
við skipun ungmennafulltrúa 
á sviði barna og ungmenna. 
Jökull Ingi Þorvaldsson full-
trúi ungmennaráðs UNICEF 
hlaut kjör í embættið og ke-
mur til með að sækja UN 

ECOSOC Youth Forum sem fram fer 7.-8. apríl 
næskomandi. Þema þess fundar verður Cov-
id-19 og áhrif þess á áratug aðgerða fyrir sjálf-
bæra þróun (e. decade of action for sustainable 
development).

Jökull Ingi Þorvaldsson tók þátt í stafrænni un-
gmennaráðstefnu félags- og efnahagsdeildar 
Sameinuðu þjóðanna (SÞ). Tilefni ráðstefnun-
nar voru óformlegar umræður ungmennafull-
trúa SÞ innan þriðju nefndar allsherjarþings 
SÞ (e.Third Committee Informal Debate of 
UN Youth Delegates). Á ráðstefnunni var sjó-
num beint að kynjajafnrétti, mismunun og 
málefnum ungs fólks. „Eins mikilvæg og þessi 
málefni eru fannst mér kominn tími til að vek-
ja athygli á málefnum hinsegin fólks sem he-
fur farið huldu höfði á alþjóðavettvangi,“ sagði 
Jökull Ingi í greinargerð um þátttökuna. 
Á ráðstefnunni hélt Jökull Ingi ræðu þar sem 
hann kallaði eftir auknu eftirliti á haturs-
glæpum og morðum á hinsegin fólki. Hann 
vonar að sjónarmið hinsegin ungs fólks um 
allan heim geti haft raunveruleg áhrif: „Hug-
myndirnar sem ég setti fram fengu mikinn 
meðbyr, sérstaklega meðal hinsegin ungmen-
nafulltrúa. Nokkrir höfðu samband við mig eft-
ir ráðstefnuna og ég vona að við getum haldið 
áfram að koma sjónarmiðum hinsegin fólk um 
allan heim á framfæri.“

8.2.3. Svið sjálfbærrar þróunar

8.2.4. Svið barna og 
ungmenna
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Það sem stóð upp úr á fundinum er nauðsyn 
þess að fá beint inntak frá ungu fólki  aðildar-
ríkja SÞ, til að upplýsa og leiðbeina starfsemi 
ungmennafulltrúa SÞ. Fulltrúarnir vera að 
vera tengdir upplifunum, þörfum og skoðu-
num	 þeirra	 sem	 veita	 þeim	 umboð.	 Margir	
þeirra sem sátu fundinn höfðu ferðast um 
allt heimaland sitt, til að kynna starfsemi SÞ 
og hvernig hún snertir ungt fólk, ekki síst til 
að safna saman áherslum sem brenna á ungu 
fólki landsins. Þaðan er hægt að ígrunda stöðu 
ungmennafulltrúa í samræmi við mikilvægi 
þess að sjónarhorn ungs fólks frá ólíkum lön-
dum sé komið á framfæri innan SÞ.

Eva sótti einnig hliðarviðburð háttsettra em-
bættismanna við 59. fund nefndar SÞ um 
félagslega þróun (e. Commission for Social De-
velopment). Viðburðinum var skipt í tvo liði til 
þess að skoða hlutverk og þátttöku ungs fólks 
í ákvarðanatöku í tengslum við heimsfaraldur 
COVID-19.	Markmið	viðburðarins	var	að	auka	
og bæta aðkomu ungs fólks því tengt. Fjallað 
var um áhrif Covid-tengdra aðgerða aðildar-
ríkjanna	á	líf	ungs	fólks.	Markmið	viðburðana	
var að stofna til umræðu um mikilvægi þátttö-
ku ungmennafulltrúa í tengslum við sjálfbæra 
þróun með áherslu á að „skilja engan eftir”. 
Í því samhengi var fjallað um stafrænt ójafn-
rétti, atvinnuleysið sem leggst á ungt fólk á tí-
mum Covid-19 og andlega líðan í faraldrinum 
á þessum viðkvæma tíma í þroska og félag-
smótun. Niðurstöðurnar voru þær að mikil 
þörf er á aðkomu ungs fólks í aðgerðum veg-
na Covid-19. Það er ekki nóg að ungt fólk komi 
einungis að borðinu í samráðs- og ráðgjafar-
hlutverkum, en einnig þarf það að fá að taka 
þátt í gerð og framlagi tillagna. Þar sem unga 
kynslóðin mun á endanum erfa þetta allt; stof-
nanirnar og jörðina.

Á 3. leiðtogaráðsfundi 2020 
var	 Eva	 Dröfn	 Hassell	 Guð-
mundsdóttir kjörin í embæt-
ti ungmennafulltrúa Íslands 
á sviði kynjajafnréttis, með 
frekari stuðningi forsætis-
ráðuneytisins við Sendinefnd 
LUF. Skipun ungmennafull-

trúa hjá SÞ á sviði kynjajafnréttis er liður í 
forystuhlutverki Íslands í aðgerðarbandalagi 
um kynbundið ofbeldi í verkefni UN Women, 
Kynslóð	 jafnréttis	 (e.	Generation	Equality	Fo-
rum).  Áhersla er lögð á þátttöku ungmenna 
og samtal á milli kynslóða um framtíðaráher-
slur í jafnréttismálum. Sem ungmennafulltrúi 
Íslands á sviðinu skipar Eva Dröfn því einnig 
sæti áheyrnarfulltrúa í stýrihópi forsætis- og 
utanríkisráðuneytisins um verkefnið og hefur 
fundað með þeim hópi.

Á starfsárinu sótti Eva einnig fund á vegum 
Efnahags- og félagsmálaskrifstofa SÞ (UN 
DESA) sem hluta af 75. allsherjarþingi Samein-
uðu þjóðanna (SÞ). Fundurinn samanstóð af 
samtali á milli þriðju nefndar SÞ og ungmen-
nafulltrúa	 hjá	 SÞ.	Markmið	 fundarins	 var	 að	
greina frá mikilvægi vinnu og framlags ung-
mennafulltrúa innan SÞ, og innan vinnu þrið-
ju nefndar SÞ sérstaklega. Ungmennafulltrúar 
hjá SÞ frá Hollandi og Sameinuðu arabísku 
furstadæmanna sögðu frá reynslu sinni af 
hlutverkinu og þann lærdóm sem þau höfðu 
öðlast. Við tóku opnar samræður milli allra un-
gmennafulltrúa sem sóttu fundinn. Fjallað var 
um áskoranir í tengslum við Covid-19 og fram 
kom	að	þegar	tekist	er	á	við	afleiðingar	COV-
ID-19 er brýnt að ungt fólk komi að borðinu. 
Fram kom á fundinum að nauðsynlegt er að 
líta	til	þess	að	allir	málaflokkar	hafa	bein	áhrif	
á réttindi og lífsskilyrði ungs fólk. Því er ekki 
hægt að aðskilja málefni ungs fólks frá öðrum 
málaflokkunum.	 Unga	 kynslóðin	 í	 dag	 er	 sú	
fjölmennasta í sögunni. Ungt fólk, undir 26 ára 
aldri, er meira en helmingur jarðarbúa og þar 
af búa 80% í þróunarlöndum. Því er það eðlileg 
krafa	að	ungt	fólk	hafi	sæti	við	borðið,	þar	sem	
málefni þeirra eru margþætt og fjölbreytileg, 
líkt og málefni nefndarinnar.

8.2.5. Svið kynjajafnréttis
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Ísland er meðal forysturíkja í aðgerðarbanda-
lagi fyrir verkefnið Kynslóð jafnréttis, varðan-
di kynbundið ofbeldi. Verkefnið er á vegum 
UN Women, stofnunar Sameinuðu Þjóðanna 
(SÞ)	um	kynjajafnrétti	og	valdeflingu	kvenna.	
Um er að ræða stærsta verkefni UN Women 
frá	upphafi	og	er	jafnframt		meðal	áherslumá-
la aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðan-
na,	 António	 Guterres.	 Verkefnið	 er	 skilgreint	
í	 samræmi	 við	 heimsmarkmið	 SÞ	 en	 fimm	
árum eftir setningu þeirra hefur komið í ljós 
að markmiðið um kynjajafnrétti er það mark-
mið sem aðildarríki SÞ eiga lengst í land með. 
Verkefnið er unnið í tilefni af 25 ára afmæli 
Pekingáætlunarinnar,  framkvæmdaáætlu-
nar um réttindi kvenna, sem m.a. byggist á 
ákvæðum Kvennasáttmála SÞ um afnám allra 
mismununar gegn konum. 

Ungmennaráðstefna í tilefni af átaksins fór 
fram rafrænt. Ester Hallsdóttir, Ungmennafull-
trúi Íslands á sviði mannréttinda sótti fund-
inn í umboði ungs fólks á Íslandi. LUF hvatti 
félagsmenn einnig eindregið til að skrá sig 
til þátttöku á vefsíðu viðburðarins. Verkef-
nið	er	 til	næstu	fimm	ára	og	hefur	Eva	Dröfn	
Hassell	 Guðmundsdóttir,	 ungmennafulltrúi	
SÞ á sviði kynjajafnréttis nú tekið við því fyrir 
hönd ungmennafulltrúanna. Eva Döfn er jaf-
nframt áheyrnarfulltrúi LUF í stýrihópi utan-
ríkisráðuneytisins og forsætisráðuneytisins 
um verkefni UN Women, Kynslóð Jafnréttis og 
hefur setið með þeim fjóra fundi varðandi ver-
kefnið. 

Þá var hún með “takeover” á Twitter síðu UN 
Women Nordic fyrir 16 daga herferð UN Wom-
en “Orange the world” í desember, þar sem hún 
tísti fyrir hönd Íslands um kvenréttindi hérlen-
dis sem erlendis. Þar lagði hún sérstaka áhers-
lu á hefndarklám og stafrænt ofbeldi gagnvart 
konum.

8.2.6. Kynslóð jafnréttis
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9. Staða fjármála
Stjórnvöldum ber lögbundin skylda til þess að tryggja aðgengi ungs fólks að fjölbreyttu 
„æskulýðsstarfi“	í	samstarfi	við	félög	og	samtök,	skv.	3.gr.	æskulýðslaga	(nr.70/2007).	Ný	rannsókn	
LUF um stöðu ungmennageirans leiddi í ljós að stjórnvöld sinna ekki þessari lögbundnu skyldu 
sinni	heldur	ýta	undir	einsleitni	í	ungmennastarfi	og	að	lengi	hafi	ójafnræði	gætt	í	fjárúthlutu-
num	til	málaflokksins.	Mynd	1	sýnir	að	aðeins	þrjú	félög	hafi	á	árinu	2016	hlotið	sjöfalt	meira	en	
allir	aðrir	eða	um	91%	af	heildarúthlutunum	til	málaflokksins.

Mynd	1	-	Útgjöld	ríkisins	til	æskulýðsmála	skv.	ríkisreikningi
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Mynd	2	-	Útgjöld	ríkisins	til	æskulýðsmála	2020	og	2021.

Þegar	kemur	að	því	að	skoða	þróunina	flækist	málið	þar	sem	engar	heildstæðar	upplýsingar	eru	
að	finna	um	framlög	til	málaflokksins	eftir	2016	með	tilkomu	nýrra	laga	um	opinber	fjármál	og	
þar	sem	að	málaflokknum	sem	hér	er	um	ræðir	blandað	við	íþróttamál.	En	til	samanburðar	má	
sjá útgjöldin árið 2020 og 2021 á mynd 2. Þar sést annars vegar að vægi íþrótta- og æskulýðsstar-
fs	í	útgjöldum	ríkisins	er	að	minnka	um	13%	í	ár.	Hér	er	íþróttastarf	og	fleira	meðtalið,	enda	ekki	
til nánari sundurliðun, og eru fjárframlög 2021 1.243 milljónir króna sem er 2% samdráttur að 
nafnvirði frá 2020. Hins vegar má sjá fyrirliggjandi samninga á sviði „æskulýðsmála“ skv. grein-
argerð með fjárlagafrumvarpi 2021. Ef þeir samningar eru bornir saman við myndir 1 má sjá að 
dreifing	fjármuna	er	svipuð	og	áður.	Til	marks	um	það	fær	UMFÍ	ríflega	helming	þeirra	fjármuna	
sem ríkið ver til ungmennastarfs.

Myndir	1	og	2	gefa	til	kynna	áherslur	stjórnvalda	þegar	litið	er	til	skiptingu	framlaga	úr	ríkissjóði	
til æskulýðsmála og ungmennastarfs. Áherslan er nánast einungis lögð á að fjárstyðja rekstrar-
grundvöll	 félaga	sem	sem	sinna	íþrótta-	og	tómstundastarfi	með	börnum	á	meðan	allt	annað	
ungmennastarf situr á hakanum, t.d. réttindabarátta og hagsmunastarf ungs fólks. Félög sem 
leidd eru af ungu fólki og starfa fyrir ungt fólk eru skilin eftir úti í kuldanum. 

Eins og sjá má á mynd 2 er Æskulýðssjóður fastur liður á fjárlögum og ber ríkinu lögbundin 
skylda að setja fjármagn í sjóðinn. Aðeins LUF og þrjú félög sem því tilheyrir hafa náð á topp tíu 
listann á mynd 3. Þar með endurspegla úthlutanir úr Æskulýðssjóði þá skiptingu fjárframlaga 
samkvæmt fjárlögum og ríkisreikningi.
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Mynd	3	-	Samanlagðar	úthlutanir	úr	æskulýðssjóði	2008-2020

Mynd	 4	 sýnir	 úthlutanir	 til	 sjóðsins	 að	 raunvirði	 2008-2020,	 en	 þær	 hafa	 verið	 á	 
verðlagi 2020 legið á bilinu 9-21 m.kr. Bróðurpartur úthlutana á tímabilinu, eða 52%, hafa  
runnið til ÆV og aðildarfélaga þess. Þau félög sem fá mest úthlutað af fjárlögum fá einnig  
meirihluta úthlutana frá Æskulýðssjóði, sem er samkeppnissjóður. Æskulýðssjóður ýkir  
misvægið þar sem stjórnvöld stilla ungum sjálfboðaliðum upp í samkeppni við launað og hæft  
starfsfólk fjársterkustu félaganna.
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Mynd	4	-	Úthlutanir	úr	Æskulýðssjóði	2008-2020

Síðustu ár hefur þó orðið stefnubreyting og hafa úthlutanir til LUF og aðildarfélaga aukist  
hlutfallslega	síðustu	fimm	ár	eða	svo.	Vera	má	að	þetta	sé	til	marks	um	aukin	gæði	og	árangur	 
af	starfi	LUF	og	aðildarfélaga	þess.
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Starf	LUF	hefur	vaxið	mikið	á	síðustu	árum	og	aldrei	verið	jafn	umsvifamikið	og	á	síðasta	ári.	
Rekstrartekjur félagsins námu 24 milljónum króna en rekstrargjöld voru voru 22,9 milljónir. Hag-
naður fyrir fjármagnsliði var því tæpar 1,2 milljónir króna en 1,473 milljónir eftir fjármagnsliði. 
Til	samanburðar	var	hagnaðurinn	ríflega	ein	milljón	króna	árið	2019.		Fjármagnsliðir	voru	óven-
ju veigamiklir árið 2020 og jákvæðir sem nemur 273 þúsund krónum sem leiðir til aukins hag-
naðar eftir fjármagnsliði. Það skýrist aðallega af 318 þúsund króna gengishagnaði vegna veikin-
gar krónu gagnvart evru, en í ársbyrjun 2019 átti félagið innstæður í evrum að fjárhæð 287.346.

Sé litið til sögulegrar þróunar er árið sem fyrr segir það langumsvifamesta í sögu félagsins og 
jukust	 tekjur	um	72%	 frá	2019.	Tekjuvöxturinn	 frá	2016	 til	 2020	nemur	samtals	279%,	og	þan-
nig	hafa	tekjur	nærri	fjórfaldast	á	tímablinu.	Lýðræðisverkefnið	#ÉgKýs	skýrir	uppsveiflurnar	á	
mynd	5	en	NORA	ráðstefnan	og	áðurnefndir	samningar	skýra	helst	tekjuvöxturinn	á	árinu	2020.

9.1. Tekjuþróun LUF

Mynd	5	-	Sögulegar	tekjur	LUF
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Þó	að	tekjur	LUF	hafi	aukist	mikið	árið	2020	breyttist	tekjusamsetningin	ekki	í	meginatriðum.	
Helstu	tekjustofnarnir	stækkuðu	báðir	mikið,	framlög	af	fjárlögum	um	rúmar	sex	milljónir	króna	
og styrkir um fjórar milljónir króna. Á árinu var LUF með rekstrarsamninga við þrjú ráðuney-
ti, þ.e. 11 m.kr. frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu, 4,5 frá félagsmálaráðuneytinu og 3 
m.kr. frá utanríkisráðuneytinu. Samningur við mennta- og menningarmálaráðuneytið rann út 
um áramótin og var framlengdur um ár nánast óbreyttur. Samningur við félagsmálaráðuneytið 
var tímabundinn fyrir árið 2020 í tengslum við aukið samráð við ungt fólk. Samningur við utan-
ríkisráðuneytið gildir 2020-2022 og er honum ætlað að tryggja að Sendinefnd LUF hjá SÞ (United 
Nations Youth Delegation Programme) nái fótfestu hér á landi og standa undir því aukna vinnu-
framlagi sem fylgir því utanumhaldi. 

Það ríkir enn sem áður óvissa í rekstri LUF í ljósi þess að ekki hefur verið gengið að fullu frá 
samningum. Hafa framlögin á árinu verið vel nýtt og aldrei sem áður hefur tekist jafn vel til að 
byggja upp sterkari innviði, halda föstum verkefnum gangandi, standa við alþjóðlegar skuld-
bindingar,	sinna	innra	starfi	og	lögbundnu	hlutverki	félagsins	samkvæmt	samþykktum	þess.	Þó	
samningarnir tryggja rekstur og starfsemi LUF duga þeir ekki einir og sér til að standa undir kja-
rahækkunum á vinnumarkaði, ört stækkandi starfsemi, mæta aukinni þjónustuþörf aðildarféla-
ganna	og	aukinni	eftirspurn	eftir	samstarfi	hvaðanæva	frá.	

Aukning tekna vegna styrkja tengist nær eingöngu ráðstefnunni um líffræðilegan fjölbreytileika 
með	áherslu	á	hafið	sem	styrkt	var	af	Norræna	Atlantshafssamstarfinu	NORA.	Að	auki	fékk	LUF	
greiddar eftirstöðvar styrkja vegna #ÉgKýs fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2018.

9.2. Rekstrartekjur LUF

Mynd	6	-	Rekstrartekjur	LUF
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Rekstrargjöld jukust rúmar 10 milljónir króna eða um nánast það sama og rekstrartekjur. Laun 
og	launatengd	gjöld	jukust	um	8	milljónir	króna	sem	skýrir	að	mestu	þennan	vöxt	og	er	það	í	
ljósi fjölgunar starfsmanna. Til ársins 2018 var aðeins einn starfsmaður starfandi hjá félaginu. 
Árið	2019	bættists	við	annar	starfsmaður	og	sá	þriðji	2020.	Mæta	þessi	þrjú	stöðugildi	nú	lág-
marksþörf til að halda starfsemi félagsins gangandi. Einnig jukust gjöld vegna ráðstefna, nám-
skeiða og viðburða um 2 milljónir króna en sá liður í ár er að nær öllu leyti kostnaður vegna 
ráðstefnunnar um líffræðilegan fjölbreytileika. Annar rekstrarkostnaður breyttist lítið milli ára 
þrátt	fyrir	mikinn	vöxt	starfseminnar	og	hefur	hann	dregist	saman	frá	2018.	Þar	vegur	þungt	að	
húsnæðiskostnaður	lækkaði	um	235	þúsund	krónur	frá	2018	til	2020.	Sú	lækkun	tengist	flutningi	
skrifstofu félagsins frá Pósthússtræti á Rafstöðvarveg, en einnig lækkaðri leigu vegna takmarka-
na í Hinu húsinu af völdum Covid-19.

9.3. Rekstrargjöld LUF

Mynd	7	-	Rekstrargjöld	LUF
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Sé litið til efnahagsreikningsins þá stækkar hann mikið milli ára eða um 350%. Fyrir því eru tvær 
ástæður. Í fyrsta lagi færist hagnaður ársins inn í eigið fé. Í öðru lagi, sem vegur þyngra, nema 
fyrirfram innheimtar tekjur 3,8 milljónum króna. Um er að ræða eyrnamerkt fé eða verkefnas-
tyrki	þeirra	verkefna	sem	aflýst	var	á	árinu	sökum	samkomutakmarkana	af	völdum	heimsfaral-
dursins Covid-19, styrki sem krefjast endurgreiðslu komi þau ekki til framkvæmda. Ógreitt vegna 
starfsfólks jókst töluvert vegna aukningu starfsmannahalds, starfsloka verkefnastjóra og þess 
nýja sem við tók, auk gjalda vegna tveggja annarra starfsmanna. Eignir félagsins námu 8,672 
milljónir	króna	í	árslok	2020.	Megnið	af	þeirri	fjárhæð	var	handbært	fé	á	bankareikningum,	eða	
tæpar 8,4 milljónir króna, en afgangurinn er skammtímakröfur að fjárhæð 291 þúsund krónur.

Mynd	8	-	Efnahagsreikningur	LUF
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9.4. Ársreikningur 2020
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LUF þakkar samstarfs- og styrktaraðilum fyrir stuðninginn og árangursríkt samstarf.

• Mennta- og menningarmálaráðuneytið
• Félagsmálaráðuneytið
• Utanríkisráðuneytið
• Forsætisráðuneytið
• Umhverfis- og auðlindaráðuneytið
• Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi
• Félags- og efnahagsmálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
• NUBF - Nordic Youth in Sustainable Communities
• DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
• Landssamband ungmennafélaga í Danmörku
• LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
• LSU - Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
• Alliannssi - Finnish National Youth Council
• FUR - Føroya Ungdómsráð/The Faroese Youth Council
• Evrópski ungmennavettvangurinn
• Evrópuráðið (Council of Europe - CoE)
• Fastanefnd Íslands hjá SÞ í New York
• Nord 0-30 Norrænu ráðherranefndarinnar
• Norræna Atlantssamstarfið (NORA) 
• Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins

10. Samstarfs- og styrktaraðilar
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