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Landssamband ungmennafélaga
Landssamband ungmennafélaga (LUF) var stofnað árið 2004 sem regnhlífasamtök fyrir félagasamtök
ungs fólks á Íslandi og þeim tilheyra 4138 aðildarfélög. LUF er sameign aðildarfélaganna, veitir þeim ekki
samkeppni í starfi, heldur vinnur samkvæmt þeim. LUF er þverpólitískur samstarfs- og
samráðsvettvangur, málsvari ungs fólks gagnvart íslenskum stjórnvöldum, talar fyrir hagsmunum ungra
Íslendinga á alþjóðavettvangi og hefur upplýsingaskyldu að gegna gagnvart aðildarfélögunum sínum
auk þess að þjónusta þau á margvíslegan hátt. LUF hefur það að markmiði að vernda og efla réttindi
ungs fólks, stuðla að valdeflingu og þátttöku ungs fólks í samfélaginu, efla samstarf ungmennafélaga og
stuðla að umræðu og þekkingarsköpun um málaflokkinn.

The national youth council of iceland
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 decision-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. 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 practise 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 a whole.
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Ávarp forseta
Kæru félagar,

Starfsárið var með öllu það óhefðbundnasta sem
ég hef upplifað frá því að ég tók fyrst sæti í stjórn
félagsins fyrir fjórum árum. Þrátt fyrir erfiðar
áskoranir og á köflum óboðlegar aðstæður lít ég
sáttur yfir farinn veg. Það má nefnilega segja að
okkur hafi tekist að snúa vörn í sókn. Mér finnst
magnað að við séum á uppleið og glímum í raun
við vaxtarverki núna eftir þrotlausa vinnu í
erfiðum aðstæðum: fjárhagsörðugleika af
völdum COVID-19, verkefnahalla sem fylgdi í
kjölfarið og algjöra óvissu með fjárhag félagsins -
sökum þess að allir samstarfssamningar
félagsins runnu út á starfsárinu.

Þrátt fyrir þessa stöðu má segja að félagið hafi
náð að rétta úr kútnum og var blásið til sóknar í
samningsumleitunum við ráðuneytin. En þó sú
vegferð sé hafin mun ekki sjá fyrir endann á
henni fyrr en á næsta starfsári. Engu að síður
hefur fjárhagur félagsins í raun aldrei verið
sterkari, aðildarfélögum heldur áfram að fjölga
og metur stjórn og skrifstofa sem svo að
starfsemin sé að sigla hratt í átt að skilvirkara
starfi með auknum fyrirsjáanleika og jafnvægi.
Sé litið yfir starfsárið í heild skilar stjórn af sér
góðu verki þar sem unnið var að verkefnum á
framkvæmdaáætlun. Samkvæmt áætluninni
ætlaði stjórn að vinna að stækkun LUF og efla
hlutverk sambandsins í þágu ungs fólks og
ungmennafélaga. Með fjölgun aðildarfélaga og
öflugum og öruggum málflutningi gagnvart
ráðuneytum, stjórnvöldum og samstarfsaðilum
má segja að LUF hafi náð vopnum sínum á ný. Þá
fékk félagið loks afar jákvæða niðurstöðu eftir 

 margra ára málaferli sem hefur haft umtalsverð
áhrif á starfsemi félagsins. Með áræðni og seiglu
fékkst loks staðfest að LUF ætti rétt á að fá heiti
félagsins: Landssamband ungmennafélaga,
skráð opinberlega þrátt fyrir yfirgengilega
andstöðu ýmissa aðila.

Leiðtogaskóli Íslands hefur orðið mér kær, enda
hef ég sjálfur komið að þróun hans og þjálfað
innan hans frá því að ég byrjaði að taka þátt í
LUF. Þó svo að hann megi að mörgu leyti bæta
að þá hef ég orðið þess vitni hve mikilli
innspýtingu og krafti hann hefur skilað inn í
starfið okkar allt. Alþjóðastarf félagsins náði að
miklu leyti fyrri styrk eftir ferða- og
samkomutakmarkanir undanfarinna ára. Verkefni
ungmennafulltrúa hjá SÞ fór aftur á fullt eftir að
staðfundir hófust að nýju, félagið er í öflugu
norrænu samstarfi undir heitinu NORÐ, sem veitir
félagsmönnum LUF fjölbreytt tækifæri. Áhersla
stjórnar hefur verið aukin á ungmennaáætlanir
Evrópuráðsins og þá hefur alþjóðafulltrúi leitt
öflugt starf félagsins innan Evrópska
ungmennavettvangsins (YFJ). 

Verkefni félagsins á komandi starfsári eru í senn
afar mikilvæg, krefjandi og spennandi. Félagið
mun koma til með að vinna að markmiðum í
stefnu stjórnvalda um barnvænt Ísland og gegnir
lykilhlutverki við þróun á þátttökuvettvangi barna
og ungmenna við stjórnvöld. Unnið er að því að
tryggja öflugt og stöðugt alþjóðastarf, m.a. með
nýju alþjóðaráði LUF og sendinefnd LUF hjá SÞ
og stendur til að bæta þjónustu og stuðning
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félagsins við aðildarfélögin í alþjóðastarfi.
Félagið hefur aldrei verið í betri stöðu til að veita
stjórnvöldum nauðsynlegt aðhald og sinna
eftirfylgni með stefnum og áætlunum. Samstaða
aðildarfélaganna hefur verið lykilatriði við að
skapa þá aðstöðu en á stjórnarferli mínum hjá
félaginu hef ég sjaldan fundið annan eins
samtakamátt og á yfirstandandi starfsári.
Árangurinn er ykkar og mun vera komandi
kynslóðum til góða. 

Hér má þó ekkert gefa eftir, enda gerum við þá
kröfu um að íslensk stjórnvöld eigi að gera LUF
kleift að standa í hið minnsta jafnfætis 
 systursamtökum okkar á Norðurlöndunum. Við
eigum töluvert í land á þeirri vegferð því við
þurfum að stækka meira og efla rödd og áhrif
ungs fólks innan samfélagsins. Málefni ungs

fólks verða að komast á kortið hér á landi líkt og í
nágrannaríkjum okkar. Það verður aðeins gert á
forsendum ungs fólks og gegnir hagsmunastarf
ungs fólks því lykilhlutverki í að ungt fólk verði
séð og á það verði hlustað.

Kæru vinir, ljóst er að ærin verkefni bíða okkar.
Rétt er þó að staldra við og fagna þeim áföngum
sem náðst hafa á árinu. Vil ég sérstaklega nýta
tækifærið og óska Landssambandi
ungmennafélaga innilega til hamingju með „nýja“
nafnið. Ég þakka ykkur öllum fyrir ykkar dýrmæta
framlag til baráttunnar, megum við áfram vaxa
og dafna.

Geir finnsson
forseti LUF



aðildarfélög
Aðildarfélög LUF eru 41 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.

Félög með fulla aðild

AFS á Íslandi
AIESEC
Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS)
Barnahreyfing IOGT
Breytendur
ELSA Iceland
Félag ungra jafnréttissinna (FUJ)
Hugrún - geðfræðslufélag
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 fjárfestar
Ungir jafnarðarmenn (UJ)
Ungir Píratar (UP)
Ungir umhverfissinnar (UU)
Uppreisn - Ungliðahreyfing Viðreisnar
Ungmennadeild Norræna félagsins (UNF)
Ungmennahreyfing Rauða kross Íslands (URKÍ)
Ungmennaráð UNICEF

Félög með áheyrnaraðild

Projekt Polska
Samband ungra sjálfstæðismanna
SK8ROOTS
Stamfélagið - Ungliðahreyfing Málbjargar
Ungheill - Ungmennaráð Barnaheilla
Unghugar - Ungmennaráð Hugarafls
Ungliðahreyfing Íslandsdeildar Amnesty International
Ungliðahreyfing ÖBÍ
Ungmennaráð Þroskahjálpar
Ungmennaráð UN Women
UngSAFT - Ungmennaráð SAFT 
Q - félag hinsegin stúdenta
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Sambandsþing LUF árið 2022 var haldið laugardaginn 12. mars í Hinu húsinu að Rafstöðvarvegi 7. Una
Hildardóttir, sitjandi forseti LUF, opnaði þingið og lagði fram tillögu fráfarandi stjórnar um að Birta Karen
Tryggvadóttir, yrði kjörin þingforseti. Hún var kjörin og stýrði þinginu.

Geir Finnsson, fulltrúi Uppreisnar - ungliðahreyfingar Viðreisnar gaf kost á sér til embættis forseta og var
kjörin sem slíkur, áður hafði hann gengt embætti varaforseta þrjú kjörtímabil. „Ég þakka það traust sem
mér hefur verið sýnt af þessu þingi til að leiða þetta félag á því mikla vaxtatímabili sem er í vændum.
Hlakka ég til náins samstarfs með nýrri stjórn og að vera ungu fólki að gagni í okkar sameiginlegu
hagsmunabaráttu.,“ sagði Geir Finnsson við tilefnið.

Þá var Viktor Lorange, fulltrúi Ung norræn - unmennadeildar Norræna félagsins kjörinn varaforseti, Sylvía
Martinsdóttir fulltrúi Ungra Evrópusinna (UE) var endurkjörin gjaldkeri, Huginn Þór Jóhannsson, fulltrúi
Ungra Pírata (UP) var kjörinn ritari og Jessý Jónsdóttir fulltrúi Stúdentaráðs Háskóla Íslands (SHÍ) var
kjörin alþjóðafulltrúi. Kosnir voru tveir meðstjórnendur, S. Maggi Snorrason, fulltrúi Sambands íslenskra
framhaldsskólanema (SÍF) og Pétur Halldórsson frá Ungum umhverfissinnum (UU). Einnig voru kjörnir
tveir varamenn í stjórn og hlutu Una Hildardóttir, fulltrúi Ungra Vinstri grænna (UVG) og fráfarandi forseti
félagsins, og Steinunn Ása Sigurðardóttir, fulltrúi Ungmennahreyfingar Rauðakross Íslands (URKÍ),
fráfarandi meðstjórnandi kjör.

Samþykktar voru lagabreytingartillögur stjórnar sem breyttu atkvæðavægi aðildarfélaga á
sambandsþingjum félagsins. Ræðst atkvæðavægi nú á stærð fullra aðildarfélaga en áður höfðu
aðildarfélög tækifæri á að senda allt að þrjá fulltrúa með atkvæðisrétt á sambandsþing LUF. Samkvæmt
greinargerð stjórnar með lagabreytingartillögunum er þetta liður til að jafna atkvæðavægi aðildarfélaga
og færa félagið meira í átt að norrænum systurfélögum.

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. 

1. sambandsþing 2022
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2. stjórn LUF 2022-2023
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Geir finnsson
forseti 
(Uppreisn)

viktor lorange
varaforseti 
(Ung norræn)

huginn þór 
ritari 
(Ungir píratar)

sylvía martinsdóttir
gjaldkeri 
(Ungir evrópusinnar)

jessý jónsdóttir
alþjóðafulltrúi 
(shí)

s. maggi snorrason
lýðræðisfulltrúi 
(síf)

egill hermannsson
hagsmunafulltrúi 
(uu) 29.09.22 -

pétur halldórsson
hagsmunafulltrúi 
(uu) 12.03.22 - 31.08.22

una hildardóttir
varafulltrúi 
(uvg)

steinunn ása 
sigurðardóttir 
varafulltrúi 
(uRKÍ)



1.) Halda stjórnarfundi hálfsmánaðarlega Lokið/skylda næstu stjórnar

2.) Halda fjóra leiðtogaráðsfundi á starfstímabilinu Lokið/skylda næstu stjórnar

3.) Halda sambandsþing 25.02.2023/skylda næstu stjórnar

4.) Fylgja eftir endurskoðun á Æskulýðslögum Lokið/til næstu stjórnar

5.) Vinna að heildstæðri stefnu í málaflokknum Í vinnslu/til næstu stjórnar

6.) Berjast fyrir félagafrelsi ungmenna Í vinnslu/til næstu stjórnar

7.) Hefja undirbúning á skýrslu um stöðu ungs fólks Lokið/til næstu stjórnar

8.) Tryggja rekstur réttindaskrifstofu LUF Í vinnslu/til næstu stjórnar

9.) Fylgja eftir #ÉgKýs 2021 Lokið/til næstu stjórnar

10.) Berjast fyrir lækkun kosningaaldurs Í vinnslu/til næstu stjórnar

11.) Efla leiðtogaskóla Íslands Í vinnslu/til næstu stjórnar

12.) Halda stjórnmálaskóla LUF Lokið

13.) Gefa út leiðbeiningar um góða stjórnarhætti Tókst ekki/til næstu stjórnar

14.) Vinna að stefnumótun leiðtogaráðs Lokið

15.) Kynna stöðu ungmennageirans Lokið/til næstu stjórnar

16.) Halda „Félaga ársins“ Lokið/til næstu stjórnar

17.) Auka samstarf innan ungmennageirans Í vinnslu/til næstu stjórnar

18.) Stuðla að sjálfbærni í rekstri Lokið

19.) Móta umgjörð Sendinefndar LUF hjá Sameinuðu þjóðunum Í vinnslu/til næstu stjórnar

20.) Gefa út upplýsingayfirlit yfir alþjóðastarf LUF á heimasíðu Lokið/til næstu stjórnar

21.) Móta alþjóðaráð LUF Lokið/til næstu stjórnar

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. 
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Samband ungra sjálfstæðismanna fékk áheyrnaraðild á Sambandsþingi LUF 2022. Sambandið er
regnhlífarsamtök félaga ungra sjálfstæðismanna um allt land. Stendur sambandið fyrir virku
ungmennastarfi til að vinna veg Sjálfstæðisstefnunnar með ungs fólks á Íslandi. Eru aðilar að SUS á
aldrinum 15-35 ára. 

UngSAFT - ungmennaráð SAFT hlaut áheyrnaraðild á stjórnarfundi 21. september 2022. UngSAFT er
ungmennaráð SAFT sem er miðstöð netöryggisfræðslu barna og ungmenna á Íslandi. Ráðið
samanstendur af ungmennum á aldrinum 13-18 ára. Rödd ungmenna er ómetanleg í að gera netið að
betri stað fyrir alla og er oft leitað til ráðsins af utanaðkomandi aðilum sem vilja innsýn inn í heim unga
fólksins á netinu.

SK8ROOTS hlaut einnig áheyrnaraðild á stjórnarfundi 21. september 2022. Tilgangur félagsins er að reka
hjólabrettafélag sem býður aðgengi allra að notkun hjólabretta með öryggi í fyrirrúmi með fjölbreyttri
kennslu frá faglærðu fólki með góðum og mikilvægum hlífðar- og varnarbúnaði. Lögð er áhersla á að ná
til ungmenna sem ekki hafa fundið sig í öðrum íþróttum eða tómstundum. Forvarnarstarf og
heilsusamlegur lífsstíll er í fyrirrúmi.

Ungliðahreyfing Íslandsdeildar Amnesty International fékk áheyrnaraðild á stjórnarfundi 11. janúar 2023.
Ungl iða hreyfing Íslands deildar Amnesty Internati onal er félags skapur ungra mann rétt inda sinna á aldr‐ 
inum 15-25 ára. Hlut verk ungl iða hreyf ing ar innar er að vekja athygli á mann rétt indum og mann rétt inda‐ 
brotum um heim allan í gegnum aðgerð astarf. Ungl iða hreyfing Íslands deildar Amnesty Internati onal var
stofnuð í mars árið 2012. Hreyf ingin hefur frá fyrstu dögum haft það að leið ar ljósi að vekja athygli á
mann rétt inda málum í víðu samhengi. Þá er Ungliðahreyfingin er einn helsti kjarni í aðgerðarstarfi
Íslandsdeildar Amnesty International víða um land.

4. aðildarumsóknir
Aðildarfélögum LUF fjölgaði enn eitt árið og hlutu fjögur félög áheyrnaraðild með samþykki

stjórnar. Eru aðildarfélög LUF því orðin 41 talsins.
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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 2022-2023 í umboði
aðildarfélaga sinna:

5. leiðtogaráð luf
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fulltrúar aðildarfélaga
Embla Rún Halldórsdóttir, AFS á Íslandi

Ragnhildur Einarsdóttir, Alþjóðleg ungmennaskipti (AUS)

Mladen Zivanovic, AIESEC

Kolbeinn Arnaldur Dalrymple, Félag ungra jafnréttissinna

Ríkey Jóna Eiríksdóttir, JCI á Íslandi

Olga Pokrovskaya, Núll prósent

Filipa Ramos Gomes, Seeds

Andrea Jónsdóttir, Samband íslenskra framhaldsskólanema

Unnur Þöll Benediktsdóttir, Samband ungra framsóknarmanna

Bjarki Þór Grönfeldt, Samband íslenskra námsmanna erlendis

Rebekka Karlsdóttir, Stúdentaráð Háskóla Íslands

Arnór Benónýsson, Ungt jafnaðarfólk

Tinna Hallgrímsdóttir, Ungir umhverfissinnar

Drífa Lýðsdóttir, Ung vinstri græn

Steinþór Logi Arnarsson, Samtök ungra bænda

Eva Brá Önnudóttir, Ung norræn

Rakel Rebekka Sigurðardóttir, CISV

Erlingur Sigvaldason, Uppreisn

Lísa Rán Arnórsdóttir - Ungar athafnakonur

Guðrún Svava Baldursdottir, Samfés

Ólafur Hrafn Halldórsson, Ungir Píratar

enginn fulltrúi - jb á íslandi

Ingi Hrafn Pálsson, URKÍ

Magdalena A. Torfadóttir, Ungir fjárfestar

Starri Reynisson, Ungir evrópusinnar

Bjarki Fjalar Guðjónsson, ELSA Iceland

Þóra Jóhannsdóttir, Hugrún

enginn fulltrúi - breytendur

Nadía Lóa Atladóttir, Ungmennadeild UNICEF

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Tomasz Chrapek, Project Polska

Andri Bjarnason, Stamfélagið 

Sunna Dögg Ágústsdóttir, Ungmennaráð Þroskahjálpar

Aníta Sóley Scheving Þórðardóttir, Ungheill

enginn fulltrúi - unghugar

Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir, Ungliðaráð ÖBÍ

Fönn Hallsdóttir, Ungmennaráð UN Women

Sólveig Ástudóttir Daðadóttir, Q - félag hinsegin stúdenta

Lísbet Sigurðardóttir, Samband ungra sjálfstæðismanna

Hugo Hoffmeister, SK8ROOTS

Askur Hrafn Hannesson, Ungliðahreyfing Amnesty

Valgerður Eyja Eyþórsdóttir, UngSaft - Ungmennaráð SAFT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

fulltrúar aðildarfélaga



Leiðtogaráð fundaði fjórum sinnum á starfstímabilinu undir formennsku Viktors Lorange, varaforseta
LUF. Fundirnir voru haldnir í takt við lög LUF um fasta dagskrá og niðurröðun dagskrárliða.

Á fyrsta fundi, þann 6. apríl 2022, var framkvæmdaáætlun stjórnar og fjárhagsáætlun starfsársins
samþykkt auk þess sem tillaga að stofnun Alþjóðaráðs LUF var samþykkt. Kemur Alþjóðaráð í stað
alþjóðanefndar, en í Alþjóðaráði eiga sæti fulltrúar allra aðildarfélaga sem eru ábyrgir fyrir alþjóðastarfi
síns félags auk sendinefndar LUF hjá Sameinuðu þjóðunum. Einnig var kjörinn fulltrúi Leiðtogaráðs LUF í
stjórn Leiðtogaskóla Íslands. Freyja Ingvarsdóttir, fulltrúi SÍNE gaf kost á sér og hlaut kosningu í stjórnina.
Þá var einnig kjörið í stöðu Ungmennafulltrúa Íslands hjá Sameinuðu þjóðunum á sviði barna og
ungmenna. Voru þrjú í framboði en Inga Huld Ármann, fulltrúi SHÍ, var kjörin ungmennafulltrúi og Lilja
Hrönn Önnudóttir, fulltrúi Ungra jafnaðarmanna (UJ) kjörin varafulltrúi.

Á öðrum fundi, þann 29. september 2022 var farið yfir stöðu helstu verkefna auk þess að kynna ný
aðildarfélög með áheyrnaraðild en félögin UngSAFT- ungmennráð SAFT og SK8ROOTS voru vel tekin af
leiðtogaráði sem nýir meðlimir. Þá var nýr meðstjórnandi í stjórn skipaður, en Egill Hermannsson, fulltrúi
Ungra umhverfissinna (UU) var sjálfkjörinn. Þá var einnig kosið til embættis ungmennafulltrúa Íslands hjá
Sameinuðu þjóðunum á sviði loftslagsmála. Bauð Finnur Ricart Andrason sig fram til endurkjörs og var
sjálfkjörinn í embættið.

Á þriðja leiðtogaráðsfundi, þann 29. nóvember 2022, sem haldinn var í Iðnó var áfangaskýrsla stjórnar
LUF kynnt fyrir leiðtogaráði auk þess að kosið var á milli þriggja framboða í ungmennafulltrúa Íslands hjá
Sameinuðu þjóðunum á sviði sjálfbærrar þróunar. Var Rebekka Karlsdóttir, fulltrúi Stúdentaráðs (SHÍ)
kjörin í embættið og Evlalía Kolbrún, fulltrúi Ungra umhverfissinna (UU) kjörin varafulltrúi. Samhliða þriðja
leiðtogaráðsfundi var haldið málþing um stöðu og framtíð ungmennageirans.
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Fjórði leiðtogaráðsfundur var haldinn 24. janúar
2023. Á fundinum var Ungliðahreyfing Íslandsdeildar
Amnesty International kynnt sem nýtt aðildarfélag
með áheyrn og var því vel tekið af Leiðtogaráði. Þá
var í fyrsta sinn kjörinn ungmennafulltrúi Íslands hjá
Sameinuðu þjóðunum á sviði mennta, vísinda og
menningar. Voru 7 í framboði en Isabel Alejandra
Díaz, fulltrúi Stúdentaráðs (SHÍ) hlaut kjör sem
ungmennafulltrúi og Benedikt Bjarnason, fulltrúi Ung
norræn, hlaut kjör sem varafulltrúi. Þá voru
lagabreytingatillögur stjórnar fyrir sambandsþing
kynntar auk þess að farið var yfir nýtt
kosningafyrirkomulag á sambandsþingi og tillaga
stjórnar að kjörstjórn var samþykkt. Við lok fundar
fékk leiðtogaráð kynningu á styrktarsjóðum fyrir
ungmennafélögum frá RANNÍS.



6. höfuðstöðvar
Höfuðstöðvar LUF eru tímabundið til húsa að laugavegi 176, 101 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.
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6.1. starfsfólk

tinna isebarn
framkvæmdastjóri

sigurður h. birgisson
lögfræðingur

viktor lorange
verkefnastjóri

Að auki útvistar LUF ákveðnum verkefnum starfseminnar til eftirtalinna aðila: Hanna Guðmundsdóttir,
viðurkenndur bókari á vegum sér um allt bókhald LUF. Ari Páll Karlsson, ljósmyndari sér um ljósmyndun
fyrir vefsíðu félagsins ásamt því að ljósmynda fundi og aðra viðburði á vegum LUF.

6.2. þjónustuvettvangur
Starfsfólk skrifstofunnar innan höfuðstöðva LUF fer með umsjón með daglegum rekstri félagsins.
Skrifstofan vinnur eftir lögum, siðareglum, stefnu, framkvæmdaráætlun og ákvörðunum stjórnar hverju
sinni. Skrifstofan sér m.a. um rekstur Leiðtogaskóla Íslands, framkvæmd verkefna, vinnur að
rannsóknum, stefnumótun, samskiptum við aðildarfélögin, stjórnvöld og alþjóðlega samstarfsaðila.
Einnig hefur hún umsjón með fjármálum, fundarhaldi, námskeiðum, fyrirlestrum og upplýsingamálum svo
dæmi séu nefnd. Starfsfólk LUF sinnir margvíslegri þjónustu við aðildarfélögin, t.d. aðstoð við
fjármögnun, uppbyggingu innviða, góða stjórnarhætti, samskipti við hið opinbera, réttindamál,
lögfræðiráðgjöf, fræðslu- og kynningarstarf svo fátt eitt sé nefnt.



“LUF skal vera leiðandi í mannréttinda- og lýðræðisfræðslu í gegnum sjálfboðastarf,

námskeið, vinnustofur og annað óformlegt nám.” - Stefna LUF 
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6.3. leiðtogafræðsla

LUF rekur Leiðtogaskóla Íslands (LSÍ). Skólinn er
afrakstur samvinnu aðildarfélaga LUF sem vildu
bregðast við eftirspurn eftir hagnýtu 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 notaður
sem leiðarvísir. Evrópuráðið viðurkennir skólann
sem „gott fordæmi“ (e. best practice) í Evrópu.
Skólinn var sameignlega þróaður af
aðildarfélögunum árið 2015. Hann var formlega
stofnaður og þann 26. janúar 2016. Fyrsti árgangur
skólans útskrifaðist þann 9. október 2016.

6.3.1. leiðtogaskóli ísland
 ...Lýðræði og mannréttindi í verki
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Veita ungu fólki nauðsynleg verkfæri og hagnýta fræðslu til að þekkja, æfa, vernda og efla eigin
réttindi.
Virkja mannauðinn innan aðildarfélaga LUF og veita þeim stuðning í hagsmunastarfi, nýsköpun og
láta hugmyndir verða að veruleika.
Auka getu ungs fólks til þess að vinna með jafningjafræðslu.
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;
Hvetja til samstarfs aðildarfélaga, koma í veg fyrir tvíverknað og tryggja virkni smærri félaga sem
stríða við auðlindaskort;
Vera vettvangur fyrir ungt fólk utan félagasamtaka sem vill kynna sér starf ungmennafélaga og hvetja
þá einstaklinga til að taka þátt í sjálfboðastarfi.

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

.
Þema skólans er innleiðing Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í ungmennastarf í samræmi við lið
4.1. um sjálfbæra þróun í stefnu LUF. Þar sem þátttakendur vinna lokaverkefni sem tengt
heimsmarkmiðunum sem nýtast aðildarfélögum LUF. Leiðtogaskólinn leggur höfuðáherslu á sterka
tengslamyndun, nána samvinnu og læra með því að gera aðferðinni (e. learning by doing strategy). 
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Leiðtogaskóli Íslands árið 2022 fór fram helgarnar 8.- 9. október og 22. - 23. október. Leiðtogaskólinn var
styrktur af mennta- og barnamálaráðuneytinu í gegnum Æskulýðssjóð og Active Citizens Fund í gegnum
samstarf við sjálfbærnisamtökin LAPAS í Eistlandi. og fór hann fram í Hinu húsinu og í Háskólanum í
Reykjavík. Að venju lauk skólanum með málþinginu: Innleiðing Heimsmarkmiðanna í ungmennastarf þar
sem útskriftarnemendur kynntu lokaverkefni sín. Málþingið fór fram í Hinu húsinu - Miðstöð ungs fólks
23. október 2022.

Alls voru 15 ungir einstaklingar sem komust inn í skólann þetta árið og voru af þeim 11 sem kláruðu
skólann með lokaverkefni og útskrifuðust:

Amna Hasecic
Framlag Ungra athafnakvenna
Heimsmarkmið 17 - Samvinna um
heimsmarkmiðin
„Myndband um framkvæmd
heimsmarkmiðanna“

Aníta Sóley Scheving Þórðardóttir og
Askur Hrafn Hannesson
Samstarfsframlag SÍF og Ungmennaráðs UN
Women
Heimsmarkmið 5 - Jafnrétti kynjanna
„Hjálparhönd: Vefsíða úrræða fyrir þolendur og
gerendur kynbundins ofbeldis“

Berglind Sunna Bragadóttir, Gunnar
Ásgrímsson og Hafdís Lára
Halldórsdóttir Westerlund
Framlag Sambands ungra framsóknarmanna
Heimsmarkmið 4 - Menntun fyrir alla
„Málþing um dagvistunar- og leikskólamál“

Embla Líf Hallsdóttir
Framlag Samfés - Samtaka félagsmiðstöðva og
ungmennahúsa
Heimsmarkmið 9 - Nýsköpun og uppbygging
„Samtal ungmennafélaga“

Hrafnhildur Kristbjörnsdóttir
Framlag UngÖBÍ
Heimsmarkmið 10 - Aukinn jöfnuður
„Stefnumótun UngÖBÍ“

Linda Rún Jónsdóttir
Framlag Stúdentaráðs Háskóla Íslands
Heimsmarkmið 4 - Menntun fyrir alla
„Aðgengi foreldra að námi“

Róbert Dennis Solomon og Snævar
Ingi Sveinsson
Framlag Sambands íslenskra
framhaldsskólanema
Heimsmarkmið 9 - Nýsköpun og uppbygging
„Námskeið í stafrænum lausnum fyrir
ungmennafélög“

Sigurþór Maggi Snorrason
Framlag stjórnar Landssambands
ungmennafélaga
Heimsmarkmið 17 - Samvinna um markmiðin
„Stjórnarhættir ungmennafélaga“

Frá árinu 2016 hafa 165 þátttakendur á aldrinum 15-37 ára sótt námskeið á vegum Leiðtogaskóla Íslands
og af þeim hafa 77 útskrifast. 



Elín Kristjánsdóttir,  JCI

Fanney Þórisdóttir,  JCI

Geir F innsson,  Uppreisn/LUF

Guðlaug Birna Björnsdóttir,  JCI

Guðmundur Haraldsson,  SÍNE

Heiða Vigdís S igfúsdóttir,  LUF

Inga Auðbjörg K.  Straumland,  UJ

Jóhanna María Sigmundsdóttir,  SUF/SUB

Kristjana Björk Barðdal,  UAK

Laufey María Jóhannsdóttir,  UAK

Margrét Helga Gunnarsdóttir,  JCI

Marinó Örn Ólafsson,  SHÍ

Pétur Halldórsson,  UU

Sara Þöll F innbogadóttir,  SÍF/LUF

Steinunn Ása Sigurðardóttir,  AFS/LUF

Nicole Buot Navarro,  AIESEC

Sigurður Sigurðsson,  JCI

Tinna Isebarn,  LUF

Una Hildardóttir,  UVG/LUF

Svava Gunnarsdóttir,  Samfés

Sigurður Helgi  B irgisson,  LUF

Jenný Lárentsínusdóttir,  AFS

þjálfarateymi luf

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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Í markmiði 11 í framkvæmdaráætlun lofaði stjórn m.a. að efla skólann 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 ungmennavettvangsins og
fjölmörgum systursamtökum LUF erlendis þar sem um er að ræða afurð af „þjálfun þjálfara“ (e. Train the
Trainers). 

6.3.2. þjálfarateymi luf

Efla leiðtogahæfni og valdefla ungt fólk í félagasamtökum;
Styrkja innviði LUF, aðildarfélaganna og ungmennastarf í heild;
Byggja upp getu ungmennafélaga og forystufólks með hæfni til að miðla þekkingu og reynslu;
Innleiða hæfnislíkan (e. Competence model for trainers) Evrópusambandsins sem þróað var samhliða
Evrópsku þjálfarastefnunni (e. European training strategy) til að gæta að gæðastjórnun.

Markmiðið með Þjálfarateymi LUF er að:
1.
2.
3.
4.

Vera á aldrinum 16-35 ára. Því LUF leggur áherslu á
jafningjafræðslu og miðar við aldurstakmarkið sem
sett er félagsmönnum aðildarfélaganna í 21. gr.
samþykkta LUF um kjörgengi til stjórnar.
Vera félagsmaður aðildarfélags LUF.
Hafa reynslu af ungmenna-, hagsmuna- og/eða
félagsstörfum innan aðildarfélags LUF.
Hafa reynslu af því að leiða vinnustofur og námskeið.
Hafa getu til að flytja fyrirlestur og halda vinnustofu á
sviði sem nýtist félagsmönnum aðildarfélaga LUF.
Að hafa áður komið að námskeiðshaldi í LSÍ eða að
hafa útskrifast úr LSÍ er metið sem kostur.

Þjálfarar þurfa að uppfylla eftirfarandi hæfniskröfur:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Þjálfarateymi LUF samanstendur af reyndum þjálfurum
innan LUF og aðildarfélaganna. Teymið miðlar þekkingu
og reynslu á milli félaga, styrkir innviði LUF,
aðildarfélaganna og ungmennastarfs í heild, byggir upp
getu ungmennafélaga og eflir leiðtogahæfni forystufólks
innan félagasamtaka ungs fólks. Teymið hefur nú verið
starfrækt síðan árið 2018. Teymið virkar 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.



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. Verkfærakista ungmennafélaga (e. Toolkit for Youth NGOs) er hugsuð
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 félagasamtaka
ungs fólks.

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

Efniviður verkfærakistunnar 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 ungmennafélaga hverju sinni.
Eins og stendur vinnur LUF að handbók um stjórnarhætti og persónuverndarstefnu sem kemur til með að
bætast í safnið.
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6.3.3. verkfærakista luf
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Síðan árið 2019 hefur LUF haldið tengslaviðburðinn „Félagi ársins” hátíðlegan. 

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

Félagi ársins fór fram á degi sjálfboðaliðans, þann 5. desember 2022. Viðburðurinn fór hátíðlega fram og
haldinn á Stúdentakjallaranum. Að þessu sinni voru 7 tilnefnd fyrir óeigingjörn störf í þágu sinna
aðildarfélaga:

6.3.4. félagi ársins 2022

Baldur Blöndal / ELSA

Benedikt Bjarnason / Ung norræn

Diana Íva Gunnarsdóttir / SUF

dagmar óladóttir / shí

Guðmundur Bjarnason / SUB

Natan Kolbeinsson / Uppreisn

Ragnar Björnsson / JCI

Í dómnefnd sátu þau Tinna Isebarn framkvæmdarstjóri,
Viktor Lorange oddviti leiðtogaráðs og Sigurður
Sigurðsson, fyrrverandi forseti LUF. Guðmundur Bjarnason tekur við

farandsbikar Félaga ársins.
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LUF stendur vörð um hagsmuni ungs fólks sem þverpólitískur samstarfs- og samráðsvettvangur.

Stjórn hefur staðið fyrir ötulli hagsmunabaráttu á starfsárinu til að fylgja markmiðum

framkvæmdaáætlunar eftir. Félagið hélt áfram virku samráði við stjórnvöld og vakti m.a. athygli á

eftirköstum heimsfaraldurs covid-19 á starfsemi ungmennafélaga og ungt fólk sérstaklega, sem

mun sitja uppi með bróðurpart afleiðinga faraldursins.

7. hagsmunabaráttan



Á undanförnum sex árum hefur LUF staðið í deilum við fyrirtækjaskrá Skattsins sem hófust eftir að
þáverandi stjórn sendi inn tilkynningar, annars vegar um breytt nafn félagsins, úr Landssamband
æskulýðsfélaga í núverandi nafn Landssamband ungmennafélaga og hins vegar um breytta stjórn
félagsins. Fyrirtækjaskrá Skattsins hafnaði að skrá báðar þessar tilkynningar. Fyrirtækjaskrá byggði
synjun sína á skráningu á breyttu heiti félagsins á andmælum UMFÍ sem lutu að því að UMFÍ ætti rétt á
nafninu og skráningin væri því óheimil. Synjun sína á skráningu nýrrar stjórnar byggði fyrirtækjaskrá á því
að einn stjórnarmeðlimur væri 16 ára og ólögráða fyrir aldurs sakir og sagði ólögráða einstaklingum ekki
heimilt að sitja í stjórnum frjálsra félagasamtaka. LUF fór fram á að fyrirtækjaskrá tæki málið formlega
fyrir og vísaði á þær lagaheimildir sem þessar ákvarðanir ættu að styðjast við en viðunandi svör fengust
ekki. Af þeim sökum hóf LUF kæruferli sem tók sex ár að sjá fyrir endann á. 

LUF kærði ákvörðun fyrirtækjaskrár til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og færði fyrir því rök að
engar heimildir væru fyrir ákvörðunum fyrirtækjaskrár í málinu. Ráðuneytið var ekki reiðubúið að fallast á
málstað LUF og staðfesti að ákvarðanir fyrirtækjaskrár um synjun á skráningu tilkynninganna stæðust.
Við þetta vildi LUF ekki una og kvartaði yfir málsmeðferð og málalokum málsins til umboðsmanns
Alþingis.

Meðan á vegferð LUF stóð fyrir félagafrelsi ungs fólks til að stofna félagasamtök, setja sér samþykktir og
sitja í stjórnum þeirra á grundvelli lýðræðislegs umboðs félagsmanna voru samþykkt lög á Alþingi sem
koma í veg fyrir þann rétt. Með lögum um félög til almannaheilla nr. 110/2021 var fyrst lögfest regla um
aldur stjórnarmanna sem nær til frjálsra félagasamtaka og er í lögunum gerð krafa um að stjórnarmenn
séu lögráða. 

Þegar umboðsmaður Alþingis skilaði niðurstöðu sinni í málinu höfðu lög um félög til almannaheilla
gengið í gildi og hafði fyrirtækjaskrá Skattsins þar með fengið lagaheimild fyrir ákvörðun sinni frá árinu
2017, um að hafna skráningu ólögráða stjórnarmanns. Úrlausn umboðsmanns á þeim þætti
kvörtunarinnar var því orðin tilefnislaus með þessu. Umboðsmaður sá þó ástæðu til að fjalla um kvörtun
LUF vegna synjunar á skráningu á heiti félagsins og gerði það í ítarlegu áliti sínu nr. 10675/2020.
Umboðsmaður féllst þar í öllu á röksemdir LUF í málinu og gerði athugasemdir við málsmeðferð
ráðuneytisins. Gerði hann ráðuneytinu að taka málið upp aftur væri þess óskað. LUF fór vitanlega fram á
það og tók ráðuneytið því málið aftur til úrlausnar.
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7.1. ungt fólk fær að skilgreina sig sjálft

Úr frétt Fréttablaðsins: „Kergja milli UMFÍ og LUF" 14. júlí 2018
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Við endurupptöku málsins hjá ráðuneytinu, sem þá var orðið menningar- og viðskiptaráðuneytið, dróst
það enn frekar þar sem leitað var umsagnar fyrirtækjaskrár Skattsins um málið í ljósi úrlausnar
umboðsmanns. Þá fóru lögmenn UMFÍ fram á að koma að athugasemdum sínum í málinu sem
ráðuneytið samþykkti og dró málið enn frekar. Loks eftir þessa löngu eyðimerkurgöngu félagsins fyrir
réttu heiti félagsins og þar með rétti ungs fólks til að skilgreina félagsskap sinn fremur sem
ungmennafélög en æskulýðsfélög, komst ráðuneytið að þeirri niðurstöðu að félagið ætti rétt á skráningu
heitisins. Landssamband ungmennafélaga er því loks opinberlega og formlega skráð heiti félagsins eftir
nafnabreytingu sem samþykkt var á sambandsþingi í febrúar árið 2017. 

Þar sem þessi niðurstaða bindur enda á langt og umfangsmikið mál sem hefur haft mikil áhrif á starf
félagsins á meðan það hefur verið rekið verða nánari málavextir raktir hér að neðan.

Eftir stjórnarskipti á sambandsþingi LUF 2017 sendi félagið tilkynningu um breytingar á stjórn til
fyrirtækjaskrár Skattsins; líkt og nýjum stjórnum er skylt. Skatturinn neitaði að taka tilkynningar félagsins
til greina af þeim sökum að einn stjórnarmanna væri ólögráða, en fulltrúi Ungra Pírata var réttkjörinn á
þinginu í stjórn, þá 16 ára að aldri. Þá neitaði stofnunin að skrá nýtt heiti félagsins á þeim rökum að UMFÍ
ætti rétt á nafninu.

LUF taldi synjanir þessar brjóta gegn lögum og synjun á skráningu stjórnarmeðlims þar að auki brot gegn
mannréttindaákvæði stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 sem á jafnt við um börn sem og
fullorðna. Réttindi barna til tjáningar og þátttöku í samfélaginu 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 ákvörðunarvalds og stjórnarsetu. Afstaða Skattsins um að
neita ungmennum um þátttöku og að njóta réttinda í starfi almennra félaga án sérstakrar lagaheimildar
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 Skattsins.
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 Skattinum þann 9. júní 2017.
Skatturinn varð ekki við áskoruninni og staðfesti loks afstöðu sína til málsins með formlegri synjun þann
16. mars 2018. Í synjun sinni féll Skatturinn 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. Þá stóð Skatturinn fast á því að UMFÍ ætti rétt á nafninu
Landssamband ungmennafélaga.

7.1.1. synjun skattsins
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Þar sem máli LUF hjá Skattinum lauk með formlegri synjun var sú ákvörðun kæranleg til æðra stjórnvalds.
Í tilviki fyrirtækjaskrár Skattsins heyrði stofnunin undir Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Synjunin
var formlega kærð til ráðuneytisins þann 14. júní 2018.

Niðurstaða ráðuneytisins barst félaginu 25. september 2019. Mikil vonbrigði voru með niðurstöðuna og
afgreiðslu ráðuneytisins sem staðfesti niðurstöðu Skattsins m.a. með óljósri vísan til hlutverks UMFÍ í
íþróttalögum hvað heiti LUF varðaði. En á grundvelli þess að ólögráða einstaklingar geta ekki gengist
undir fjárhagslegar skuldbindingar persónulega samkvæmt lögræðislögum varðandi skráningu ólögráða
stjórnarmanns. LUF taldi ráðuneytið ekki hafa ígrundað málið nægilega vel og ekki tekið mið af
sjónarmiðum LUF.

Í kjölfarið samdi stjórn LUF í samráði við fulltrúa aðildarfélaga LUF áskorun til Þórdísar Koldbrúnar R.
Gylfadóttur, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, um að virða rétt ungs fólks til þátttöku og
stjórnarsetu í almennum félögum. Áskorunina afhentu fulltrúar LUF á fundi með ráðherra þar sem
fulltrúarnir útskýrðu 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.

7.1.2. stjórnsýslukæra til ráðuneytisins

Sigurður Helgi, lögmaður LUF, sendi kvörtun til umboðsmanns þann 20. ágúst 2020. Kvörtun LUF beindist
að niðurstöðu fyrirtækjaskrár Skattsins, sem LUF taldi ólögmæta, sem og málsmeðferð málsins í
stjórnsýslunni, en LUF taldi málið m.a. hafa tekið óásættanlega langan tíma, það hafi verið illa rannsakað
og illa rökstutt.

Umboðsmaður sá ástæðu til að taka kvörtunina til meðferðar og óskaði skýringa atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins. LUF taldi ástæðu til að gera töluverðar athugasemdir við skýringar
ráðuneytisins.

Umboðsmaður skilaði áðurvitnuðu áliti (nr. 10675/2020) í málinu þann 5. maí 2022. Þá höfðu lög um
félög til almannaheilla verið lögfest og þar með áskilnaður um lögræði stjórnarmanna almennra félaga.
Umboðsmaður aðhafðist því ekkert í þeim þætti. Hann rakti þó ítarlega lagaumgjörð fyrirtækjaskrár
Skattsins við skráningu á heiti (firma) almennra félaga. Þar tók umboðsmaður undir röksemdir LUF og
gerði athugasemdir við málsmeðferð ráðuneytisins. Gerði hann ráðuneytinu að taka málið upp aftur til
úrlausnar og úrskurðar.

7.1.3. kvörtun til umboðsmanns alþingis
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Fyrirtækjaskrá Skattsins var færð undir menningar- og viðskiptaráðuneytið og var mál LUF því tekið upp
að nýju þar að beiðni félagsins, í samræmi við tilmæli umboðsmanns Alþingis. Ráðuneytið veitti
fyrirtækjaskrá færi á umsögn í ljósi álits umboðsmanns. Þar hélt stofnunin fast í sinn málstað þrátt fyrir
yfirferð umboðsmanns, sem var fremur afdráttarlaus. Þá kröfðust lögmenn UMFÍ þess að koma að
sjónarmiðum í málinu og rökstyðja einkarétt UMFÍ á orðinu „Ungmennafélag“. Sjónarmiðum
fyrirtækjaskrár og UMFÍ var svarað örugglega og ítarlega og þess krafist að ráðuneytið afgreiddi málið
tafarlaust.

Málinu lauk svo loks með úrskurði menningar- og viðskiptaráðuneytisins, dags. 30. desember 2022. Með
úrskurði sínum ógilti ráðuneytið ákvörðun fyrirtækjaskrár Skattsins frá 16. mars 2018 og gerði
fyrirtækjaskrá að skrá heiti félagsins: Landssamband ungmennafélaga.

7.1.4. endurupptaka málsins

LUF hefur barist fyrir endurskoðun á æskulýðslögum nr. 70/2007 í mörg ár en þau hafa ekki verið uppfærð
eða endurskoðuð frá lögfestingu þeirra árið 2007. Fulltrúar LUF í æskulýðsráði ríkisins hafa haldið
kröfunni til streitu innan ráðsins og unnið ötullega að henni. Við vinnu æskulýðsráðs að nýrri stefnu
málaflokksins á grundvelli laganna lagði fulltrúi LUF sérstaka áherslu á þetta atriði. Sú vinna rataði inn í
stefnuna, sem nefnist Framtíðin: stefna um tómstunda- og félagsstarf barna og ungmenna en þar er
endurskoðun laganna efst af megináherslum til ársins 2030.

Með þeirri reynslu sem hefur fengist af lögunum er ljóst að þau þjóna ekki tilgangi sínum. Þó svo að LUF
sé nefnt sem heildarsamtök ungs fólk í málaflokknum í greinargerð með lögunum, og enn fremur vakin
athygli á alþjóðlegri stöðu félagsins sem „National Youth Council,“ má enn greina trega við að viðurkenna
stöðu LUF hér á landi. LUF telur því nauðsynlegt að raunveruleg staða félagsins verði tryggð í lögunum
þar sem fyrra fyrirkomulag hefur ekki dugað sem skyldi. Þá hefur aðgreining milli íþrótta- og
æskulýðsmála í lögunum ekki dugað til, en hún hefur í raun verið hundsuð undanfarin ár. Þetta kemur í
veg fyrir eðlilega framþróun málaflokksins í takt við alþjóðleg viðmið. Aðrar nauðsynlegar breytingar sem
LUF telur nauðsynlegt að ráðast í er m.a. að gera hagsmunastarfi og réttindabaráttu ungs fólks hærra
undir höfði. Í lögunum ætti m.a. að tryggja óskilyrta aðkomu ungs fólks að ákvarðanatöku og auðvelda
ungu fólki að taka þátt í ungmennastarfi sem eflir og verndar eigin réttindi. LUF telur einnig mikilvægt að
gerður sé greinarmunur á þörfum 6 ára barna og 25 ára ungmenna. Einnig er brýnt að endurskoða skipan
Æskulýðsráðs en LUF telur að ungt fólk eigi að skipa meirihluta sæta í ráðinu.

7.2. Óviðunandi lagaumhverfi
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Þá hefur LUF enn fremur séð ástæðu til að lögfesta heimild fyrir ungt fólk, sem til þess hefur þroska og
traust félagsmanna, til að sitja í stjórnum félagasamtaka sem starfa fyrir ungt fólk. Líkt og rakið var
ítarlega í kaflanum að ofan hafa stjórnvöld um árabil meinað einstaklingum stjórnarsetu í félagsamtökum
á grundvelli aldurs eins og sér. Nú hefur verið lögfest ákvæði í lögum um félög til almannaheilla nr.
110/2021 sem kemur í veg fyrir þátttöku ólögráða einstaklinga í stjórnum félagasamtaka. LUF telur því
réttast að opnað sé fyrir þann möguleika í nýjum lögum svo þau þjóni í raun ungu fólki, efli það og styrki til
virkni og þátttöku í samfélaginu. Slíkt ákvæði væri einnig í samræmi við áskilnað Barnasáttmála
Sameinuðu þjóðanna. En réttindi barna til tjáningar og þátttöku í samfélaginu eru sérstaklega tryggð í 12.
til 15. gr., sbr. lög nr. 19/2013. Með lögfestingu Barnasáttmálans skuldbundu íslensk stjórnvöld sig til að
aðlaga lagaumgjörð að ákvæðum sáttmálans svo krafa LUF í þessu ljósi ætti að vera sjálfsögð.

Með lögfestingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hafa stjórnvöld viðurkennt og fullgilt þau réttindi
sem í honum felast. Þar að auki haf stjórnvöld gengist undir þá skyldu að innleiða meginreglur hans í allri
löggjöf sem lýtur að réttindum barna. Í sáttmálanum, nánar tiltekið 12. gr., felst réttur til stigvaxandi
þátttöku og ákvarðanatöku í samræmi við getu barna til að mynda eigin skoðanir. Sé sáttmálinn skoðaður
í samræmi við kosningalöggjöf felst í henni sú afstaða að ungmenni yngri en 18 ára séu ófær um að
mynda sér sjálfstæða skoðun á kosningum, og þ.a.l. samfélagsmálum. Þessu er LUF fullkomlega
ósammála. Líkt og sjá má, m.a. á niðurstöðum skuggakosninga seinustu ára, hafa þær verið í miklu
samræmi við niðurstöðu kosninga og því er ekki að sjá að 16 og 17 ára einstaklingar séu síður færir til að
taka þátt í kosningum en 18 ára einstaklingar. 

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

LUF hélt markmiði sínu um lækkun kosningaaldurs til streitu m.a. samhliða þeim breytingum á
stjórnarskrá sem til stóðu. Þær urðu þó að hápólitísku máli og rataði lækkun kosningaaldurs takmarkað í
umræðu. LUF telur lækkun kosningaaldurs varða mannréttindi og heldur kröfu um lækkun kosningaaldurs
til streitu.

7.3. lækkun kosningaaldurs



Lýðræðisherferðin #ÉgKýs hefur það að markmiði að efla lýðræðisvitund og hvetja ungt fólk til að kjósa
eftir upplýstri ákvörðun í von um að kosningaþátttaka aukist. Herferðinni var formlega ýtt úr vör með
lýðræðishátíð ungs fólks á fundi fólksins í Norræna húsinu þann 3. september 2021. Þar var meðal annars
staðið fyrir pólitísku partýi þar sem ungum fulltrúm framboðsflokkanna var boðið í pallborð til samtals við
ungt fólk í aðdraganda kosninga. Þar að auki var staðið fyrir samtali kynslóðanna í samstarfi við
Landssamband eldri borgara. 

Lýðræðisvikan í framhaldsskólum hófst á mánudegi þann 6. september og lauk með skuggakosningum 9.
September 2021. Skólarnir tóku þátt í lýðræðisvikunni á einn eða annan hátt en það var líkt og áður í
þeirra höndum að skipuleggja og halda utan um dagskrána þá daga. Margir buðu fulltrúum framboðanna
á pallborðsumræður eða í samtal með með öðrum hætti þar sem nemendur fengu tækifæri til að ræða við
frambjóðendur. Lögð var áhersla á að þessir viðburðir væru bæði hvetjandi og fræðandi og skipulagðir af
nemendum.

Þetta var í fjórða sinn sem skuggakosningar voru haldnar á landsvísu fyrir íslenska framhaldsskóla, en
aldrei hafa jafn margir skólar tekið þátt. Grundvöllur skuggakosninga er sá að framkvæmd þeirra séu sem
líkastar almennum kosningum og því er mikið lagt upp úr nákvæmum leiðbeiningum og skýrum reglum.
Forsenda verkefnisins var sem áður sú að framkvæmdin sé frá upphafi til enda leidd af ungu fólki og
mikilvægi þess að nemendur fái tækifæri til þess að kynnast hinu lýðræðislega ferli kosninga með m.a.
lýðræðislega skipaðri kjörstjórn. Nemendur sem og almenningur var hvattur til að nýta sér Kosningavitann
sem er samstarf LUF við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Lýðræðisvitinn var einnig gefinn út á
vefsíðu verkefnisins, en hann er stútfull handbók af lýðræðisfræðslu fyrir framhaldsskólanema.
Niðurstöður afstaðinna kosninga eru aðgengilegar á egkys.is. og hafa þær verið sýndar í
Kosningasjónvarpi RÚV.

Þegar litið er til þátttöku á milli Alþingiskosninga 2016 og 2017 er um að ræða sterka vísbendingu um
árangur #ÉgKýs þar sem kjörsókn jókst mest hjá aldurshópnum 18-19 ára, eða um 9.5 prósentustig. Nú
vitum við að þrátt fyrir að kosningaþátttaka sé enn almennt minni hjá yngri aldurshópum er þátttaka ungs
fólks þó að aukast.

Ársskýrsla 2022 25

7.4. lýðræðisherferðin #égkýs
Lýðræðisherferðin #ÉgKýs hefur það að markmiði að efla lýðræðisvitund og hvetja
ungt fólk til að kjósa eftir upplýstri ákvörðun í von um að kosningaþátttaka aukist.
Herferðinni var formlega ýtt úr vör með lýðræðishátíð ungs fólks á fundi fólksins í
Norræna húsinu þann 3. september 2021. Þar var meðal annars staðið fyrir pólitísku
partýi þar sem ungum fulltrúm framboðsflokkanna var boðið í pallborð til samtals
við ungt fólk í aðdraganda kosninga. Þar að auki var staðið fyrir samtali
kynslóðanna í samstarfi við Landssamband eldri borgara. 
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LUF stefnir enn að því markmiði að auka kosningaþátttöku og lýðræðisvitund ungs fólks. Framkvæmd
verkefnisins fyrir kosningar eitt og sér nægir hins vegar ekki. Verkefninu þarf að fylgja eftir með
rannsóknum svo mögulegt sé að rýna í þróun kosningaþátttöku og lýðræðishegðun meðal ungs fólks á
milli ára. 

Sara þöll Finnbogadóttir fyrrverandi alþjóðafulltrúi LUF vann lokaverkefni sitt til prófgráðu í
stjórnmálafræði við Háskóla Íslands upp úr gögnum verkefnisins undir handleiðslu Evu Heiðu Önnudóttur
prófessors við stjórnmálafræðideild. Lokaverkefnið ber heitið Skuggakosningar í framhaldsskólum:
Kosningaþátttaka og lýðræðisvitund ungs fólks sem unnið var í nánu samstarfi við LUF. Að auki hafa þær
Sara Þöll og Eva Heiða fengið birta ritrýnda grein byggða á ritgerðinni. 

Lýðræðisátakið #ÉgKýs hefur skapað gott orð meðal almennings, ráðamanna og hafa fjölmiðlar fjallað
töluvert um verkefnið frá upphafi. Nauðsynlegt er að vinna að markmiði verkefnisins stöðugt og telur
stjórn sig hafa náð tilætluðum árangri í að hlúa að verkefninu, málstað þess, eftirfylgni og þróun.

7.5. bág rekstrarstaða ungmennafélaga
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 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 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 jafningjagrundvelli. 

Á sambandsþingi LUF árið 2017 barst beiðni til stjórnar þess efnis að skoða fjárhagsstöðu
aðildarfélaganna og varð það loks að veruleika. LUF gaf út skýrsluna „Staða ungmennageirans: Greining á
rekstrarumhverfi ungmennafélaga á Íslandi“ í febrúar 2021. 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 
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ungmennageirans, forsögu hans og mikilvægi. Saga LUF er í fyrsta skipti skrásett með góðu móti í
skýrslunni. Vonast er til þess að niðurstöðurnar nýtist ungmennafélögum í hagsmunabaráttu sinni og
stefnumótunarvinnu.

Niðurstöður skýrslunnar benda til að lítið hafi breyst og að stjórnvöld sinni ekki lögbundinni skyldu 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 þiggjendur 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.

Til að bregðast við ójafnræði fjárúthlutana er lögð fram sú tillaga í skýrslunni 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 hvata til framþróunar í
geiranum. Slíkt kerfi hefur félags- og vinnumarkaðsráðuneytið til að mynda tekið upp og er það til
fyrirmyndar. 

Skýrsluna í heild er hægt að nálgast á vefsíðu LUF, luf.is.

Frá útgáfu skýrslunnar árið 2021 hefur lítið breyst. Til að mynda sendi LUF inn umsögn til fjárlaganefndar
Alþingis um frumvarp til fjárlaga 2021 (1. mál) og tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin
2021-2025. Þar gerði LUF fyrst og fremst athugasemd við hættulegan niðurskurð, ósamræmi milli fjárlaga
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 barnamálaráðherra hefur
samþykkt stefnu fyrir málaflokkinn sem á að gilda til ársins 2023. 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 heita að minnast á
stefnumótun æskulýðsráðs í æskulýðsmálum, en ekki var gert ráð fyrir fjármögnun hennar. Markmiðum
stefnunnar á jafnframt að  ná þrátt fyrir að framlög til málaflokksins  dragist töluvert saman, þó svo að eitt  
markmiða hennar sé einmitt að tryggja  aukin  fjárframlög  til  reksturs  heildarsamtaka.  Kemur  þetta
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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 ára þurfi að fylgja fjármagn til að framkvæma 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
skuldbindingar stjórnvalda.

með afgerandi hætti niður á starfsemi í þágu barna og ungs fólks. Er það engin furða þegar málefni 18.4
Íþrótta- og æskulýðsmál er einungis 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 í kjölfar heimsfaraldurs. Telur LUF þessa
skerðingu ekki standast þær skuldbindingar sem hvíla á stjórnvöldum gagnvart ungu fólki hér á landi.

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

Í umsögn um fjárlög og fjármálaáætlun voru auk þess gerðar athugasemdir við að þarfir barna og ungs
fólks væru settar undir sama hatt, ójafnræði í fjárúthlutunum til málaflokksins og að stjórnvöld sinni ekki
lögbundinni skyldu sinni. Þ.a.l. hefur enn lítið breyst frá árinu 2012 þegar LUF vann sína fyrstu úttekt á
rekstrarstöðu ungmennafélaga.

Nú nýlegast hefur LUF lýst yfir þrálátum vonbrigðum í samskiptum sínum við mennta- og
barnamálaráðuneytið yfir misskiptingu þess á fjárframlögum Alþingis á fjárlögum til æskulýðsmála.
Samkvæmt þeim upplýsingum sem LUF hefur fengið frá ráðuneytinu er búið að tæma þann fjárlagalið
sem samningar og styrkir á sviði æskulýðsmála falla undir. Sá fjárliður hljóðar upp á 344.600.000 kr. og er
ráðstöfun til LUF sem heildarsamtök málaflokksins 12.000.000 kr., þ.e. 3,48% af framlögum. LUF fór þess
á leit við ráðuneytið að það upplýsi hvert hinum 332.600.000 kr. eða 96,52% fjárheimildarinnar hafi verið
ráðstafað áður en gengið var til samninga við LUF. Einnig var óskað eftir sundurliðun og upplýsingum um
hvaða viðmið og aðferðir eru viðhafðar innan ráðuneytisins við útdeilingu fjármagns undir umræddum
fjárlagalið. 

LUF ítrekaði þær athugasemdir við þessa hróplegu misskiptingu sem félagið hefur gert í fjölmörg ár og
benti enn og aftur góðfúslega á að þessi skipting stangist enn fremur á við æskulýðslög nr. 70/2007, sbr.
1. mgr. 3. gr., sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. LUF fékk þau svör um að ekki væri „í boði“ að hækka viðaukann í
ár þar sem félaginu var tjáð að skipting þeirra fjármuna væri þegar afstaðin og afmörkuð í fylgiriti fjárlaga.
LUF benti  ráðuneytinu í kjölfarið á að  sundurliðunin með fylgiriti fjárlaga er verulega  ógagnsæ,  enda ekki 
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gerður greinarmunur á íþróttamálum og æskulýðsmálum þar. Samkvæmt þeirri sundurliðun er ráðstafað
229 m. kr. til æskulýðsfélaga sé íþróttafélagið UMFÍ talið með (þ.e. KFUM og KFUK 41 m. kr., LUF 12 m.
kr., BÍS 41 m. kr., UMFÍ 135 m. kr. = 229 m.kr.). Miðað við þessa sundurliðun vantar með öllu skýringar á
úthlutun á heilum 115,6 m. kr. sem eyrnamerkt eru samningum og styrkjum á sviði æskulýðsmála skv.
fjárlögunum á grundvelli liðs 121 Samningar og styrkir til æskulýðsmála (344,6 m. kr.). Miðað við þessar
upplýsingar vantar töluvert upp á heildarmyndina og virðast í raun töluverðar fjárhæðir vera að ganga til
íþróttamála þvert á ofangreinda ákvörðun fjárlaga. LUF hefur krafist raunverulegra úrbóta til lögformlegs
horfs.

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. i Mkilvægt er að stefnan sé hugsuð til langs tíma og unnið sé að henni markvisst.
Stefnan var því endurskoðuð á 1. leiðtogaráðsfundi LUF 2. júlí 2020. Unnið var í vinnuhópum á fjórum
stöðvum þar sem ráðið setti fram tillögur að breytingum og áherslum fyrir hvern kafla í þágildandi stefnu
LUF. Í framhaldi af úrvinnslu niðurstaðna lagði stjórn fram drög að tillögu að áherslubreytingum í stefnu
fyrir 2. leiðtogaráðsfund sem var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Endurbætt málefnastefna
LUF var að lokum samþykkt á sambandsþingi LUF 27. febrúar 2021. Helstu áherslubreytingarnar sem þá
voru lagðar fyrir þingið voru um alþjóðamál með aukinni áherslu á þróunarsamvinnu. Auk þess bættist við
áhersla á stjórnmálaþátttöku, fjármálalæsi og ábyrgð fjölmiðla undir þátttöku ungs fólks. Samstarf
hagsmunaaðila breytist síðan í heildarmálsvari. Stefnuna heild má nálgast undir útgefið efni á luf.is.
Áhersluatriði hennar eru: 

1. RÉTTINDI UNGS FÓLKS 
1.1. Félagsleg samlögun
1.2. Jafnrétti 
1.3. Heilsa og vellíðan 
1.4. Atvinnu- og menntamál
1.5. Húsnæðismál 

3. STERK UNGMENNAFÉLÖG
3.1. Jafnræði fjárúthlutana
3.2. Ungmennastjórnir
3.3. Heildarmálsvari 

4. ALÞJÓÐAMÁL
4.1. Sjálfbær þróun
4.2. Þróunarsamvinna

2. ÞÁTTTAKA UNGS FÓLKS
2.1. Lýðræðisþátttaka
2.2. Stjórnmálaþátttaka
2.3. Valdefling og fræðsla
2.4. Fjármálalæsi
2.5. Ábyrgð fjölmiðla 8

7.6. stefnumótunarferli LUF
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Stefnan gefur þau fyrirmæli að hana skuli endurskoða eftir þörfum, en breytingar krefjast samþykkis
sambandsþings. Samkvæmt 20. gr. laga LUF skal Leiðtogaráð samþykkja framkvæmdaáætlun stjórnar á
fyrsta fundi sínum ár hvert. Sú áætlun byggir á framkvæmd stefnunnar með útlistuðum aðferðum. Halda
skal utan um stöðumat á framkvæmd sbr. kafli nr. 3 og skal framvindan útlistuð í áfangaskýrslu stjórnar
sem fer fyrir leiðtogaráðsfund ár hvert. Lokaafurðin er þessi ársskýrsla.

LUF hlaut styrk úr Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins fyrir frekari stefnumótunarvinnu. Ætlunin er
ætlað að formfesta skipulagsferli, að leggja grunn að áætlun LUF. En það felur í sér að fela leiðtográði að
skilgreina hvernig það vill sjá LUF og ungmennageirann í framtíðinni, þ.e. hvert félagið á að stefna innan
geirans, með tilgreindri tímalínu og aðgerðum. Áætlunin mun formfesta skipulagsferli sem byggt er á
stefnu LUF, framkvæmdaáætlun þessari, innri starfsáætlun skrifstofu, vinnureglum stjórnar, siðareglur
félagsins, starfsrelgur um nefndastarf, alþjóðamál og skuldbindingar gagnvart hinu opinbera. Áætlunin
verður unnin nokkur ár fram í tímann, svo markvisst sé unnið að stefnu félagsins og hvernig félagsmenn
vilja að LUF þróist. 

Stefnumótunarvinna leiðtogaráðs hófst í mars 2022 og er ennþá í vinnslu. Þegar hefur mikil grunnvinna
átt sér stað, haldinn hefur verið einn stefnumótunarfundur og eitt málþing um stöðu geirans þar sem
grunnhugmyndin var kynnt og kallað var eftir frekari samráði. Framtíðarsýn leiðtogaráðs er í stuttu máli sú
að efla á leiðtogaráð sem samráðsvettvang og málsvara ungs fólks. Efla á samskipti LUF við
aðildarfélögin, auka þátttöku starfandi meðlima og auka sýnileika út á við. Drög að áætlun skiptist í
tilgang, áskoranir, markmið, þróun, aðferð og framtíð. Áætluninni er ætlað að auka gagnsæi og ábyrgð
LUF gagnvart aðildarfélögunum, samstarfsaðilum, hinu opinbera og almenningi. 

Ráðgert er að lokaafurðin verði gefin úr af viðtakandi stjórn m.t.t. til þeirra lagabreytinga sem
sambandsþing kemur mögulega til að samþykkja á sambandsþingi 2023 og lögð verður fyrir fyrsta
leiðtogaráðsfund starfsársins sem sóknaráætlun LUF (e. Strategic Development Plan). Áætlun þessi er
einnig liður í framlagi LUF að knýja á um að Íslensk stjórnvöld setji sér heildstæðri landsstefnu í málefnum
ungs fólks. Að þeirri baráttu er nú vikið sérstaklega í þessu framhaldi.
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Stefnudrögin byggja á veikum grunni: Úrelt lög sem þarfnast breytinga, þátttaka í stefnumótuninni
hefur verið takmörkuð og engin greining liggur að baki stefnunnar. 
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.
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
réttindabaráttu. 
Skortur á alþjóðlegum samhengi: Stefnan byggir ekki á nýjustu stefnum, áherslum og tilmælum
alþjóðlegra stofnanna. Auk þess einskorðast stefnan við ungmennastarf og er því afar takmörkuð.  

LUF hefur lengi gagnrýnt stefnuleysi stjórnvalda og barist fyrir heildstæðri stefnu í málefnum ungs fólks
(e. National Youth Policy), líkt og flest lönd hafa sett sér. Ný stefna mennta- og barnamálaráðuneytisins
einskorðast því miður við ungmennastarf (e. Youth Work) og telur LUF hana eina og sér ekki nægja. Í
framkvæmdaráætlun var það eitt af markmiðum stjórnar og hefur verið undangengin ár 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 ríkisins lagði stjórn LUF til að æskulýðsráð setti sér það að
markmiði á árinu 2018 að ráðið leggi fram beiðni til mennta- og menningarmálaráðherra um skipa
starfshóp til að leggja grunn að ungmennastefnu og var það samþykkt. Þrátt fyrir tillögu Æskulýðsráðs
ákvað þáverandi ráðherra að fela Æskulýðsráði að móta stefnu í ungmennastarfi (e. Youth Work Policy) til
ársins 2030. Þar með eru margir mikilvægir málaflokkar ungs fólks sem falla þá utan stefnumótunar
mennta- og barnamálaráðuneytisins. LUF talaði 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.

Þegar stefnudrög um félags- og tómstundastarf barna og ungmenna 2020-2030 voru kynnt til umsagnar á
Samráðsgátt stjórnvalda veitti LUF drögunum umsögn sem tekin var til umræðu og samþykkt var á 4.
leiðtogaráðsfundi félagsins. Í umsögn gerði LUF fjórar athugasemdir við drögin og lagði fram fjórar
tillögur. Í stuttu máli voru þær eftirfarandi:

1.

2.

3.

4.

Ofangreindar athugasemdir voru í raun ítrekanir í ljósi þeirra niðurstaðna sem áðurvitnuð skýrsla LUF um
stöðu ungmennageirans leiddi í ljós og fjallað hefur verið um í kafla 7.5. Í því skyni að bregðast við
stefnuleysinu lagði LUF til að stjórnvöld settu 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 

7.7. stefnuleysi stjórnvalda
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„National Youth Council“ í þróun ungmennastefnu með lögfestingu. Ungmennastefnan verður að taka mið
af skýrum lagaramma, byggja á alþjóðlegum skilgreiningum og unnin samkvæmt leiðarvísi í
heimsdagskrá SÞ um aðgerðir fyrir ungt fólk. Þessar aðgerðir eru nauðsynlegar svo Ísland gangist að fullu
við alþjóðlegum skuldbindingum og skilgreini málaflokkinn í samræmi við alþjóðleg viðmið.

Margt er gott að finna í nýrri stefnu um félags- og tómstundastarf, en tillögur LUF og athugasemdir
félagsins í umsögn um stefnudrögin voru ekki teknar til greina. Skortur á heildstæðri stefnu um málefni
ungs fólks sendir þeim hópi þau skilaboð að mikilvægi þeirra sé neðarlega í forgangsröðun stjórnvalda,
sem er ólíkt því sem þekkist í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Alþjóðlegar stofnanir
viðurkenna ungmennastarf sem lið í uppbyggingu borgarasamfélagsins og almannaheill sem leiðir af sér
efnahagslegan ávinning í formi aukinnar velferðar. Ísland stendur enn sem eitt fárra aðildarríkja SÞ sem
ekki hefur sett sér ungmennastefnu, þrátt fyrir margra ára ákall LUF og 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.

LUF hóf farsælt samstarf við gamla félagsmálaráðuneytið í lok árs árið 2019 í tengslum við samþættingu
velferðarþjónustu og á þeim tíma var von um raunverulegar kerfisbreytingar. Í því samstarfi var unnið við
að þróa samráðsvettvang stjórnvalda og ungs fólks og tók LUF þátt í vinnu ráðuneytisins við
heildarendurskoðun á þjónustu ríkisins við börn. Rétt eins og samstarfssamningurinn gerði ráð fyrir
skilaði LUF af sér tillögum um virkt og stöðugt samráð stjórnvalda við ungt fólk. Einnig skilaði LUF af sér
sérstakri umsögn um frumvarp ráðherra um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Það samstarf
var framlengt og stefndu aðilar að því að koma á fastmótuðu samstarfi til frambúðar. Litið var á
samstarfið sem tilvalið tækifæri til að koma loks á heildarstefnumótun í málefnum ungs fólks í farveg,
formleg beiðni þess efnis var send á þáverandi félags- og barnamálaráðherra. 

Eftir síðustu alþingiskosningar og uppstokkun ráðuneyta hélt samstarfið áfram ófjármagnað og án
samnings og því átti sér stað veruleg svipting fyrir LUF. Félagið tilnefndi fulltrúa sinn í starfshóp um
innleiðingu farsældarlaga nr. 86/2021 sem tekið hefur til starfa á grundvelli vinnu undanfarinna ára. Þá
bauð Leiðtogaráð LUF sérfræðingum nýs ráðuneytis mennta- og barnamála á leiðtogaráðsfund til að
kynna vinnu starfshópsins. 

Nú nýlegast og eftir að hafa þurft að beita verulegum þrýstingi rættist aftur úr hinni árangursríku vegferð
sem félagið var á í samstarfi við ráðuneytið innan málaflokks barna og ungmenna í tengslum við
Barnvænt Ísland: stefnu og aðgerðaráætlun um innleiðingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Undirritaður hefur verið samningur þess efnis að LUF vinni þarfagreiningu og standi fyrir samráði hagaðila
um mótun rafræns samráðsvettvangs í samstarfi við nýja mennta- og barnamálaráðuneytið. Verkefnið
miðar að því að tryggja þátttöku yngri kynslóða í stefnumótun og ákvarðanatöku stjórnvalda. Þ.a.l. Hefur
skapast vonarglæta um að eitthvað þokist áfram á næstu misserum í þessum tengslum þar sem að eitt af
markmiðum stefnunnar um Barnvænt Ísland er heildstæð stefna, þó er ekki skýrt fyrir hvaða aldurshóp sú
stefna mun koma til með að miða að. Víst er að tilefni er til bjartsýni á vettvangi ungmennageirans á
Íslandi ef marka má þá framtíðarsýn sem þegar hefur verið mótuð og verði sú sýn að veruleika.
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Norræna barna- og ungmennanefndin, (s. NORDBUK): Tinna Isebarn framkvæmdastjóri LUF situr sem

varafulltrúi.

Sérfræðingahópi Norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra þróun (e. Nordic Council of Minister’s

Expert Group on the Sustainable Development): Rebekka Karlsdóttir ungmennafulltrúi hjá SÞ á sviði

sjálfbærrar þróunar.  

Varaforseti LUF, Viktor Lorange, sat í stýrihópum fyrir NUBF og NORÐ verkefnin og Sylvía

Martinsdóttir, gjaldkeri LUF sat í úthlutunarnefnd NUBF sjóðsins. Á starfsárinu tók LUF einnig þátt í

fjöldamörgum erlendum viðburðum á árinu sem fjallað verður um sérstaklega.

LUF leggur ríka áherslu á alþjóðlegt samstarf. Þá er LUF aðili að Norðurlanda- og
Eystrasaltsríkjasamstarfinu (e. Nordic Baltic Cooperation - NBC). Auk þess að vera í mjög nánu alþjóðlegu
samstarfi við nágrannaríkin er LUF jafnframt aðili að Evrópska ungmennavettvanginum (e. European
Youth Forum - YFJ): valdamestu alþjóðlegu regnhlífasamtökum ungs fólks í heiminum. YFJ er
viðurkenndur lögmætur fulltrúi Evrópskra ungmennafélaga gagnvart alþjóðastofnunum á borð við
Evrópuráðið, Evrópusambandið og Sameinuðu þjóðirnar. Þar er LUF virkur þátttakandi sem hagsmunaaðili
ungra Íslendinga á alþjóðavettvangi. Á ensku heitir LUF „The National Youth Council 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 innan Evrópulandanna
til að standast alþjóðlegar kröfur: Lýðræðisleg regnhlífarsamtök frjálsra félagasamtaka þar sem einungis
ungt fólk fer með allt ákvarðanavald.

Alþjóðastarfið var fyrirferðamikið á starfsárinu. Skýrist það vegna aukinnar eftirspurnar eftir þátttöku LUF
og ungs fólks á Íslandi á alþjóðlegum viðburðum og samstarfi, enda hafði mörgu verið þurft að fresta
vegna Covid. Sendinefnd LUF hjá Sameinuðu Þjóðunum stækkaði þar sem efnt var til nýs samstarfs við
menningar- og viðskiptaráðuneytið sem felst í skipan ungmennafulltrúa á sviði mennta, vísinda og
menningar. Alþjóðaráð LUF var stofnað á starfsárinu í samræmi við markmið stjórnar í
framkvæmdaáætlun. Ráðið leysir alþjóðanefndina af hólmi og er markmiðið að auka aðgengi
aðildarfélaganna að alþjóðastarfi LUF. Fer alþjóðafulltrúi LUF fyrir ráðinu og er þróun þess í vinnslu.

Þau ráð og nefndir sem LUF átti sæti í á alþjóðavettvangi á liðnu starfsári eru:

8. alþjóðastarf
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Leiðtogaráð samþykkti á fyrsta fundi sínum þetta starfsár að stofna Alþjóðaráð LUF. Kemur alþjóðaráðið
í stað alþjóðanefndar LUF. Með þessari breytingu er aðkoma allra aðildarfélaga að alþjóðastarfi LUF
aukin, þar sem fulltrúar allra aðildarfélaga sem ábyrgir eru fyrir alþjóðamálum síns félags eiga sæti í
ráðinu auk sendinefndar LUF hjá Sameinuðu þjóðunum. Hlutverk Alþjóðaráðsins er að tryggja að LUF
standi við allar skuldbindingar sínar í erlendu samstarfi og fullnýti þau tækifæri sem alþjóðastarf felst í
eins og kostur er. Alþjóðaráðið starfar á grundvelli starfsreglna Alþjóðaráðs LUF. Ráðið samanstendur af
öllum kjörnum fulltrúum aðildarfélaga sem ábyrgð bera á alþjóðamálum innan sinna félaga ásamt
sendinefnd LUF hjá Sameinuðu þjóðunum. Fulltrúar í alþjóðaráði sitja í umboði aðildarfélaga sinna. Hafa
þeir rétt til að kalla til staðgengil úr sínu aðildarfélagi geti þeir ekki sótt fund alþjóðaráðs LUF.
Alþjóðafulltrúi stjórnar er oddviti og tengiliður alþjóðaráðs við stjórn og leiðtogaráð. Alþjóðaráð starfar í
umboði LUF og sinnir þeim verkefnum sem því er falið af bæði leiðtogaráði og stjórn. Leitað er til
alþjóðaráðs um samráð, ráðgjöf, aðstoð og upplýsingagjöf tengdu alþjóðlegu samstarfi LUF og
aðildarfélaga þess. 

Stjórn LUF getur falið alþjóðaráði að tilnefna fulltrúa á ráðstefnur, í alþjóðlegar nefndir, ráð og
sérfræðihópa þegar við á. Þegar leitað er eftir stefnumótun frá LUF á alþjóðavettvangi skal alþjóðaráð
leiða þá vinnu. Fulltrúar LUF á aðalfundum, fulltrúaráðsfundum, viðburðum og öðrum fundum
alþjóðasamtaka, sem LUF á aðild að, skila skýrslu frá fundunum.

8.1. alþjóðaráð luf
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Ungmennaráðstefna Evrópusambandsins (e. EU Youth Conference) fór fram dagana 11.-13. júlí 2022 í
Prag. Ráðstefnan var haldin undir formennsku Tékklands. Jessý Jónsdóttir, alþjóðafulltrúi LUF sótti
ráðstefnuna en ekki komst aðili frá mennta- og barnamálaráðuneytinu. 

Ráðstefnan er haldin með það fyrir augum að safna saman ungmennum og ráðamönnum til að skapa
umræður og móta stefnu um málefni ungs fólks. Gestir ráðstefnunnar komu víða að og gert var ráð fyrir
fulltrúum ungmenna skipuðum af frjálsum félagasamtökum og stjórnvöldum. Einnig var gert ráð fyrir að
starfsmenn ráðuneyta sem fara með málaflokka ungs fólks fjölmennuðu á ráðstefnuna ásamt
stjórnmálamönnum og starfsmönnum helstu styrktasjóða Evrópusambandsins. Ísland fær ekki alltaf boð
á ráðstefnuna þar sem hending virðist ráða því hvort EES löndum sé boðið að taka þátt. Ráðstefnan
verður næst haldin í mars 2023 undir forsæti Svíþjóðar, nánar tiltekið í Vaxjö og hefur LUF verið boðið til
þátttöku.

Áhersluatriði ráðstefnunnar voru fimm talsins: 1) upplýsingar og menntun, 2) aðgerðir og valdefling, 3)
stjórnsýsla, 4) hreyfanleiki og samstaða, 5) aðgangur að innviðum. Ráðstefnan hélt áfram vinnu fyrri
“umferða” (e. cycles). Tékkneskir stjórnmálamenn mættu á vinnustofur á ráðstefnunni og bauðst því
þátttakendum að eiga í opnu samtali við valdhafa og fá svör við spurningum sem brunnu á þeim. 

8.1.1. eu youth conference

Þýska þingmannanefnd Evrópuráðsins stóð að ungmennaráðstefnu í
Berlín dagana 30. nóvember til 2. desember 2022. Á ráðstefnuna var
boðið fulltrúum frá 25 landssamböndum ungmennafélaga frá bæði
löndum innan Evrópuráðsins en einnig nágrannalöndum utan
ráðsins. Sóttu Jessý Jónsdóttir, alþjóðafulltrúi og Viktor Lorange,
varaforseti ráðstefnuna fyrir hönd LUF. Var markmið ráðstefnunnar
að fara yfir aðkomu ungs fólks að ákvarðanatöku innan
Evrópuráðsins og leggja framtillögur til betrumbætinga. Tók öll
þýska þingmannanefndin virkan þátt í ráðstefnunni sem haldin var í
þýska þinghúsinu. Styrkti ráðstefnan tengsl LUF við ungmennadeild
Evrópuráðsins sem og Ráðgjafaráð ungmenna hjá Evrópuráðinu (e.
Advisory Council on Youth to the Council of Europe). Ráðstefnan gaf
fulltrúum LUF hagnýta innsýn í störf Evrópuráðsins og aðkomu ungs
fólks að ákvarðanatöku innan þess. Þá var einnig mikill áhugi á
forsæti Íslands í Evrópuráðinu og varð viðburðurinn uppspretta að
nánara samtali á milli LUF og fastanefnda Íslands hjá Evrópuráðinu í
Strassborg.

8.1.2. pace youth conference
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LUF var boðið að taka þátt í endurmatsráðstefnu fyrir „Democracy Here, Now“ herferð Evrópuráðsins (e.
Programme and practical info Evaluation and Follow-up Conference), sem styrkt var af forsæti Íslands í
Evrópuráðinu. Var ráðstefnan haldin í ungmennamiðstöðinni í Strassborg dagana 30. janúar til 3. febrúar
og sótt af Viktori Lorange, varaforseta, Tinnu Isebarn, framkvæmdastjóra og Sigurði Helga Birgissyni,
lögmanni, fyrir hönd LUF. Tóku fulltrúar LUF virkan þátt í stefnumótun fyrir framhaldsherferð
verkefnissins og sóttu vinnuhópa er varðaði m.a. lýðræðisþáttöku, hagsmunagæslu, friðarúrlausnir og
rafræna þátttöku ungmenna. Þá funduðu fulltrúar LUF einnig með fastanefnd Íslands í Strassborg er
varðaði aðkomu ungs fólks að forsæti Íslands í Evrópuráðinu sem og leiðtogafundi Evrópuráðsins í
Reykjavík í maí 2023. Þá voru ýmis tengsl LUF við systurfélög sín á Norðurlöndunum og Írlandi styrkt,
sérstaklega með tilliti að samstarfi er varðar lækkun kosningaaldurs. Þá hefur LUF einnig tekið að sér
vera opinber samstarfsaðili Íslands (e. National contact point) er kemur að hinni viðamiklu
lýðræðisherferð á Evrópuvísu.

8.1.3. lýðræðisherferð evrópuráðsins
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8.1.4. aðalþing norðurlandaráðs ungmenna
S. Maggi Snorrason, lýðræðisfulltrúi LUF, sótti ársþing „Ungdommens Nordiske Råd - UNR Sessionen“ í
Kaupmannahöfn dagana 29. - 31. október 2022. Á þinginu er LUF aðeins með áheyrnaraðild svo fulltrúi
félagsins hefur ekki atkvæðisrétt en hefur þó málfrelsi og tillögurétt.

Ungdommens Nordiske Råd er vettvangur pólitískra ungmennafélaga og er starfrækt í beinum tengslum
við Norðurlandaráð. Því er ætlað að móta stefnu og tillögur með það að markmiði að bæta lífsgæði ungs
fólks á Norðurlöndunum og auka norrænt samstarf. 
Þar sem ungliðahreyfingum stjórnmálaflokkanna er ætlað að vinna saman að pólitískum málefnum hafa
landssambönd ungmennafélaga (NYC) ekki kost á fullri aðild að vettvangnum og fá því ekki atkvæðisrétt.
Fulltrúi LUF gat þó tekið til máls og komið með tillögur á vettvangnum. Einnig var hægt að vinna að
málum í samstarfi við þá sem hafa atkvæðisrétt og þannig studdi fulltrúi LUF tillögur DUF, systurfélags
LUF í Danmörku, sem samræmast stefnum LUF.

Fulltrúi LUF sótti vettvanginn ásamt fulltrúum aðildarfélaga LUF, en þau eiga heiður af stóru
framfaraskrefi fyrir aðgengi bæði íslenskra og finnskra ungmenna að vettvanginum. Þau lögðu til
breytingartillögu á samþykktum UNR um að fundargögn verði þýdd yfir á íslensku og finnsku og var hún
samþykkt. Sama tillaga hafði einmitt verið flutt árið áður en hlaut þá ekki hljómgrunn.
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8.1.5. world forum for democracy

Einu sinni á ári heldur Evrópuráðið alþjóðlega
ráðstefnu í Strassborg um lýðræði. Þangað sækir
fólk sem starfar á sviði lýðræði alls staðar að úr
heiminum en þó flestir frá Evrópu. Þemað í ár var
“ný von” og snerist um hvernig bakslag hefur orðið
á lýðræði í heiminum og þörf væri á nýrri von fyrir
lýðræðið. Ráðstefnan átti sér stað dagana 7.-9.
nóvember.

Þessa ráðstefnu sækja einnig ungmennafulltrúar
(e. Youth Delegation) sem Evrópuráðið heldur   
 utan um og  undirbýr  sérstaklega til  þess að 
 getatekið virkan þátt. Rúmlega þúsund sóttu um að vera í þessum hópi en aðeins u.þ.b. 50 voru valin. Leitast
var eftir fjölbreytileika við valið og ungmennin komu þar að leiðandi frá öllum heimsálfum. Ferlið var gott
dæmi um hvernig hægt er að efla ungt fólk með því að veita því stuðning. Á ráðstefnunni voru svo
ungmennin í þessum hópi mjög áberandi.

Meðal þessara ungmenna var S. Maggi Snorrason, lýðræðisfulltrúi LUF, sem tilnefndur var frá LUF og
skipaður af mennta- og barnamálaráðuneytinu þar sem Ísland var að taka við forsæti í Evrópuráðinu á
þeim tíma. Bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra Íslands fluttu erindi á ráðstefnunni. Maggi var í
hlutverki rapporteur á ráðstefnunni í umræðunni Áhrif refsileysis á blaðamennsku og lýðræði (e. The
Impact of Impunity on Journalism and Democracy). Í kjölfar ráðstefnunnar birtir Maggi grein um
lýðræðið, “Hrapandi lýð ræðis ein kunn þjóðar”, út frá því sem kom fram á ráðstefnunni til þess að miðla
umræðunni til Íslands.

LUF er hluti af Nordic-Baltic Cooperation (NBC) ásamt 7 systurfélögum sínum á Norðurlöndunum og
Eystrasaltsríkjunum. Félögin vinna saman að ýmsum málefnum sem varða réttindi ungs fólks. NBC er
einnig samstarfsgrunnur LUF þegar kemur að Evrópska ungmennavettvangnum (e. European Youth
Forum-YFJ). Saman undirbúa félögin sín sig fyrir þing YFJ, fara yfir breytingartillögur og vinna að því að
láta rödd ungmenna á Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum heyrast. LUF leggur mikið upp úr því að
vera í góðu sambandi við systurfélög sín í NBC.

Jessý Jónsdóttir, alþjóðafulltrúi LUF, var tengiliður við NBC á starfsárinu.Var þar meðal verkefna að
skipuleggja fundi með frambjóðendum fyrir kosningar í stjórn YFJ og stilla saman strengi í málefnastarfi
YFJ. 

8.1.6. nordic baltic
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Systursamtök LUF í Danmörku, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), hafa undanfarin ár rekið styrktarsjóðinn
NUBF á vegum Menntamálaráðuneytis Danmerkur. Með honum var ætlunin að efla milliríkjasamstarf
Norðurlandanna með áherslu á sjálfbær samfélög. Sjóðurinn styrkti verkefni ungs fólks á
Norðurlöndunum sem gerðu ráð fyrir ungum þátttakendum frá tveimur eða fleiri Norðurlöndum. LUF þáði
samstarfsbeiðni DUF um rekstur sjóðsins og var hann samstarfsverkefni allra landssambanda
ungmennafélaga á Norðurlöndunum. LUF átti tvo fulltrúa í stýrinefnd sjóðsins. Stjórn skipaði Viktor
Lorange, forseta LUF og Sigurð Helga Birgisson, lögmaður LUF, sem sína fulltrúa. Þá átti LUF einnig
fulltrúa í úthlutunarnefnd sjóðsins og skipaði stjórn LUF Sylvíu Martinsdóttur, gjaldkera LUF, sem sinn
fulltrúa í hana.

Líftími var tímabundinn þar sem hann var hluti af forsæti Danmerkur í Norrænu ráðherranefndinni en
einnig hafði covid áhrif á starf stjóðsins þar sem fresta þurfti viðburðum. Á þessu starfsári var síðasti
viðburður verkefnissins haldinn, ungmennabúðir í Útey í Noregi 6.-8. maí. Sóttu hann 8 ungmenni frá
Íslandi. Hefur verkefnið nú liðið undir lok en tókst þó að verða neisti fleiri samstarfsverkefna
landssambanda ungmennafélaga á Norðurlöndunum. Þrátt fyrir takmarkaðan líftíma og áhrif covid styrkti
sjóðurinn fjölmörg og fjölbreytt samstarfsverkefni milli ungmennafélaga frá tveimur eða fleiri
samstarfslandanna. Seinasti fundur úthlutunarnefndar sjóðsins var haldinn hér á landi dagana 23. - 26.
maí 2022. 

8.1.7. nubf - nordic youth
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Í framhaldi af NUBF samstarfi landssambanda
ungmennafélaga á Norðurlöndum óskuðu
systursamtök LUF í Danmörku, Dansk
Ungdoms Fællesråd (DUF), eftir frekara
samstarfi. Verkefnið heitir NORÐ og svipar
mjög til forvera þess, NUBF, að því fráskildu að
ekki verður unnt að óska eftir umsóknum og
útdeila verkefnastyrkjum. Er verkefnið
fjármagnað af A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og
DUF fer með stjórn þess. Í stýrihóp verkefnisins
sitja Viktor Lorange, varaforseti og Sigurður
Helgi Birgisson, lögmaður fyrir hönd LUF.

Markmið verkefnisins er að auka norræna
samvinnu og samstarf milli ungs fólks á
svæðinu. Auk LUF eru samstarfsaðilar frá
Danmörku, Finnlandi, Færeyjum, Noregi,
Grænlandi og Svíðþjóð. Stendur verkefnið fyrir
bæði stærri og minni viðburðum yfir tveggja ára
tímabil. Á starfsárinu var Ungmennaþing haldið
á vegum verkefnisins í Svíþjóð þar sem yfir 150
ungmenni frá öllum Norðurlöndunum komu
saman. Fram fór leiðtogaþjálfun og
þátttakendum veitt tól og rými til að fóstra
aukna norræna samvinnu á milli sinna
ungmennafélaga. Sóttu 12 meðlimir
aðildarfélaga LUF viðburðinn frá Íslandi, ásamt
Jessý Jónsdóttur f.h. stjórnar. Verður næsta
ungmennaþing haldið í Noregi haustið 2023. 

8.1.8. NORÐ
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UNLEASH hýsti sína fyrstu svæðisbundnu nýsköpunarstofu í Nuuk á Grænlandi vikuna 20. til 27. ágúst
2022. UNLEASH framtakið heldur alþjóðlega viðburði til að þróa nýjar, nýstárlegar lausnir sem falla að
áherslu markmiða um sjálfbæra þróun. Viðburðirnir eru haldnir árlega víða um heim, og verða haldnir út
árið 2030. Rannsóknarstofan á Grænlandi samanstóð af 200 ungmennum á aldrinum 18-35 ára ásamt
sérfræðingum frá norðurskautslöndum og Norðurlöndunum.
 
Sem hluti af upplifuninni fengu þátttakendurnir sem valdir voru einnig tækifæri til að upplifa staðbundna
menningu og náttúru Grænlands með menningarstarfi og félagslegum uppákomum. Jessý Jónsdóttir fór
f.h. LUF ásamt yfir tíu öðrum ungmennum frá Íslandi.

8.1.9. unleash greenland
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Jessý Jónsdóttir, alþjóðafulltrúi LUF, sótti sambandsþing European Youth Forum (YFJ’s COMEM) í maí
dagana 12.-14. maí 2022 í Brussel, Belgíu og aðalfundi vettvangsins 24.-26. nóvember í Tirana, Albaníu -
ungmennaborg Evrópu 2022. Á sambandsþingi voru t.a.m. samþykktar lagabreytingar og tillögur um ýmis
málefni, vert er að nefna tillögu um að takmarka efnahagsleg tengsl við Rússland sem viðbrögð við
stríðinu í Úkraínu. Einnig var samþykkt brýn ályktun um stuðning ungmenna í Úkraínu og fyrir framkvæmd
„Friður og öryggi ungs fólks“ í Evrópu - ásamt fleiru. Á aðalfundi var ný stjórn YFJ kjörin og fékk NBC
stjórnarmann kjörinn frá Finnlandi og var Lviv í Úkraínu útnefnd ungmennaborg Evrópu 2025. Þar sem
viðburðurinn var haldinn í Albaníu var vel við hæfi að Landssamband ungmennafélaga Albaníu hafi hlotið
aðild sem áheyrnarfélag. Þing Evrópska ungmennavettvangsins eru fastir liðir í alþjóðastarfi LUF en þar
gefst aðildarfélögum þess tækifæri til að koma saman og leggja línur í málefnum ungs fólks auk þess að
vera sameinuð rödd ungs fólks í Evrópu. 

8.1.10. þing european youth forum (yfj)



Enhance awareness of the global situation of youth and to increase recognition of their rights and
aspirations;
Promote national youth policies, programmes and coordinating mechanisms as integral parts of
social and economic development, in cooperation with both governmental and non-governmental
organizations; 
Strengthen the participation of youth in decision-making processes at all levels in order to increase
their contribution to national development and international cooperation; 
Facilitate the coordination of the UN system’s youth-related activities by leading the Inter-Agency
Network on Youth Development.

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 samstarfssamnings við Félag SÞ á Íslandi á sambandsþingi LUF 28. febrúar 2019. Samstarfið
fólst í að koma á fót „UN Youth Delegation Programme“ á Íslandi. Það verkefni er framlag SÞ og
aðildarríkjanna til þess að tryggja aðkomu ungs fólks að þátttöku, stefnumótun og ákvarðanatöku á öllum
sviðum. Markmið verkefnisins eru eftirfarandi á ensku:

LUF heldur utan um verkefnið og er stuðst við fordæmi og reynslu 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 utanumhaldi. 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
samstarfsráðuneyta. Þannig eflist samvinna á milli aðila, 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 sex talsins, skipaðir eftir sérsviðum og sækja viðeigandi
viðburði á sínu sviði. Þessir sex fulltrúar skipa sendinefnd LUF hjá SÞ. Á sendinefndin sæti í Alþjóðaráði
LUF sem sér um að móta umgjörð verkefnisins auk þess að viðhalda þekkingu og reynslu á verkefninu.
Því er gert ráð fyrir að fráfarandi ungmennafulltrúar taki áfram þátt í störfum ráðsins.  
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8.2. sendinefnd luf hjá sameinuðu þjóðunum



Skipan lýðræðislega kjörinna ungmennafulltrúa hjá
SÞ hófst þegar utanríkisráðuneytið samþykkti beiðni
LUF og félags SÞ á Íslandi um skipan
ungmennafulltrúa Íslands hjá SÞ á sviði
mannréttinda. Um var að ræða tímamót í starfi LUF
sem hefur lengi barist fyrir aðkomu ungs fólks á
Íslandi að stefnumótun og ákvarðanatöku á
viðburðum SÞ. 

Jóna Þórey Pétursdóttir, fulltrúi UJ, var kjörin
ungmennafulltrúi Íslands hjá SÞ á sambandsþingi
LUF þann 27. febrúar 2021. Hún tók þá við
embættinu af Esther Hallsdóttur. Til stóð að Jóna
myndi sækja allsherjarþing SÞ (e. General Assembly
of the United Nations) í New York líkt og fyrri fulltrúi.
Sökum Covid-19 var aðalþingið fært á rafrænan
vettvang. Stjórn LUF tók því ákvörðun að bjóða Jónu 
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8.2.1. svið mannréttinda

að framlengja skipunartíma sinn. Hún sótti því allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York, dagana 10.
- 21. október 2022 og og tók þátt í störfum 3. nefndarinnar (mannréttindanefndarinnar) þar sem hún
ávarpaði þingið. Ræðu sína flutti hún á alþjóðlegum degi stúlkubarnsins og endaði mál sitt á að vekja
athygli á mikilvægi kynfrelsis, sjálfsákvörðunarrétts, þjónustu og fræðslu: “It is imperative to empower
girls all over the world, support and enable them to prosper, this includes securing sexual and
reproductive health rights and services, comprehensive sexuality education and ensure every human
beings right to bodily autonomy, privacy and self-determination.” - sagði Jóna í ræðu sinni á þinginu.

Menningar- og viðskiptaráðuneytið hóf samstarf við LUF
í byrjun árs 2023 er varðar að skipa ungmennafulltrúa á
sviði mennta, vísinda og menningar. Situr
ungmennafulltrúinn í íslensku UNESCO nefndinni og
kemur til með að taka þátt í norrænum
samstarfsfundum auk þess að sækja aðalráðstefnu
UNESCO. Var kjörið í stöðuna á 4. leiðtogaráðsfundi
LUF, 24. janúar. Voru 7 í framboði en Isabel Alejandra
Díaz, fulltrúi SHÍ, var kjörin ungmennafulltrúi og Benedikt
Bjarnason, fulltrúi Ung norræn, varafulltrúi. 

8.2.2. svið mennta, vísinda og menningar
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8.2.3. svið loftslagsmála
Umhverfisráðuneytið samþykkti beiðni stjórnar LUF og félags SÞ
um skipan ungmennafulltrúa Íslands hjá SÞ á sviði loftslagsmála
árið 2021. Kosið var á milli frambjóðenda á öðrum
leiðtogaráðsfundi þann 29. september 2021. Finnur Ricart
Andrason var kjörinn ungmennafulltrúi Íslands hjá SÞ á sviði
loftslagsmála og tók þar við af Aðalbjörgu Egilsdóttur. 

Kosið var að nýju um stöðu ungmennafulltrúa Íslands hjá SÞ á
sviði loftslagsmála á 2. leiðtogaráðsfundi LUF þann 29.
september 2022. Finnur Ricart bauð sig aftur fram til endurkjörs
og var hann einn í framboði. Var hann því sjálfkjörinn til að
gegna embættinu áfram. Umhverfis- og loftslagsráðuneytið
styrkti þátttöku fulltrúans á 27. loftslagsráðstefnu Sameinuðu
þjóðanna (e. Conference of the Parties to the United Nations
Framework Convention on Climate Change (COP27)) sem fram
fór í Shram el-Sheik, Egyptalandi, dagana 6. - 20. nóvember 2022.
Finnur tók virkan þátt í störfum fundarins og stóð m.a. fyrir
kynningum á eðli  fundarins  fyrir  hann og á  útkomunni  eftir  að
undinum lauk. Á fundinum tók hann m.a. þátt í
samningaviðræðum og kynnti kröfur ungs fólks á
Norðurlöndunum til loftslagsaðgerða. 

Forsætisráðuneytið samþykkti beiðni stjórnar LUF og félags SÞ um skipan ungmennafulltrúa Íslands hjá
SÞ á sviði sjálfbærrar þróunar. Kosið var á milli frambjóðenda á þriðja leiðtogaráðsfundi þann 24.
nóvember 2021. Kolbrún Fríða Hrafnkelsdóttir var kjörin ungmennafulltrúi Íslands hjá SÞ á sviði
sjálfbærrar þróunar og tók þar með við af Tinnu Hallgrímsdóttur. Hún sótti ráðherrafund Sameinuðu
þjóðanna (e. United Nations High-level Political Forum (HLPF22), sem fram fór í New York dagana 5. - 15.
Júlí 2022, í samstarfi við forsætisráðuneytið og tók meðal annars til máls undir landskynningu Jamaica. 

Á þriðja leiðtogaráðsfundi, 30. nóvember 2022 var Rebekka Karlsdóttir, fulltrúi Stúdentaráðs Háskóla
Íslands, kjörin ungmennafulltrúi á sviði sjálfbærrar þróunar og tók þannig við af Kolbrúnu Fríðu. Mun
Rebekka koma til með að sækja ráðherrafund Sameinuðu þjóðanna í New York árið 2023. Þá hefur hún
einnig verið skipuð af LUF í sérfræðingahóp norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra þróun.

8.2.4. svið sjálfbærrar þróunar
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8.2.5. svið barna og ungmenna
Félagsmálaráðuneytið samþykkti að styðja við skipun ungmennafulltrúa á sviði barna og ungmenna.
Kosið var um ungmennafulltrúann á sviði barna og ungmenna á 1. leiðtogaráðsfundi starfsársins sem
fram fór þann 6. apríl 2022. Inga Huld Ármann, fulltrúi SHÍ, hlaut kjör ungmennafulltrúans og tók þá við
embætti af Jökli Inga Þorvaldssyni. 

Inga Huld sótti ungmennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna (e. UN ECOSOC Youth Forum) sem fram fór
dagana 19. - 20. apríl 2022. Ungmennaráðstefnan var enn og aftur haldin með rafrænu sniði þar sem
heimsfaraldur Covid-19 lét enn á sér kræla. 

Inga fékk þó einnig tækifæri til að vinna innan málefnasviðs UNESCO, þar sem enginn ungmennafulltrúi á
sviði mennta, vísinda og menningar hafði verið skipaður. Inga tók því þátt í undirbúningsfundum (e. pre-
summit) í París fyrir menntaráðstefnuna Transforming Education Summit (TES) í New York sem hún sótti
einnig sem ungmennafulltrúi Íslands, dagana 15. - 21. september 2022.

Á þriðja leiðtogaráðsfundi 2020 var Eva Dröfn Hassell Guðmundsdóttir kjörin í embætti ungmennafulltrúa
Íslands á sviði kynjajafnréttis, með frekari stuðningi forsætisráðuneytisins við Sendinefnd LUF. Skipun
ungmennafulltrúa hjá SÞ á sviði kynjajafnréttis var liður í forystuhlutverki Íslands í aðgerðarbandalagi um
kynbundið ofbeldi í verkefni UN Women, Kynslóð jafnréttis (e. Generation Equality Forum). Áhersla er lögð
á þátttöku ungmenna og samtal á milli kynslóða um framtíðaráherslur 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.

Um tímabundið verkefni var að ræða í tengslum við formennsku Íslands í UN Women. Gaf það mjög góða
raun og var samstarfið ánægjulegt og árangursríkt. Unnið er að áframhaldandi skipun ungmennafulltrúa
Íslands á sviði kynjajafnréttis.

8.2.6. svið kynjajafnréttis
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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). Rannsókn (2021) 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 fjárúthlutunum til málaflokksins. Þar sem
þessi staða hefur alvarlegar afleiðingar fyrir málaflokkinn og starfsemi ungmennafélaga verður hér vikið
að fjárúthlutunum ríkisins til málaflokksins áður en fjallað verður um fjárhag LUF. Er þetta í raun söguleg
yfirferð sem gefur yfirsýn og hefur enntöluverða þýðingu. Þrátt fyrir ákall LUF um breytingar hefur staðan
lítið sem ekkert hreyfst.

Mynd 1 sýnir að aðeins þrjú félög hafi á árinu 2016 hlotið sjöfalt meira en allir aðrir eða um 91% af
heildarúthlutunum til málaflokksins. Í þessum tölum kristallast því einsleitni í útgjöldum til málaflokksins.

Mynd 1 - Útgjöld ríkisins til æskulýðsmála skv. ríkisreikningi
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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 æskulýðsstarfs í útgjöldum ríkisins er að
minnkaði um 13% árið 2021. 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. greinargerð 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.

Mynd 2 - Útgjöld ríkisins til æskulýðsmála 2020 og 2021.

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 rekstrargrundvöll
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. 
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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. 

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 ár. Vera má að þetta sé til marks um aukin gæði og árangur af starfi LUF og aðildarfélaga þess.

Starf LUF hefur vaxið mikið á síðustu árum en rekstur félagsins á seinasta ári dregst töluvert saman
miðað við árið á undan, sem var jafnframt það umsvifamesta frá stofnun félagsins. Rekstrartekjur
félagsins námu tæpum 22 milljónum króna en rekstrargjöld voru rétt rúmlega 21 milljón. Hagnaður ársins
fyrir fjármagnsliði var tæplega 500 þús. króna en rétt tæplega 250 þús. krónur eftir fjármagnsliði.
Fjármagnsliðir höfðu töluvert meiri áhrif á afkomu en árið á undan en þar vega vaxtagjöld félagsins
þyngst en einnig hefur gengismunur áhrif.

9.1. tekjuþróun luf
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Sé litið til sögulegrar þróunar er árið mjög umsvifamikið þrátt fyrir að það marki kaflaskil í nánast
linnulausum vexti félagsins undanfarin 5 ár. Tekjufall er á milli ára sem nemur um 20% frá árinu á undan.
Árið í ár fylgir þó eftir 15% aukningu ársins á undan og 72% aukningu milli áranna 2019 og 2020. Sé litið á
tekjuvöxtinn frá 2016 til 2021 fjórfölduðust tekjur á því tímabili og meira til. Tímabundin verkefni á borð
við lýðræðisverkefnið #ÉgKýs skýrir að miklu uppsveiflurnar 2017 og 2018 á mynd 5. NORA ráðstefnan,
#ÉgKýs og samstarfssamningar skýra helst tekjuvöxtinn á árunum 2020 og 2021. Tekjufall milli áranna
2021 og 2022 skýrist að miklu vegna verkefnahalla sem enn eltir félagið í kjölfar Covid faraldursins. Árið á
undan fékkst t.a.m. ríflegur styrkur vegna Erasmus+ verkefnis sem komið hefur til framkvæmda á þessu
ári en greitt var fyrir á árinu á undan.

Þrátt fyrir töluvert tekjufall varð viðsnúningur á rekstri félagsins þetta árið þar sem það skilar naumum
afgangi samanborið við rekstrartap upp á 3,8 m. kr. árið á undan.
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Þar sem nokkuð tekjufall var á rekstri félagsins milli áranna 2021 og 2022 breyttist tekjusamsetningin að
nokkru. Helstu tekjustofnarnir haldast en verkefnastyrkir og úthlutanir úr sjóðum helmingast nánast frá
árinu á undan. Þetta skýrist af þungum verkefnahalla sem erfitt hefur verið að rétta af líkt og rakið hefur
verið. Framlög samkvæmt samstarfssamningum við ráðuneyti hækka lítillega frá árinu á undan og skýrist
það af 1 m.kr. hækkun á samningsviðauka félagsins við mennta- og barnamálaráðuneytið.
Rekstrarsamningur félagsins við mennta- og barnamálaráðuneytið hefur þó ekki enn verið endurnýjaður
og hafa aðeins fengist samningsviðaukar til eins árs í senn undanfarin tvö ár. Félagið hefur því ekki verið
með gildan langtímasamning um rekstur félagsins í á þriðja ár. Félagið var einnig samningsbundið
utanríkisráðuneytinu á árinu en sá samningur var í gildi fyrir árin 2020-2022 og var honum ætlað að
tryggja að Sendinefnd LUF hjá SÞ (United Nations Youth Delegation Programme) næði fótfestu hér á landi
og standa undir því aukna vinnuframlagi sem fylgir því utanumhaldi.

Samningsstaða félagsins hefur komið niður á starfsemi félagsins en segja má að orlof
framkvæmdastjóra á árinu hafi bjargað félaginu fyrir horn. Starfsárið var að miklu óhefðbundið og
fjárhagsstaða  bauð  lengst  af ekki  upp á  fjölgun  starfsfólks  til  að  sinna  verkefnum  og  sækja frekara

Mynd 5 - Sögulegar tekjur LUF

9.2. rekstrartekjur luf
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fjármagn. Þrátt fyrir það hélt félagið uppi föstum verkefnum, sinnti lögbundnum skyldum sínum og bætti
auknum krafti í alþjóðastarf félagsins á sama tíma og málaferli við Skattinn stóð yfir. Ljóst er þó að
reksturinn er afar viðkvæmur og viðunandi rekstrarsamningur til lengri tíma algjör grundvallarforsenda
fyrir fyrirsjáanleika í starfsemi félagsins. Þá þarf félagið enn fremur að geta brugðist við kjarahækkunum,
fjölgun verkefna og aukinni eftirspurn eftir aðkomu og þjónustu félagsins. 

Mynd 6 - Rekstrartekjur LUF

Rekstrargjöld félagsins drógust saman í samræmi við tekjufall félagsins. Vegur þar umtalsvert tæplega
10 m.kr. lækkun á kostnaði við laun og launatengd gjöld. Fyrir starfsárið 2022-2023 hafði starfsmönnum
skrifstofu fækkað úr þremur í tvo. Þar að auki tók framkvæmdastjóri fæðingarorlof á starfsárinu. Stóran
hluta ársins var því aðeins einn starfsmaður á launaskrá félagsins. Annar rekstrarkostnaður sem
samanstendur helst af húsaleigu, skrifstofukostnaði og verkefnum hélst nánast í stað. Kostnaður við
húsaleigu lækkaði töluvert þar sem félagið sagði upp leigusamningi sínum á árinu. Kostnaður við
skrifstofu hækkaði nokkuð vegna kaupa á tækjum og búnaði ásamt hugbúnaðarþjónustu. Gjöld vegna
verkefna hækka þó milli ára og er þar hækkun vegna alþjóðastarfs félagsins helsta skýringin.

9.3. rekstrargjöld luf
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Mynd 7 - Rekstrargjöld LUF

Sé litið til efnahagsreikningsins þá minnkar hann frá fyrra ári. Hann er því nærri því sem félagið á að
venjast, en toppurinn árið 2020 skýrðist af fyrirframinnheimtum styrkjum sem fresta þurfti vegna covid.
Miðað við efnahagsreikninginn er eigið fé félagsins neikvætt um tæplega 500 þús. kr. Skýrist það helst af
ógreiddum kostnaði vegna starfsfólks sem nemur um 900 þús. kr. ásamt ógreiddum ýmsum reikningum
upp á tæplega 600 þús. kr. Eignir félagsins stóðu í 1 m.kr. við árslok sem var handbært fé á
bankareikningum. 

Mynd 8 - Efnahagsreikningur LUF
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9.4. ársreikningur 2022
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Mennta- og barnamálaráðuneytið
Utanríkisráðuneytið
Forsætisráðuneytið
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
Menningar- og viðskiptaráðuneytið
Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi
Félags- og efnahagsmálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna
NUBF - Nordic Youth in Sustainable Communities
NORÐ
DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Landssamband ungmennafélaga í Danmörku
LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Landssamband ungmennafélaga í
Noregi
LSU - Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer Landssamband ungmennafélaga í Svíþjóð
Alliannssi - Finnish National Youth Council Landssamband ungmennafélaga í Finnlandi
FUR - Føroya Ungdómsráð/The Faroese Youth Council Landssamband ungmennafélaga í Færeyjum
SORLAK - Fællesråd for Børne- og Ungdomsorganisationer i Grønland
Landssamband ungmennafélaga á Grænlandi
ENL - Estonian National Youth Council
Landssamband ungmennafélaga í Eistlandi
LJP - The National Youth Council of Latvia
Landssamband ungmennafélaga í Lettlandi
LiJOT - Lithuanian Youth Council
Landssamband ungmennafélaga í Litháen
Evrópski ungmennavettvangurinn (YFJ)
Evrópuráðið (Council of Europe - CoE)
Fastanefnd Íslands hjá Evrópuráðinu í Strassborg
Fastanefnd Íslands hjá SÞ í New York
Barna og ungmennanefnd Norrænu ráðherranefndarinnar (NORDBUK)
Sérfræðihópur Norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra þróun
Norrænaráð ungmenna (UNR)
Nord 0-30 Norrænu ráðherranefndarinnar
Norræna Atlantssamstarfið (NORA) 
Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins
A.P. Møller Fonden

LUF þakkar samstarfs- og styrktaraðilum fyrir stuðninginn og árangursríkt samstarf.

10. samstarfs- og styrktaraðilar
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