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Útdráttur 

Mikilvægi íþrótta og áhrif þeirra á þjóðfélag eru margvísleg. Íþróttir hafa frá örófi alda 

meðal annars stuðlað að betri heilsu, jafnt líkamlegri sem andlegri. Mikilvægi íþrótta 

kemur helst fram í heilsufarslegum ágóða og í kjölfarið almennri vellíðan. Þessir 

þættir skila sér síðan mögulega út í þjóðfélagið í formi minni kostnaðs við 

heilbrigðiskerfi, meiri framleiðni og færri veikindadögum hjá heilsuhraustu fólki. 

Skipulögð íþróttastarfsemi í höndum íþróttafélaga hefur svo gjarnan frekari jákvæð 

áhrif eins og forvarnargildi og einnig getur það innleitt aga og heilsusamlegt líferni til 

lengdar. Þegar gífulegar efnahagsþrengingar eiga sér stað eru miklar líkur á að 

niðurskurður verði til skipulagðra íþróttamála að hálfu hins opinbera. Sveitarfélög sjá 

um stærstan hluta framlaga til íþróttamála og því eru afskipti ríkisins þar af lítil. 

Áberandi þykir þó að stór hluti styrkja sveitarfélaga renna til húsnæðismála og því er 

stuðningur við innri rekstur íþróttafélaga ábótavanur. Þar sem rekstrarfé íþróttafélaga 

er svo að miklu leyti til komið frá aðilum markaðsins er líklegt að samdráttur verði á 

framlögum þaðan. Ráðstöfunartekjur heimila hafa einnig snarminnkað og því erfitt 

fyrir heimilin að standa undir fullum kostnaði við tómstunda- og íþróttaiðkun barna 

sinna. Könnun sem framkvæmd var sérstaklega sýndi fram á að töluvert brottfall gæti 

orðið úr skipulögðum íþróttum í kjölfar kreppunnar. Landsmenn verða nú allir að 

leggjast á eitt til að áhrif kreppunnar gæti á sem fæstum stöðum og því líklegt að félög 

reyni að koma til móts við fólk eftir fullri getu. Þó tel ég mikilvægt að hið opinbera 

komi einnig til móts við íþróttafélög í landinu. Ýmsar leiðir eru færar og til dæmis 

væri hægt að stofna sérstaka styrktarsjóði til að aðstoða fólk í fjárhagsörðugleikum við 

greiðslu félagsgjalda barna og unglinga. Einnig væri hægt að hækka frístundaávísanir 

og flytja þær í umsjá ríkisins til að tryggja jöfn réttindi iðkenda. 
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1 Inngangur 

Íþróttir hafa í mörg ár verið hluti af menningu okkar Íslendinga. Við erum upp til hópa 

stolt af afrekum íþróttafólks okkar og lifa sögurnar af þeim lengi vel í minningum 

landsmanna. Íþróttir koma við sögu á hverjum degi og líður ekki sá dagur að ekki 

heyrist eitthvað af afrekum íþróttafólks okkar erlendis eða hér heima fyrir. Nú er svo 

komið að íþróttahreyfingin gæti verið í hættu vegna almennra efnahagsþrenginga. 

Rekstur íþróttafélaga hefur hin síðari ár verið í miklum mæli upp á fjármagn frá 

fyrirtækjum landsins komið og því sjálfgefið að niðurskurður þar muni hafa stórtæk 

áhrif á rekstrarreikning íþróttafélaganna. Ráðstöfunartekjur heimila hafa einnig 

minnkað töluvert og því erfitt fyrir félögin að ætla að hækka æfingar-, notkunar- og 

félagsgjöld. Hættan er einnig að á svona tímum endurskoði hið opinbera styrki sína til 

íþróttamála. Ef árangur mikillar vinnu í uppbyggingu íþróttastarfs hérlendis sem náðst 

hefur á síðstliðnum árum á ekki að tapast gæti hið opinbera því hugsanlega þurft að 

veita aðstoð. Slíkt inngrip gæti mögulega tryggt rekstur íþróttahreyfingarinnar og 

komið í veg fyrir að ráðast þyrfti í mikla vinnu síðar meir við enduruppbyggingu 

hennar. Í þessari ritgerð langar mig því að skoða hver möguleg áhrif af 

fjármálakreppunni yrðu á stöðu íþróttafélaga og íþróttaiðkun landsmanna. Til að 

réttlæta opinber afskipti á tímum sem þessum þegar niðurskurðir eru nauðsynlegir 

verður litið til hugsanlegs mikilvægis íþrótta og mögulegra áhrifa efnahagskreppunar á 

íþróttaiðkun ef ekkert er að gert. Mikilvægi íþrótta verður því að skoða frá ýmsum 

sjónarhornum. Það eru áhrif þeirra á andlegt og líkamlegt heilbrigði, forvarnargildi 

þeirra, kynningarmöguleika landsins gegnum afreksíþróttafólkið okkar og áhrif 

alþjóðlegra íþróttamóta á viðskiptalíf og ferðamennsku. Til að ná fram 

heilsufarsáhrifum íþróttaiðkunar þarf hún ekki að kosta mikið meira en eitt par af 

hlaupaskóm og smá tíma og því á ekki að áætla að efnahagsþrengingar hafi mikil áhrif 

á slíka iðkun. Í síðari hluta þessarar ritgerðar langar mig hins vegar að leggja 

sérstaklega áherslu á mikilvægi skipulagðrar íþróttaiðkunar1 barna og unglinga, sem er 

fjárútlátsfrekari, og áhrif kreppunnar á hana. Ástæðan er sú að afar mikilvægt er að 

börnum og unglingum standi til boða skipuleg íþróttastarfsemi hjá íþróttafélögum. 

Ungmenni er stunda skipulagðar íþróttir eru í flestum tilvikum ólíklegri til að neyta 

                                                
1 Skipulögð íþróttaiðkun telst vera hvers kyns íþróttastarfsemi sem er stunduð reglulega, skipulögð og 

haldið utan um af þjálfurum, kennurum eða foreldrum svo að dæmi séu nefnd. 
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vímuefna2 en þau sem eru í óskipulagðri íþróttastarfsemi3. Þetta kemur meðal annars 

fram í rannsókn Þórunnar Steindórsdóttur (2000) en nánar verður farið í niðurstöður 

hennar síðar. Einnig eru börn og unglingar að öllum líkindum líklegri til að missa 

áhugann á óskipulagðri íþróttastarfsemi þar sem viljastyrkur þeirra til að öðlast betri 

heilsu er ef til vill minni en hjá fullorðnum og því minni hvati til staðar. Þrátt fyrir að 

góð fjallganga og fínn hlaupatúr séu að sjálfsögðu allra meina bót koma þau að öllum 

líkindum ekki í staðinn fyrir aðild í félögum sem halda úti skipulagðri 

íþróttastarfsemi. Félagsskapurinn, skemmtanagildið, forvarnargildið, lærdómurinn og 

aginn er meðal annars það sem fæst í mun meira mæli út úr skipulagðri 

félagsstarfsemi og tómstundariðkun og því áhyggjuefni ef draga myndi úr þeim í 

kjölfar kreppu. Þó að aðallega verði litið á íþróttaiðkun í þessari ritgerð taka möguleg 

áhrif efnahagsþrenginga líklega til allrar skipulagðrar tómstundariðkunar þar sem 

gjald er tekið fyrir og því ástæða til að skoða það frekar þó það verði ekki gert hér.  

Stuðst verður við ýmsar rannsóknir héðan og utan úr heimi til að reyna varpa ljósi á 

áhrif íþróttaiðkunar á þjóðfélagið. Auk þess verða, eins og áður var nefnt, möguleg 

áhrif núverandi efnahagsþrenginga á íþróttaiðkun skoðuð. Í því skyni verður litið á 

fylgni milli íþróttaiðkunar landsmanna og efnahagsástands hverju sinni. Þar sem 

kreppur valda því gjarnan að ráðist er í niðurskurði verður litið á hvort einhverjir hafi 

þegar átt sér stað. Verður það skoðað bæði út frá styrkjum frá hinu opinbera og 

fyrirtækjum og einnig hvort líkur séu á frekari niðurskurðum. Þar sem heimilin þurfa 

að endurskoða útgjöldin sín á tímum sem þessum og þar sem áhrifanna gætir ef til vill 

ekki enn í tölulegum gögnum framkvæmdi ég könnun til að gera mér betur grein fyrir 

mögulegum áhrifum á skipulagða íþrótta- og tómstundariðkun barna og unglinga á 

heimilum landsins. Þar sem aðkoma hins opinbera að íþróttahreyfingunni er mikið til 

umræðu hér verður litið á hverjir styrkir hins opinbera eru og hafa verið og hver rökin 

væru fyrir frekari afskiptum þess að skipulögðu íþróttastarfi. Í því skyni verða styrkir 

frá fyrirtækjum skoðaðir og hvort að íþróttahreyfingin sé of háð þeim í formi 

rekstrartekna. Til þess verður notast við tölur frá HSÍ, KSÍ og nokkurra deilda innan 

Aftureldingar með það að leiðarljósi að sjá hvernig hlutfall tekna þeirra skiptist. 

                                                
2 Sumir hafa haldið því fram að skipulögð íþróttastarfsemi hafi meiri áhrif á vímuefnaneyslu en íþróttin 

sjálf (Þórunn Steindórsdóttir, 2000). 
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Einnig verður gerður samanburður á milli fjárútláta til listamála og íþróttamála hjá 

ríkinu og sveitarfélögum til að hafa marktækan og raunhæfan samanburð. Þessir liðir 

eru báðir álitnir hluti menningarmála og því forvitnilegt að skoða hver skiptingin milli 

þeirra er. Þetta er  gert í þeim tilgangi að fá góðan samanburð og skoða hvort styrkir til 

safna og lista séu litnir öðrum augum en styrkir til íþróttamála. Að lokum verða 

nokkrar leiðir skoðaðar sem hugsanlega væru framkvæmanlegar í því skyni að styrkja 

rekstur barna- og unglingastarfs innan félaga landsins.  

                                                                                                                                       
3 Óskipulögð íþróttaiðkun væri þá sú hreyfing sem einstaklingur stundar sjálfur á sínum eigin tíma þar 

sem enginn aðili líkt og þjálfari komi að skipulagningu og aðhaldi. 
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2 Íþróttaiðkun og áhrif hennar út í þjóðfélagið 

Áhrif íþróttaiðkunar eru mikil og margvísleg í jafn litlu landi og Íslandi. Slík áhrif 

voru auðgreinanleg síðasta sumar í kjölfar árangurs íslenska karlalandsliðsins í 

handknattleik á Ólympíuleikunum. Árangur þeirra fékk þjóðarstoltið til að rísa og 

hjörtu landsmanna til að slá í takt þar sem flestir landsmenn á einn eða annan hátt 

fylgdust með leikjum liðsins þegar í ljós kom að liðið náði árangri í keppninni. 

Áhrifagjarnasti hópurinn er þó án efa ungviðið í landinu sem fær mögulega trú á því 

að það geti mögulega einn daginn náð slíkum árangri. Svipaðra áhrifa varð einnig vart 

þegar íslenska landsliðið í handknattleik keppti á EM í Svíþjóð árið 2002. Árangurinn 

var með þeim betri sem hafði nokkurn tímann náðst á stórmóti enda hafnaði liðið í 

fjórða sæti. Áhrifin voru ekki lengi að líta dagsins ljós því daginn eftir stórjókst fjöldi 

iðkenda í yngri flokkum hjá mörgum af handknattleiksliðum landsins. Tölur frá ÍSÍ, 

sem við skoðum betur síðar, sýna að breyting á iðkendafjölda4 var minni en í 

iðkanafjölda5 síðastliðin ár (ÍSÍ, 2008b). Því er líklegt að þótt árangurinn hafi fengið 

einhverja til að byrja stunda íþróttir þá voru eflaust margir sem hófu handboltaiðkun 

einnig að stunda aðrar íþróttir. A-landslið kvenna í knattspyrnu náði nýlega þeim 

stórkostlega árangri að tryggja sér þáttökurétt á EM. Í kjölfar þess vaknaði líka mikill 

áhugi á íslenskum knattspyrnukonum erlendis og eru þær núna tólf talsins sem spila 

sem atvinnumenn í sumum af sterkustu deildum heims. Slíkur árangur bæði 

„strákanna og stelpnanna okkar“ hefur heldur ekki einungis jákvæð áhrif hér heima 

fyrir heldur vekur það einnig jákvæða athygli erlendis. 

En eins og áður segir þá eru áhrifin margvísleg og þjóðarstoltið og samheldnin sem 

vaknar þegar íþróttafólk frá okkar litla landi nær góðum árangri á alþjóðlegum 

grundvelli einungis hluti af áhrifunum. Áhrif íþrótta á heilbrigði hafa ítrekað verið 

rannsökuð og niðurstöður þess hafa sýnt jákvæða fylgni þar á milli (m.a. Dunn et. al, 

2005 og WHO, 2003). Aukið heilbrigði þjóðar getur einnig þýtt, samkvæmt útgefnum 

                                                
4 Iðkendafjöldi er fjöldi íþróttaiðkenda þar sem hver kennitala er einungis talin einu sinni. Þannig 

skiptir ekki máli í hversu mörgum greinum aðili er, hann er talinn eins og hann stundi einungis eina 

íþrótt. 

5 Iðkanafjöldi er þegar talinn er fjöldi iðkenda í hverri grein og lagt saman. Í því tilviki getur sama 

kennitalan verið talin oftar en einu sinni ef aðilinn stundar fleiri en eina íþróttagrein. 
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skýrslum, fækkun alvarlega sjúkdómstilfella (US Department of Health and Human 

Services, 2002 og WHO, 2003).  

2.1 Hverju skila íþróttahreyfingar aftur út í efnahagskerfi 

þjóðarinnar? 

Íþróttahreyfingin hefur síðastliðin ár verið ein stærsta hreyfingin á Íslandi en árið 2004 

taldi hún 157.372 félagsaðildir6, 117.645 félagsmenn7, 93.453 iðkanir og 69.153 

iðkendur (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2007). Þetta þýðir að meira en þriðji hver 

íslendingur er félagi í íþróttafélagi. Meðal nokkurra atriða sem hægt er að nefna er að 

íþróttir hafa í flestum tilvikum forvarnargildi gagnvart vímuefnum og sjúkdómum, 

Einnig stuðla þær að betri andlegri og líkamlegri heilsu og eru þær auk þess gefandi 

starfsvettvangur fjölda fólks. 

Margt fólk starfar hvort sem er í hálfu eða fullu starfi eða mögulega sem sjálfboðaliði 

í kringum íþróttir og aðra tómstundariðju. Þannig væri mögulegt að ef ekki væri fyrir 

íþróttafélög eða minna um ástundun tómstunda vegna fjárhagsörðuleika gætu mörg 

störf tapast.  Þó verður að segjast að burtséð frá því hvort að íþróttir skapi störf þá er 

ekki hægt ef tekið er mið af mörgum rannsóknum að neita því að forvarnargildi þeirra 

er mikið. Þannig er neysla áfengis, tóbaks og annarra vímuefna lægri meðal þeirra sem 

stunda íþróttir (Þórunn Steindórsdóttir, 2000). Þessar niðurstöður eiga ef til vill ekki 

við í tilviki munntóbaks þar sem margt bendir til þess að neysla munntóbaks sé meiri 

meðal íþróttamanna. 

Eins og nefnt hefur verið þá getur aukið heilbrigði vegna aukinnar hreyfingar fækkað 

tilfellum alvarlegra sjúkdóma. Þannig gæti kostnaður við heilbrigðiskerfið mögulega 

dregist saman ef fleiri stunduðu íþróttir eða almenna hreyfingu. Það er þó ekki hægt 

að segja þetta með fullri vissu því kostnaður vegna íþróttaslysa gæti hækkað frekar og 

er það nú þegar stór kostnaðarliður hjá heilbrigðisstofnunum ríkisins. Eftir sem áður er 

                                                
6 Aðili með félagsaðild er sá/sú sem er skráður sem iðkandi eða félagsmaður í íþróttfélagi, þegar 

félagsaðildir eru taldar getur sami einstaklingur verið talinn með fleiri en eina félagsaðild. Þannig getur 

einstaklingur verið skráður í handbolta hjá Aftureldingu, fótbolta hjá Fjölni og golf hjá GR og eru þetta 

3 félagsaðildir. Þessi túlkun fékkst með tölvupóstsamskiptum við Þórdísi Lilju Gísladóttur. 
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möguleiki á að kostnaðurinn við að halda úti heilbrigðiskerfi væri minni ef fleiri 

stunduðu íþróttir. Fólk sem hreyfir sig í því magni sem mælt er með8 er svo að öllum 

líkindum framleiðnara og er því haldið fram að veikindadögum fækki við aukið 

heilbrigði (Menntamálaráðuneytið, 2006 og WHO, 2003). Þannig getur aukin hreyfing 

og heilbrigði ef til vill haft áhrif á framleiðsluna í landinu. Auknu heilbrigði og 

framlegð er reyndar hægt að ná fram með mun kostnaðarminni íþróttaiðkun eins og 

útihlaupum eða fjallgöngu og fjármagnsfrekari íþróttir eins og fótbolti og fimleikar 

því ekki bráðnauðsynlegar í því tilviki. Það sem fæst aftur á móti með skipulagðri 

íþróttaiðkun en síður með óskipulögðum eins og nefnt var áður eru forvarnargildi, 

aukinn metnaður og keppnisskap, heilbrigður félagsskapur, fyrirmyndir og agi. 

Langflestar skipulagðar íþróttir hafa einnig að geyma mikið skemmtanagildi, ekki 

síður fyrir áhorfendur en þátttakendur. Það er því ekki einungis þátttakandinn sem 

nýtur góðs af iðkun sinni heldur getur skapast mikil fjölskylduskemmtun í kringum 

íþróttaleiki og mót. Einnig getur í flestum tilvikum verið auðveldara að tryggja 

þátttöku ungmenna með skipulagðri íþróttastarfsemi en með hlaupatúrum þar sem 

hvatinn og stuðningur er oft meiri.  

Farið verður betur ofan í saumana á áhrif aukinnar hreyfingar ásamt því að skoðað 

verður hver kynningin er fyrir landið í kjölfar góðs árangurs hjá afreksíþróttafólki 

okkar. Í því skyni verður líka skoðað hver áhrifin eru þegar haldin eru alþjóðleg mót 

hér á landi en slíkt getur verið mikil lyftistöng fyrir ferðamennsku í landinu sem og 

fyrirtækin almennt vegna aukinna viðskipta. 

2.1.1 Hversu mikið forvarnargildi hafa íþróttir? 

Forvarnir gegn neyslu vímuefna eru mjög mikilvægar þar sem afleiðingar t.d. 

reykinga og áfengisneyslu geta verið mjög slæmar. Sést það á því að reykingar eru 

meginorsök 18-19% dauðsfalla á Íslandi á hverju ári (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2001) og einnig er áætlað að meðal Evrópuþjóða valdi 

                                                                                                                                       
7 Félagsmenn eru allir einstaklingar sem skráðir eru í íþróttafélag, þannig er hver einstaklingur aðeins 

talinn einu sinni í þessum flokki. Upplýsingar fengnar með tölvupóstsamskiptum við Þórdísi Lilju 

Gísladóttur. 

8 Hér er þá verið að tala um ráðleggingar WHO þar sem þeir mæla með að lágmarki 30 mínútum af 

hreyfingu á dag, þar sem nóg er að labba upp stiga eða bara í og úr vinnu. 
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áfengisneysla 12% ótímabærra dauðsfalla9 meðal karla og 2% meðal kvenna. Gerir 

það áfengi að þriðja stærsta áhættuþætti fyrir ótímabær dauðsföll í Evrópu 

(Lýðheilsustöð, 2008). Á Íslandi var árið 2007 einnig hægt að rekja 20% dauðsfalla í 

umferðinni til áfengisneyslu samkvæmt upplýsingum frá Umferðarstofu. Forvarnir til 

að fækka slíkum tilfellum eru því mjög mikilvægar eins og gefur að skilja. 

Ítrekaðar rannsóknir bæði erlendra og innlendra aðila hafa leitt í ljós að íþróttir og 

hreyfing hafa ótvírætt forvarnargildi (Þórunn Steindórsdóttir, 2000 og Werch et al., 

2003). Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hafa sýnt að ungmenni sem eru virk í 

íþróttastarfi reiðir betur af og neyta síður vímuefna. Þau læra líka að huga betur að 

heilsunni og tileinka sér hollari lífsvenjur í gegnum íþróttir. Þessar niðurstöður eru 

studdar meðal annars af rannsókn sem framkvæmd var af Þórunni Steindórsdóttur árið 

200010. Rannsóknin sem gerð var meðal unglinga varpaði ljósi á neikvæða fylgni milli 

þess að neyta áfengis og tóbaks og ástundun íþrótta. Niðurstaðan varð sú að þegar á 

heildina er litið þá eru þeir sem stunda íþróttir ólíklegri til að hafa reykt eða orðið 

drukknir (Þórunn Steindórsdóttir, 2000). Þar sem rannsóknin var gerð meðal unglinga 

og einungis verið að kanna hver neysla þeirra á vímuefnum hafði verið fram að því er 

ekki hægt að segja til um framtíðarneyslu.  Því er ekki verið að segja að þeir sem 

stunda íþróttir muni aldrei reykja né drekka enda sýndu niðurstöðurnar að margir 

unglingar í íþróttum höfðu smakkað áfengi og í sumum tilvikum orðið drukknir. 

Munurinn lá hins vegar í tíðni þar sem þeir sem stunduðu íþróttir drukku að öllu jöfnu 

mun sjaldnar og minna magn en þeir sem stunduðu ekki íþróttir. Hvað reykingar 

varðaði þá höfðu einhverjir sem stunduðu íþróttir prófað að reykja en voru í 

langflestum tilvikum mun ólíklegri til að gera það að vana sínum. Rannsóknin sýndi 

einnig í meirihluta tilvika fram á teljanlegan mun á milli þeirra sem voru virkir og 

þeirra sem voru óvirkir í íþróttum11. Slíkt gefur til kynna að það skiptir máli hvort 

unglingar séu að taka þátt í skipulögðu starfi þar sem ábyrgir aðilar s.s. þjálfarar og 

kennarar sjá um skipulagningu. Lítilsháttar munur var þó á fylgninni milli reykinga 

                                                
9 Til dæmis þá eru sjálfsvíg meðal ungs fólks í evrópu talin vera af völdum óhóflegrar áfengisneyslu í 

þriðjungi tilfella. 

10 Rannsóknin var gerð meðal grunnskólabarna í 9. og 10. bekk. Alls svöruðu 6561 nemandi 

spurningalistanum og skiptist kynjahlutfallið næstum alveg jafnt að frátöldum 34 aðilum sem gáfu ekki 

upp kyn. 

11 Virkur háttur er þá skilgreindur sem skipulögð íþróttastarfsemi ákveðið oft í viku. 
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annars vegar og drykkju hins vegar við íþróttir þar sem reykingar höfðu örlítið meiri 

neikvæðna fylgni. Þessar niðurstöður eru í takt við aðrar rannsóknir sem hafa verið 

gerðar þar sem niðurstöðurnar sýna að íþróttir virðast virka sem forvörn gegn áfengi, 

reykingum og annars konar vímuefnum. Ekki er vitað með vissu hvað það er 

nákvæmlega við íþróttir sem virkar svona vel þar sem um samspil margra flókinna 

þátta er að ræða. Meðal þessara þátta er uppeldislegt gildi íþrótta þar sem lögð er 

áhersla á heilbrigðan lífstíl. Einnig getur sjálfstraust einstaklinga aukist og hjá þeim 

sem stunda íþróttir af krafti er ef til vill ekki tími fyrir annars konar iðkun sem gæti 

haft slæm áhrif. Þetta eru einungis nokkur dæmi af þeim fjölmörgu atriðum sem hafa 

áhrif á forvarnargildi íþrótta og þá sérstaklega ef iðkunin er skipulögð. 

Samkvæmt niðurstöðum útreikninga sem gerðir hafa verið á þjóðfélagslegum kostnaði 

vegna vímuefnaunglings annars vegar og íþróttaunglings hins vegar er ljóst að 

kostnaðurinn vegna vímuefnaunglingsins er mun hærri12. Þar kom í ljós að kostnaður 

samfélagsins vegna eins vímuefnasjúklings sem fer í meðferð í Götusmiðjuna/Að 

Stuðlum er 1,7 – 2.9 milljónir krónur. Kostnaður vegna íþróttaeinstaklings hins vegar 

væri á bilinu 17.000-28.000 krónur (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2007)13. Kostnaðurinn á 

einstakling var mestur í Kópavogi þegar hún gerði útreikningana og var hægt að rekja 

það til frístundaávísananna14 sem þá var nýbyrjað að notast við. Frístundaávísanir eru í 

dag orðnar mjög algengar og hafa hækkað hægt og rólega og því er þessi kostnaður 

kannski orðinn hærri. Á þessum tölum að dæma gæti það mögulega borgað sig að 

eyða auknum fjármunum í íþróttir, til að fá inn fleiri börn og unglinga, því eins og 

áður segir þá eru unglingar sem stunda íþróttir að öllum líkindum ólíklegri til að neyta 

vímuefna. Hér er þó ekki verið að ýja að því að með því að senda vandræðaungling í 

íþróttir þá lagist öll hans vandamál. Það sem íþróttir geta gert er að ná til barna og 

unglinga nógu snemma og stýra þeim þannig mögulega í átt að heilbrigðara lífi án 

vímuefnafíknar. 

                                                
12 Þessi útreikningar voru framkvæmdir af Þórdísi Lilju Gísladóttur fyrir mastersverkefni hennar sem 

ber heitið Hagrænt gildi íþrótta í íslensku nútímasamfélagi. 

13 Ekki er gert ráð fyrir mögulegum slysakostnaði hér. 
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2.1.2 Áhrif hreyfingar á andlega og líkamlega heilsu? 

Regluleg hreyfing þó ekki væri nema í 30 mín á dag getur bætt heilsufar fólks töluvert 

(WHO, 2003). Sérfræðingar segja að skortur á líkamlegri áreynslu sé næst stærsta 

ástæðan fyrir slæmri heilsu á eftir reykingum í iðnvæddu löndunum. Þessar 

upplýsingar virðast þó hafa mætt daufum eyrum á síðastliðnum árum. Samkvæmt 

skýrslu frá WHO þá er offita í mörgum Evrópulöndum talin hafa aukist um 10% - 

40% frá því seint á níunda áratugnum þangað til seint á þeim tíunda. Skortur á 

hreyfingu ásamt mikilli aukningu á offitu veikir, samkvæmt fjölmörgum rannsóknum, 

heilsufar fólks alveg gríðarlega eins og gefur að skilja.  

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Sviss (Varnarmálaráðuneyti Sviss, 2001) töldu 

höfundar að leiða mætti 1,4 milljón tilfelli sjúkdóma, 2000 dauðsföll og kostnað upp á 

2,4 milljarða svissneskra franka til ónógrar hreyfingar. Önnur rannsókn sem gerð var í 

Englandi (National Audit Office, 1998) leiddi það í ljós að beinn og óbeinn kostnaður 

af offitu árið 1998 sem skortur á hreyfingu hefur mikil áhrif á hljóðaði upp á 2,6 

milljarða punda. Einnig kom fram að ef hlutirnir héldu áfram að þróast á sama hátt þá 

gæti það orsakað viðbótarkostnað upp á einn milljarð punda á hverju ári fram til 2010. 

Framkvæmd var rannsókn í Bandaríkjunum þar sem áætlaður sparnaður vegna færri 

aðgerða, tengdum hjartasjúkdómum, í kjölfar aukinnar hreyfingar fullorðinna var 

metinn. Samkvæmt rannsókninni (Jones og Eaton, 1994) þá myndu sparast 5,6 

milljarðir dala árlega í Bandaríkjunum ef einungis 10% fullorðinna færu reglulega í 

göngutúra. Sparnaðurinn yrði sérstaklega hár í flokki karlmanna á aldrinum 35-64 ára 

og kvenmanna á aldrinum 55-64 ára. Samkvæmt tölum síðustu ára hefur heilsufar að 

jafnaði versnað og offita aukist síðan rannsóknin var gerð og má því áætla að þessi 

kostnaður hafi vaxið að einhverju leyti. 

Þetta eru bara nokkur dæmi um kostnað sem talið er að hægt sé að rekja beint til 

ónógrar hreyfingar. Samkvæmt gefnum upplýsingum (US Department of Health and 

Human Services, 2002) þá getur regluleg hreyfing minnkað líkurnar á krabbameini, 

sykursýki, offitu, of háum blóðþrýstingi, beinþéttni og hjartaáföllum svo eitthvað sé 

                                                                                                                                       
14 Frístundaávísun er styrkur sem foreldrar geta sótt um til að greiða tómstundir barna sinna. Ávísunin 

er fáanleg fyrir börn á aldrinum 6-18 til að greiða niður gjöld vegna tómstunda, einungis ein ávísun er á 

hvert barn burtséð frá fjölda tómstunda. Upphæð ávísanirnar er mismunandi eftir sveitarfélögum þar 

sem þau greiða þær út. 



 16 

nefnt. Eins og áður segir þá þarf fólk einungis að hreyfa sig í um 30 mínútur á dag til 

að hreyfingin hafi einhver áhrif. Það er því alls ekki verið að fara fram á að allir séu í 

keppnisíþrótt og hefur það jafnvel verið gefið til kynna að of mikil áreynsla geti haft 

langvarandi slæm áhrif á líkamann (Perfect body toning, 2009). Almennt talið getur 

hreyfing í hæfilegu magni þó minnkað tíðni sjúkdóma sem leggja kostnað á ríkið og 

gæti mikið sparast í heilbrigðisútgjöldum ef dagleg hreyfing fólks myndi aukast. Þrátt 

fyrir að kostnaður við aukin slys af völdum íþróttaiðkunar gæti verið töluverður er 

mögulegt að hann sé lægri heldur en sá kostnaður sem myndi sparast við aukna 

hreyfingu og því aukið heilbrigði. 

En íþróttaiðkun hefur ekki einungis áhrif á líkamlega heilsu. Heilbrigð sál í 

hraustum líkama. Svo hljóðaði yfirskrift ráðstefnu sem Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands stóð fyrir árið 2005 í samstarfi við menntamálaráðuneytið, 

landlæknisembættið og lýðheilsustöð. Aðal umræðuefni ráðstefnunnar voru áhrif 

hreyfingar á andlega líðan. Slík umræða er mikilvæg í dag þar sem geðsjúkdómar og 

geðraskanir eru nú meðal algengustu sjúkdóma á Íslandi. Valda þeir í þokkabót meira 

vinnutapi og kostnaði fyrir samfélagið en flestir aðrir sjúkdómaflokkar (Heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2001). Í umræðunni um áhrif hreyfingar á andlega líðan 

á ráðstefnunni var mikið notast við nýlega rannsókn Þórólfs Þórlindssonar um áhrif 

hreyfingar á þunglyndi hjá unglingum (FÍÆT, 2005). Rannsókn Þórólfs staðfesti, það 

sem áður hafði komið fram í rannsókn hans frá 1994, sem sagt bein tengsl milli 

þunglyndis og skorts á hreyfingu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom einnig fram að 

hreyfing gæti í flestum tilvikum skilað meiri árangri við vægu þunglyndi en lyf. 

Tölfræðirannsóknum sem þessum ber þó alltaf að taka með ákveðnum fyrirvara. 

Ástæðan er meðal annars vegna efa um orsakasamhengi, í þessu tilviki hvort fólk sem 

hreyfir sig þjáist þess vegna af minna þunglyndi eða hvort fólk sem er þunglynt sé 

ólíklegra til að hreyfa sig. 

Þess vegna er gagnlegt að líta á niðurstöður rannsóknar sem kunngjörð var árið 2005 

(Dunn et al, 2005) þar sem orsakasamhengið er ljóst. Hún styður niðurstöður Þórólfs 

um að aukin hreyfing minnki þunglyndi nema hún er í raun marktækari. Ástæðan er sú 

að í rannsókninni er athugað hvaða áhrif hreyfing hefur á væg eða hóflega slæm tilfelli 

af MDD (major depressive dissorder) eða þunglyndi. Þannig eru einungis athuguð 
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áhrif hreyfingar á þá sem þegar þjáðust af þunglyndi15. Niðurstaðan varð sú að 

hreyfing yfir höfuð hafði áhrif og dró úr þunglyndiseinkennum að einhverju leyti. Það 

sem vakti þó mesta athygli var að hópurinn sem var látinn æfa jafn mikið og mælt er 

með til að halda góðri heilsu16, PHD eða public health dose, náði langbesta 

árangrinum. Þegar áhrifin af hreyfingunni voru skoðuð í lokin sást að meðaltalið á 

Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD17)17 hafði lækkað um 47% frá 

viðmiðunarpunktinum hjá þáttakendum í PHD-hópnum. Einnig kom í ljós að 

þunglyndiseinkenni minnkuðu hjá 42% af þáttakendum í PHD-hópnum. Þessar 

niðurstöður voru töluvert betri en hjá hinum hópunum þótt allir hópar hafi samt sem 

áður sýnt einhvern árangur að jafnaði. 

Samkvæmt niðurstöðum úr annari rannsókn sem gerð var af National Institute of 

Mental Health í Bandaríkjunum þá minnka þunglyndis einkenni í 42% tilfella við töku 

þunglyndislyfja en 36% tilfella við vitsmunalega atferlis læknismeðferð18 (Dunn et al, 

2005). Eins og sést eru þetta svipaðar niðurstöður og fengust hjá þáttakendum í PHD 

hópnum. Niðurstaðan samkvæmt þessari rannsókn var sem sagt sú að hreyfing gerði 

alveg jafn mikið eða jafnvel meira en lyf eða meðferð, sérstaklega ef litið er til þess að 

slæmar aukaverkanir af völdum hreyfingar eru sáralitlar. Hreyfingin átti þó helst að 

vera jafn mikil og ráðlagt er af heilbrigðisstofnunum eða að minnsta kosti ekki innan 

við helmingur af því. Niðurstöður sem þessar eru ekkert einsdæmi. Árið 1997 gaf Dr. 

                                                
15 Í úrtakinu voru 80 aðilar, bæði konur og karlar, á aldrinum 20 – 45 ára. Þeim var skipt upp í 4 hópa 

þar sem hver hópur var látinn æfa mismikið og misoft. 

16 World Health Organization mælir með daglegri hreyfingu upp á 30 mín til að viðhalda heilbrigði. 

Hreyfingin þarf ekki að vera mjög strembin heldur næst hún bara með því að labba í vinnuna, labba upp 

stiga, vinna í garðinum eða dansa. Börn og ungt fólk þurfa hins vegar mögulega að hreyfa sig meira um 

því sem nemur 20 mín aukalega af mjög strembinni hreyfingu þrisvar í viku. Ef á að hafa áhrif á þyngd 

hins vegar er mælt með að æfa í 60 mín á dag að lágmarki. 

17 Hamilton Rating Scale er mælikvarði á þunglyndi fundinn upp af Max Hamilton og kynntur til 

sögunnar árið 1960, endurskoðun og endurbætur voru gerðar árin 1966, 1967, 1969 og 1980. HRSD er 

ætlaður til þess að meta þunglyndi með því að sjá hversu alvarleg einkennin eru. Skalinn er í dag einn 

sá mest notaði í læknisfræðilegum rannsóknum. HRSD samanstendur af 21 spurningu, HRSD17 vísar til 

fyrstu 17 spurninganna sem gefa þér endanlegu útkomuna, spurningar 18-21 eru síðan notaðar til að fá 

frekari upplýsingar um þunglyndið en hafa ekki áhrif á útkomuna. 

18 Cognitive behavioral therapy. 
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Daniel M. Landers19 út skýrslu þar sem hann talar um áhrif hreyfingar á andlega 

heilsu. Máli sínu til stuðnings hefur hann fjöldann allan af rannsóknum. 

Niðurstöðurnar hans styðja það sem áður hefur komið fram að íþróttir hafi jákvæð 

áhrif á þunglyndi og einnig á mismunandi stig af kvíða. Ásamt því hafa íþróttir 

jákvæð áhrif á skapgerð, sjálfstraust og svefn, en þessir þættir hafa mikið að segja um 

andlegt jafnvægi. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna mikilvægi og mögulegan lækningarmátt hreyfingar. 

Við aukna hreyfingu er ekki einungis líkamlegur ávinningur heldur einnig andlegur. 

Hreyfing er því eitthvað sem notast mætti við í meira mæli sem meðferð í stað lyfja 

við vægum tilfellum þunglyndis og öðrum kvillum og er það einmitt það sem Danir 

ásamt fleiri Norðurlandaþjóðum tóku upp á að gera í kringum 2005 (FÍÆT, 2005). Þar 

tóku læknar að ávísa hreyfingu í stað lyfja og kölluðu það heilsulyfseðla20 . Dönsk 

stjórnvöld lögðu upphaflega 25 milljónir danskra króna til að koma verkefninu af stað. 

Hófu þeir þetta átak til dæmis vegna þess að talið var að 70% Dana hreyfðu sig ekki í 

30 mín dag eins og mælt hefur verið með. Væri ekki tilvalið að taka Dani meðal 

annarra þjóða sér til fyrirmyndar og leggja einhverja teljanlega upphæð í 

heilsulyfseðla eða annars konar átak. Þannig gæti almennt heilbrigði íbúa landsins 

aukist ásamt framleiðni þeirra og heilbrigðisútgjöld til langs tíma kannski dregist 

saman. Þetta er allavega eitthvað sem er þess virði að skoða betur. 

2.1.3 Er afreksíþróttafólk okkar möguleg kynningarvara fyrir landið? 

Góður árangur íslenskra afreksíþróttamanna vekur gjarnan athygli ytra og er það ef til 

vill að miklu leyti vegna þess hversu fámennt þjóðfélagið er. Síðastliðið ár hefur 

íslenskt íþróttafólk vakið mikla athygli erlendis á tvennum vígstöðum. Það fyrra er 

árangur íslenska handknattleikslandsliðsins á Ólympíuleikunum síðastliðið sumar þar 

sem það náði öðru sæti og komst í fjölmiðlana í ólíklegustu löndum. Þar á meðal í 

Bandaríkjunum en þar fjölluðu fjölmiðlar á borð við The New York Times, The 

Washington Post, USA Today, ABC og National Public Radio um íslenska landsliðið 

(MBL.is, 2008). Það virtist því litlu skipta hversu lítið handbolti var þekktur þar því 

                                                
19 Dr. Daniel M. Landers starfar sem prófessor hjá Arizona State University og er jafnan talinn einn af 

fremstu fagaðilum á sínu sviði, það er rannsóknum á áhrif hreyfingu og heilbrigðs lífernis á andlega 

heilsu. 

20 Grænir lyfseðlar í umræðunni hér heima. 
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umfjöllunin var mikil. Samhliða þessari gríðarlegu kynningu á handbolta var einnig 

fjallað almennt um Ísland og viðtöl tekin við Forseta Íslands, Ólaf Ragnar, og aðra 

stuðningsmenn landsliðsins. Það sem vakti hvað mestu athygli fjölmiðlanna var 

hvernig þjóð með 300.000 íbúa gæti alið af sér 14 heimsklassa íþróttamenn á sínu 

sviði sem í sameiningu færu að því að ná slíkum árangri21. Það síðara sem hefur 

dregið að sér athygli er árangur íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta sem síðastliðið 

haust tryggði sér þátttökurétt á EM A-landsliða kvenna. Þessi árangur er stórbrotið 

skref í íþróttasögu okkar litla lands og hefur vakið mikinn áhuga á Íslandi. 

Það fer ekkert á milli mála að umfjöllun af þessum toga er jákvæð fyrir land og þjóð 

og til þess fallið að auka hróður þess erlendis. Slíkur árangur gerir það líka að verkum 

að frekari landkynningar verða ekki jafn þarfar. Auðvelt er að ímynda sér að 

kostnaðurinn við álíka auglýsingar og kynningar er fengust í fjölmiðlum í kjölfar 

árangursins væri mjög hár. Til gamans má geta að árið 2007 kostaði heilsíðu svart hvít 

auglýsing í New York Times 167.000 dollara22 (New York Times, 2007) sem í ágúst í 

fyrra (þegar Ólympíuleikarnir voru) hefði verið um 13,6 milljónir króna23. Umfjöllun 

um Ísland og íslenska landsliðið náði að sjálfsögðu ekki heilli blaðsíðu í NY Times en 

það náði nú mögulega meira en það þegar umfjöllun allra fjölmiðlana er tekin saman. 

Umfjöllunin um Ísland einskorðaðist síður en svo við Bandaríkin heldur náði hún til 

fjölmargra annara landa. BBC í Bretlandi fjallaði töluvert um landsliðið og að 

sjálfsögðu var mikið skrifað um það á Norðurlöndunum. Þannig var líka umfjöllunin í 

Frakklandi um íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu í kjölfar undankeppni EM svo 

mikil að hún skyggði að vissu leyti á umfjöllun um þeirra eigið landslið24. Auðvitað er 

ekki hægt að ætlast til að árangur eins og náðist á síðustu Ólympíuleikunum eða hjá 

                                                
21 Þeir bentu á að landsliðið í handbolta væri 0,00467% þjóðarinnar. 

22 Samkvæmt verðskrá dagblaðsins 2007. Ég fann einnig uppsetta verðskrá fyrir árið 2009 en vegna 

vandræða við að finna út úr því hvert verðið væri á heilsíðuauglýsingu þá notast ég við þetta verð. 

Einnig er þó hægt að benda á það að ég fann verðskrá fyrir heilsíðu svart/hvíta auglýsingu í tímaritinu 

þeirra og hún kostar 73.240 dollara enda er dreifingin og lesningin á því ekki jafn mikil. 

23 Þessi upphæð væri í dag um 21,5 milljónir króna 

24 Það var vegna þess að íslenska liðið var með því franska í riðli í undankeppninni og lentu í öðru sæti 

riðilsins á eftir þeim og þurftu því að fara í umspil. Þótti fjölmiðlum þar samt svo mikið í íslenska liðið 

spunnið að þeir fjölluðu meira um þær en þær frönsku. 
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kvennalandsliðinu í knattspyrnu muni nást á hverjum degi og er það í raun ávallt 

fjarlæg von. Það er þó ekkert því til fyrirstöðu að slíkt gæti gerst aftur og því betur 

sem hlúð verður að íþróttamálum í landinu, því meiri verða líkurnar.  

2.1.4 Áhrif alþjóðlegra íþróttamóta á Íslandi 

Alþjóðleg íþróttamót með tilheyrandi þáttöku erlendra liða geta eins og áður var sagt 

verið mikil lyftistöng fyrir ferðamennsku og haft jákvæð áhrif á fyrirtæki í landinu. 

Dæmi um slíka alþjóðlega íþróttaviðburði sem náð hafa að festa sig í sessi eru Rey 

Cup og Reykjavíkur maraþon. Aðrar tilraunir hafa verið gerðar svo sem Ice Cup, en 

það var alþjóðlegt handknattleiksmót sem haldið var að ég held einungis í Kaplakrika 

í Hafnarfirði. Mótið entist ekki þrátt fyrir að nokkur erlend lið hafi skráð sig til leiks 

strax á fyrsta ári. 

Mót eins og Rey Cup sem  fyrst var haldið árið 2002 hefur hins vegar fest sig í sessi 

og hefur fjölda þáttakenda frá 2002 til 2008 fjölgað úr 400 í 1100 þar sem fjöldinn 

allur af erlendum liðum hafa sótt mótið25. Reykjavíkur maraþon verður núna í sumar 

26 ára en árið 2007 var sett met í fjölda þáttakenda sem voru 11.300 (MBL.is, 2007). 

Samkvæmt heimildum voru erlendir þáttakendur árið áður eða árið 2006 um 1000 

(MBL.is, 2006) og því getur talist líklegt að sá fjöldi hafi verið allavega svipaður árið 

2007. Líklegt getur talist að erlendu þátttakendurnir á þessum viðburðum komi ekki 

einir, þá sérstaklega þegar um mót fyrir yngri flokka er að ræða. Einhverjum 

keppendum fylgja ef til vill makar og í sumum tilfellum kannski fjölskyldur. 

Þáttakendum á Rey Cup fylgja svo að sjálfsögðu þjálfarar og fararstjórar. Hvað sem þí 

líður þá þurfa keppendurnir að fljúga hingað til lands og þá líklega með íslenskum 

flugfélögum. Koma þar strax í ljós áhrif þessa viðburða á íslensk fyrirtæki. Við komu 

hingað til lands þurfa þau að sjálfsögðu gistingu og svo er það líka fæða, samgöngur 

og önnur neysla sem fellur til á meðan á dvöl þeirra stendur. Allt eru þetta atriði sem 

stuðla að jákvæðum áhrifum í efnahagskerfinu. Einnig hefur það áhrif hversu vel tekst 

til því ef viðburðurinn heppnast vel eykur það hróður hans og veitir Íslandi jákvætt 

umtal erlendis. Í kjölfar þess fjölgar keppendum oft ár frá ári og þar með 

ferðamönnum sem flykkjast til landsins. Er þetta nákvæmlega það sem hefur gerst 

                                                
25 Meðal þessara liða eru t.d. Bolton, Ipswich, WBA, Stoke, Watford, Gautaborg, FC Köbenhaven, 

Hans Rostock og Rangers. Einnig hafa Reading og Everton hefur staðfest komu sína núna 2009. 
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með þessa viðburði hér þar sem til dæmis sífellt fleiri erlend lið skrá sig til leiks á Rey 

Cup á ári hverju. 

Framþróun þessara viðburða hafa verið með hinu besta móti síðastliðin ár og verður 

gaman að sjá hvað verður um Rey Cup í framtíðinni þar sem mótið er sífellt að verða 

vinsælla. Gaman er líka að segja frá því að þessir viðburðir eru að mestu leyti 

skipulagðir af sjálfboðaliðumsem eiga mikið hrós skilið fyrir gott starf. Nýlega var 

svo aðstandendum Rey Cup veitt verðlaun þar sem mótið var kosið grasrótarviðburður 

ársins árið 2008 (Rey Cup, 2008). Voru þessi verðlaun ef til vill verðskulduð einmitt 

fyrir það mikla óeigingjarna starf sem aðstandendur þess vinna hvert ár við 

framkvæmd og skipulagningu þess26. 

Þannig er málum háttað með Reykjavíkur maraþonið að þrátt fyrir mikla þáttöku og 

mikla vinnu margra sjálfboðaliða27 þá skilaði það ávallt tapi alveg fram til 2007. Því 

mætti alveg skoða hvort ekki séu rök fyrir því að fyrirtæki og hið opinbera mætti 

styðja örlítið betur við ef hagur landsmanna af viðburðinum er margfalt það sem þeir 

styrkja hann um. Ef slíkt kæmi ekki til er mögulegt að félögin sæu sér engan hag af 

því að standa í þessu og myndi maraþonið þá ef til vill leggjast af eða borgin tæki yfir 

skipulagningu þess. Því þrátt fyrir allt þá þarf að vera hvati til staðar svo einhver 

sjálfstæður aðili nenni að standa í slíkri vinnu. Sérstaklega þar sem að í Svíþjóð eru 

haldin maraþon með sama ívafi þar sem hagnaður félagana af þeim er jafnvel nægur 

til að mæta öllum kostnaði fyrir rekstrarárið (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2007). Slíkt er  

einnig hvetjandi fyrir mótshaldara til að reyna að gera enn betur ár frá ári. 

                                                
26 Til gamans má geta þess að hugmyndin að mótinu kviknaði meðal foreldra knattspyrnuiðkenda hjá 

Þrótti árið 2001 á meðan á N1 mótinu (þá Esso mótið) á Akureyri stóð. 

27 Maraþonið er einmitt skipulagt og haldið af íþróttafélögunum í Reykjavík þar sem fólk innan þeirra 

sér um alla vinnu við það sem sjálfboðaliðar. Þess vegna fá líka félögin allan hagnað af mótinu. 
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3 Áhrif fjármálakreppu á skipulagða íþróttaiðkun 

Áhrifi efnahagsþrenginganna á íþróttaiðkun landsmanna eiga ennþá eftir að koma í 

ljós þar sem of stutt er liðið frá upphafi kreppunar. Því er aðeins hægt að skoða 

íþróttahreyfingarnar og fjámögnun aðilanna innan hennar og reyna að geta sér til hver 

möguleg áhrifin verði. Vegna þessa gæti verið gott að skoða hver áhrifin voru í öðrum 

löndum, t.d. Finnlandi, í kjölfar erfiðra efnahagsþrenginga. Hins vegar virðist það 

erfitt og ef til vill ómögulegt að verða sér úti um slíkar upplýsingar. Ástæðan gæti 

verið að það hafi aldrei verið skoðað hver áhrifin voru eða að áhrifin hafi kannski ekki 

verið það mikil þar sem um var að ræða stærri lönd með mikla stærðarhagkvæmni og 

allt annað rekstrarumhverfi fyrir félög. Hér á landi hins vegar er stærðarhagkvæmnin 

nánast engin á við flestar aðrar þjóðir. Í kjölfar þess er erfiðara að halda úti á 

hagkvæman hátt menningu, listum og nægilega mörgum samkeppnishæfum 

íþróttafélögum svo dæmi séu nefnd. Þannig eru opinberir styrkir til íþrótta og 

menningar ásamt annarra málefna mun mikilvægari í jafn litlu landi og Íslandi. Íslensk 

íþróttafélög þurfa að fást við allt annað rekstrarumhverfi þar sem tekjur þeirra eru allt 

aðrar en hjá liðum erlendis. Af þessum ástæðum þarf að skoða vel hver möguleg áhrif 

eru af jafn alvarlegri fjármálakreppu og Íslendingar og heimurinn allur eru að upplifa 

núna. 

3.1 Fylgni ástundunar við efnahagsástand 

Skipulögð íþróttaiðkun getur verið kostnaðarsöm og því mögulega ekki á allra færi. 

Sumir hafa efni á að setja börnin sín í íþróttir og tómstundir á meðan aðrir þurfa að 

velja úr hvað á að stunda og hvað ekki vegna skorts á fjármagni. Á síðastliðnum árum 

hefur verið mikil efnahagsleg uppsveifla í landinu (þar til algjört hrun varð í október 

2008). Samhliða þessari efnahagslegu uppsveiflu hafa meðallaun landsmanna hækkað 

töluvert. Hefur hækkun verið svo mikil að frá árinu 1998 til ársins 2007 hækkuðu 

meðallaunin úr 135.000 kr í 303.000 kr íslenskar og var stærsta stökkið milli áranna 

2006 og 2007. Þessi þróun meðallauna sést hér fyrir neðan á mynd 3.1 þar sem einnig 

eru sýnd þróun iðkana og iðkenda í íþróttum á Íslandi. 
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Mynd 3.1: Fylgni fjölda iðkenda og iðkana við meðallaun 

 

Heimild: ÍSÍ og Hagstofa Íslands 

Eins og sést þá eykst fjöldi iðkenda ekki svo hratt en það sem meiri athygli vekur er 

að fjöldi iðkana eykst hins vegar mjög mikið með vaxandi meðallaunum. Þetta þýðir 

einfaldlega að þar sem fjöldi iðkenda hefur ekki breyst mikið þá er þessi iðkanafjöldi 

tilkomin vegna þess að þeir iðkendur sem fyrir eru fara að stunda fleiri íþróttir. Skýtur 

það stoðum undir þá fullyrðingu að með hækkandi launum og vaxandi kaupmætti þá 

séu foreldrar tilbúnir að leyfa börnum sínum að stunda fleiri tómstundir. Þetta á helst 

við hjá yngri kynslóðinni þar sem samkvæmt upplýsingum frá ÍSÍ þá er bilið milli 

fjölda iðkenda og iðkana mest hjá 11 ára börnum. Af þessum upplýsingum er 

mögulegt að draga þá ályktun að skipulögð íþróttaiðkun sveiflist með 

efnahagsaðstæðum. Það sem dregur þó úr þessari fullyrðingu er að hafa ekki gögn sem 

sýna hvernig fjöldi iðkana breytist þegar meðallaun í samfélaginu lækka. Eflaust ber 

að taka fram að við greiningu þessara gagna var helst verið að líta til þróunar iðkana  

meðal barna og unglinga í skipulagðri íþróttastarfsemi. Ástæðan er að hreyfing 

fullorðinna einstaklinga þarf ekki að raskast að miklu leyti þar sem fullorðið fólk er 

frekar viðriðið óskipulagða íþróttaiðkun sem auðveldara er að hagræða. Könnun sem 

gerð var vegna þessarar ritgerðar mun vonandi varpa einhverju ljósi á hver möguleg 

áhrif efnahagsþrengingar væri á íþróttaiðkun en farið verður í niðurstöður hennar 

síðar. 
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3.2 Niðurskurðir til íþróttamála í kjölfar kreppu 

Niðurskurðir til íþróttamála hafa nú þegar farið að líta dagsins ljós. Styrkir ríkisins til 

íþrótta og æskulýðsmála hafa dregist saman um 100 milljónir á milli áranna 2008 og 

200928 (Alþingi, 2008-2009). Áhrif niðurskurða ríkisins til íþróttmála eru þó ekki 

stærsta vandamálið þar sem styrkirnir voru takmarkaðir fyrir. Stærra áhyggjuefni er 

hins vegar skortur á fjármagni frá aðilum á markaðnum en þangað hafa flest félög og 

sambönd helst leitað. Í kjölfar efnahagsþrenginganna hefur rekstrarumhverfi 

fyrirtækja orðið mun erfiðara og styrkjum því fækkað töluvert og ekki bendir margt til 

þess að efnahagsástandið batni mikið í bráð. Verði þróunin á þann veg mun rekstur 

félaga og sambanda innan íþróttahreyfingarinnar versna enn frekar. Ástæðan er að í 

dag eru enn fyrirtæki sem standa við sína styrktarsamninga, þar á meðal bankarnir, en 

þegar þessir samningar renna út þá má telja það ólíklegt að þeir verði endurnýjaðir ef 

efnahagsaðstæður verði ekki orðnar betri. 

Niðurstaða þessara niðurskurða gæti á endanum orsakað að bilið milli félaga myndi 

aukast að einhverju leyti. Fyrirtæki sem býðst að styrkja annaðhvort Val eða Gróttu 

mun eflaust kjósa að styrkja Val nema sérstök tengsl séu til staðar29. Þannig munu litlu 

liðin á höfuðborgarsvæðinu og félög sem koma úr litlum samfélögum úti á landi eiga 

sérstaklega erfitt uppdráttar. Aftur á móti er líklegt að félög eins og KA og Þór gætu 

átt auðveldara með reksturinn þar sem þau eru einungis tvö í stóru bæjarfélagi með 

töluvert af sterkum fyrirtækjum30. Megináherslan hér eins og áður er sú að barna- og 

unglingastarf gjaldi ekki of mikið fyrir niðurskurðina. Slíkt gæti haft slæm áhrif á 

framtíð íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. 

3.3 Verður ástundun íþrótta munaðarvara í kjölfar kreppunar? 

Mögulegt er að skipulögð íþróttaiðkun dragist saman í kjölfar kreppunnar. Slíkt veltur 

algjörlega á því hversu vel félög eru í stakk búin til að koma til móts við foreldra sem 

                                                
28 Þetta er breytingin eftir að búið er að núvirða tölurnar fyrir 2008. Tölur fyrir 2009 eru hins vegar ekki 

núvirtar þar sem þetta er upphæð sem þeir áætla burtséð frá þróun neysluverðsvísitölurnar fyrir árið 

2009. Því taldi ég að ekki þyrfti að núvirða þær. 

29 Telur höfundur ástæðuna vera þá að fyrirtæki sjái meiri hag í því að styrkja félög sem gengur betur í 

deildinni þar sem fleira fólk fylgist með leikjum þeirra og auglýsing fyrirtækisins borgi sig frekar. 

30 Þetta  er að sjálfsögðu bundið því að rekstur félaganna sé skynsamur og í takt við tímana í dag. 
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vilja en geta mögulega ekki greitt æfingagjöldin. Hversu vel félögin standa fer svo 

aftur á móti eftir því hversu háð félagið var styrkjum fyrirtækja og hversu vel 

innheimta slíkra styrkja gangi á tímum sem þessum. Standi félögin illa gæti verið 

þjóðhagslega hagkvæmt að ríkið og sveitarfélögin myndu stíga inn og aðstoða einhver 

félög. Þá helst þau sem ekki hafa fjárhagslega burði til að koma til móts við foreldra í 

vandræðum með iðkendagjöldin. Samkvæmt upplýsingum frá ÍSÍ þá hafa þeir ekki 

fundið mikinn mun í kjölfar kreppunar enn sem komið er. Segja þeir að ástæðan sé 

einmitt sú að félög reyna eins og þau geta að koma til móts við þá foreldra sem eiga í 

mestu vandræðunum með að greiða félagsgjöldin. Búast þau jafnvel ekki við að sjá 

hver áhrifin verða fyrr en á næsta ári31. Þó eru sum félög sem kvíða því að geta ekki 

komið nægjanlega til móts við foreldra og lifa þau því í mikilli óvissu með aðsókn 

þegar líður að hausti og tími fyrir innheimtu á iðkendagjöldum kemur að nýju32. Þar 

sem deildir innan félaga reka sig sjálfar, án mikilla afskipta aðalstjórnar, þá er munur á 

því hvernig þessum málum er háttað. Svo dæmi séu nefnd er það stefna 

handknattleiksdeildar Aftureldingar, nú í bili að minnsta kosti,  að sleppa fólki frekar 

við greiðslu iðkendagjalda en að láta það neyðast til að taka barnið sitt úr starfinu33. 

Að sjálfsögðu eru ávallt takmörk fyrir því hversu mikið er hægt að hjálpa því einhvers 

staðar verða félögin að fá tekjur. Hættulegt gæti reynst að auglýsa slíkt þar sem margir 

myndu eflaust nýta sér það þrátt fyrir að þurfa ekki á að halda og kæmi það þá niður á 

þeim sem hjálpin var ætluð. Í kjölfar kreppunar hafa margir foreldrar farið í það að 

leita allra leiða til að börnin sín geti áfram stundað íþróttir á sama tíma og þau hafa 

þurft að draga saman seglin. Því má ef til vill búast við því að einhver flutningur verði 

á börnum úr kostnaðarsömu íþróttagreinunum yfir í þær kostnaðarminni. Sú tilgáta er 

að hluta til byggð á svörum aðila er tóku þátt í könnuninni þar sem einhverjir foreldrar 

hafa nú þegar þurft að færa börnin milli íþróttagreina og var flutningurinn þá helst úr 

fimleikum. Því gæti skellurinn orðið mun meiri í sumum íþróttagreinum og jafnvel að 

                                                
31 Upplýsingar fengnar með tölvupósts samskiptum við Höllu Kristjánsdóttur skrifstofustjóra á 

skrifstofum ÍSÍ. 

32 Upplýsingar fengnar í gegnum síma við Ragnar Þórir Guðgeirsson fyrrverandi formann aðalstjórnar 

Fjölnis. 

33 Upplýsingar fengust í samtali við Elínu Reynisdóttur formann handknattleiksdeildar Aftureldingar. 
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einstaka kostnaðarlitlar greinar34 gætu orðið fyrir fjölgun ef brottfallið á móti yrði ekki 

of mikið. 

Þegar öllu er á botninn hvolft eru peningar, sem margir foreldrar hafa til að senda 

börnin sín í íþróttir, orðnir af skornum skammti vegna launalækkana og 

kaupmáttarskerðingar. Ef ekki verður komið til móts við foreldranna í þessum 

aðstæðum gæti það leitt til mikils brottfalls úr skipulögðum íþróttum. Mikið brottfall 

myndi svo aftur þýða að mikið af uppbyggingarstarfinu sem unnið hafi verið í 

íþróttamálum síðastliðin ár gæti farið í súginn. Því er mikilvægt að hið opinbera reyni 

að veita þeim félögum sem standa hvað verst aðstoð til að lágmarka brottfall svo hægt 

sé að halda helst til sama fjölda iðkanda og sömu gæðum í starfi. 

3.3.1 Viðhorf heimila til skipulagðrar íþrótta og tómstunda í kjölfar 

kreppu 

Til að sjá hver viðbrögð heimila væru í kjölfar kreppunar hvað varðar íþróttaástundun 

þá ákvað ég að framkvæma lítilsháttar könnun35. Af þeim 50 sem tóku þátt í 

könnuninni voru 40 konur og 10 karlar og var meðalaldur þeirra 40,5 ár. Flest börn 

aðspurðra voru á aldrinum 6-12 ára eða 50 talsins, 42 börn voru 13 ára eða eldri og 17 

börn voru á bilinnu 0-6 ára. Heildarfjöldi barna var því 119 og stunduðu þau 120 

tómstundir samanlagt eins og sést í meðfylgjandi töflu. 

Tafla 3.1: Niðurstöður könnunar um áætlað brottfall í kjölfar kreppu 

 Fjöldi tómstunda Áætlað brottfall Mögulegt brottfall ef gjöld hækka 

Fjöldi 120 29 69 

Hlutfall 100% 24,17% 57,5% 

Heimild: Könnun framkvæmd fyrir ritgerðina. 

                                                
34 Sem dæmi um kostnaðarlitla íþróttgrein hjá Aftureldingu eru körfuknattleikur og blak 

35 Könnunin var framkvæmd í gegnum síma þar sem hringt var í aðila úr slembiúrtaki sem samanstóð af 

íbúendum úr 6 sveitarfélögum um land allt. Stefnt var að því að fjöldi spyrjenda sem svöruðu yrðu 50 

og náðist sá fjöldi eftir að 214 aðilar höfðu verið spurðir. Hinir aðilarnir sem ekki svöruðu voru næstum 

allir aðilar sem ekki áttu börn og því talið óþarft að spyrja. Fólk sem átti börn er stunduðu tómstundir 

var einungis spurt. 
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Þegar foreldrar voru spurðir hversu mikið þeir byggjust við að þurfa skera niður í 

kjölfar kreppunar þá var afleiðingin samdráttur um 29 iðkanir sem gerir nánast 25% af 

heildarfjöldanum. Þar var þó miðað við óbreytt ástand hjá félögunum en þar sem það 

verða að teljast einhverjar líkur fyrir því að gjöldin hjá félögunum hækki þá var spurt 

hver möguleg áhrifin yrðu við það. Í ljós kom að það yrði mögulegur samdráttur upp á 

40 iðkanir til viðbótar en það myndi í heildina gera 57,5% samdrátt í íþróttaiðkun. 

Slíkar tölur hefðu að sjálfsögðu slæm áhrif og sína hversu mikilvægt það er að aðstoða 

þá foreldra sem gætu átt í miklum vanda svo hægt sé að halda sem flestum börnum í 

tómstundum. Svör og viðbrögð aðspurðra koma þó kannski ekki mikið á óvart þegar 

horft er til þess að af 50 aðilum sem svöruðu sögðust 54% hafa lækkað í tekjum, 42% 

staðið í stað og 4% hækkað í tekjum. Því á sama tíma er kaupmáttaskerðing að eiga 

sér stað og margir að drukkna í afborgunum af lánum. Þrátt fyrir allt er þó ástæða til 

að nefna það að niðurstöðunum úr rannsókninni beri að taka með fyrirvara. Líklegt 

þykir að fólk ýki áhrifin í kjölfar kreppu frekar en að draga úr þar sem þau gætu séð 

hag af því. Niðurstöðurnar sýna því ef til vill efri mörk brottfalls en ekki meðaltal. 

Afar jákvætt var svo hvað foreldrar telja það mikilvægt að börnin þeirra stundi 

skipulagðar íþróttir þar sem allir sögðust myndu gera hvað sem er til að komast hjá 

því að skera niður í þessum útgjaldaflokki. Af þeim 50 sem voru spurðir voru 19 sem 

tóku það sérstaklega fram að þeir myndu skera niður í mat eða vinna meira til að þurfa 

ekki að taka börnin sín úr íþróttum. Sumir aðspurðra sem voru íbúar á Akureyri þurftu 

hins vegar ekki að hafa miklar áhyggjur af íþróttaiðkun barna sinna þrátt fyrir 

lækkaðar tekjur. Er það vegna þess að Akureyrarbær og Samherji í sameiningu hafa 

ákveðið að styrkja ákveðnar íþróttagreinar innan íþróttafélaganna vel þannig að iðkun 

þeirra er jafnvel frí á vissum aldri eða allavega vel niðurgreidd hjá mörgum. Sem 

dæmi eru engin iðkendagjöld hjá 8. flokk KA í knattspyrnu. Slíkir styrkir er einmitt 

það sem gæti komið í veg fyrir of mikið brottfall og þurfa fleiri sveitarfélög eða ríkið 

að sjá hvort ekki sé mögulegt að virkja slíkt samstarf víðar. 
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4 Þátttaka hins opinbera í íþróttamálum þjóðarinnar 

Opinber þátttaka í íþróttum og menningu hér á landi er að öllum líkindum nauðsynleg 

ef það á að vera hægt að bjóða upp á allt sem að þeim snýr. Stjórnvöld í fámennum 

ríkjum eru almennt vel meðvituð um mikilvægi þess að styðja við bakið á íþrótta- og 

menningarstarfsemi. Stjórnvöld í fjölmennum ríkjum þurfa ekki að hafa miklar 

áhyggjur af slíku, þar sem stærðarhagkvæmni tryggir fjölbreytni og mikil umsvif 

þessara flokka (Einarsson, 2005). Menntamálaráðherra skipaði í byrjun árs 2005 

starfshóp til að fara yfir íþróttamál á Íslandi með það að markmiði að móta 

íþróttastefnu landsins. Þessi starfshópur lauk og gaf frá sér skýrslu árið 2006 með 

yfirskriftinni „Íþróttavæðum Ísland“. Þar tók starfshópurinn meðal annars fram að 

þeirra álit væri að efnahagur ætti ekki að standa í vegi fyrir íþróttaþáttöku barna 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Í kjölfarið hafa verið stigin ýmis skref í áttina til þess 

bæði af ríkinu og sveitarfélögunum. Spurningin er þó hvort það sé nóg sem búið er að 

gera, því bilið sem foreldrar þurfa að brúa er enn nokkuð stórt og gæti á tímum sem 

þessum valdið vandræðum. 

4.1 Hver eru rökin fyrir opinberum stuðning við 

íþróttahreyfingar? 

Helstu rökin fyrir opinberum stuðningi eru líklega þau að íþróttafélög og 

íþróttahreyfingar megi ekki vera of háð efnahagsaðstæðum. Þá er aðallega verið að 

vísa til yngri flokka starfseminnar. Á tímum sem þessum verður rekstrarumhverfi 

íþróttafélaga erfiðara. Þegar tekið er inn í það sem félög standa frammi fyrir að 

styrktaraðilar yngri flokka starfs draga sig út þá versnar staðan til muna. Það ásamt því 

að kaupmáttur fólks er að minnka gæti valdið brottfalli barna úr skipulögðum íþróttum 

í stórum stíl einungis vegna skorts á peningalegum úrræðum. Eins og tekið var fram 

áður taldi starfshópur á vegum menntamálaráðuneytis að efnahagur ætti ekki að standa 

í vegi fyrir íþróttaþáttöku barna. Því þyrfti að koma með skýra aðgerðaráætlun til að 

styðja við slíkar yfirlýsingar. 

Í köflunum hér á undan var farið í nokkra af þeim ljósu punktum við að stunda íþróttir 

eða bara almenna hreyfingu. Komu þar fram atriði eins og forvarnargildi, bætt 

heilsufar og andleg líðan. Einnig hafa íþróttir mikil jákvæð efnahagsleg áhrif út í 

þjóðfélagið. Kransæðastíflur, hjartagallar, krabbamein og sykursýki eru allt sjúkdómar 
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sem, samkvæmt rannsóknum, íþróttir og almenn hreyfing draga mögulega úr. Ef draga 

mætti úr fjölda þessara sjúkdóma með þessum hætti gæti ríkið sparað töluvert í 

heilbrigðiskostnað. Það eitt og sér er góð ástæða fyrir því að stuðla að aukinni 

hreyfingu. Eins og gefur að skilja er ekki einungis verið að tala um keppnisíþróttir. 

Þvert á móti þar sem göngutúrar og ýmiss önnur hreyfing er næg til að bæta heilsu 

fólks. Sem hvatningu fyrir fólk til frekari hreyfingar hafa mörg bæjarfélög verið 

dugleg að leggja göngu- og hjólreiðastíga. Niðurstöður kostnaðar- og ábatagreiningu á 

samtengdu göngu- og hjólastíganeti í Reykjavík sem var framkvæmd af Jóhönnu 

Guðbjörnsdóttur mastersnema við hagfræðideild Háskóla Íslands árið 2007 voru meira 

en lítið jákvæðar. Gáfu þær til kynna að samfélagslegi sparnaðurinn sem fengist með 

fjárfestingu í samtengdu göngu- og hjólastíganeti myndi nægja til að greiða opinber 

útgjöld vegna fjárfestingarinnar sjö sinnum. Auk heilsfarslegs ávinnings af hjólreiðum 

fengist ýmis annar ávinningur af minni bílaumferð líkt og minni mengun, minni 

orkuþörf og hreinni borg. Gott samgöngunet göngu- og hjóreiðastíga er þó ekki nóg 

heldur þarf að ráðast í að kynna fyrir fólki heilsufarslegan ávinning þess að stunda 

hreyfingu. „Hjólað í vinnuna“ er dæmi um slíkt átak til að kynna heilsufarsbót þess að 

hreyfa sig. Síðan „Hjólað í vinnuna“ hófst árið 2003 hefur þáttakendum fjölgað svo 

um munar. Árið 2003 voru þeir 533 á öllu landinu en árið 2006 voru þeir orðnir 5296 

(Guðbjörnsdóttir, 2007). Átak sem þetta myndi ekki kosta mikið ef því yrði viðhaldið 

allt árið og væri það sniðugur kostur til að auka hreyfingu og heilbrigði meðal 

fullorðinna. Gallinn er hins vegar sá að þetta er dæmi um óskipulagða íþróttaiðkun og 

sem slík ekki líkleg til að ná til barna og unglinga. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að regluleg hreyfing komi í veg fyrir ýmis heilsufarsleg 

vandamál sama hvort þau séu líkamleg eða andleg. Fækkun slíkra tilfella myndi skv. 

skýrslu frá menntamálaráðuneyti ekki einungis fækka veikindadögum fólks, heldur 

auka almenna ánægju og framleiðni íslensks vinnuafls (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Hreyfing er því öllu íslenska samfélaginu til góða. Þó að aukin hreyfing og þar með 

aukin heilsa þjóðarinnar myndi ekki minnka heilbrigðiskostnaðinn nema um t.d 1%  

þá myndi það samt vera á bilinu einn til einn og hálfur milljarður fyrir árin 2008 og 

2009 (Alþingi, 2008-2009). Gallinn er samt sá að erfitt gæti reynst að vita hversu 

miklum pening þyrfti að veita í átak til að auka hreyfingu og heilbrigði íslensku 

þjóðarinnar. Þó að ríkið geri það auðveldara fyrir að fólk að hreyfa sig og öðlast betri 

heilsu er ekki þar með sagt að fólk geri það. Án þess að vita nákvæma tölu verður 
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erfiðara að rökstyðja það að fullu að ráðast í slíkt átak þar sem kostnaðurinn gæti 

mögulega farið fram úr því sem myndi sparast við lækkun heilbrigðiskostnaðs og 

aukinnar framleiðni. Eða það sem verra er að átakið myndi ekki skila neinu og því 

stæði einungis eftir kostnaður og ekkert annað. 

Niðurstöðum allra tölfræðilegra rannsókna sem snúa að áhrifum hreyfingar á andlega 

og líkamlega heilsu ber að sjálfsögðu að taka með fyrirvara. Ástæðan er óljóst 

orsakasamhengi og einnig er áreiðanleiki þeirra mismikill. Þrátt fyrir það þá er fjöldi 

rannsókna sem snúa að þessum málum gífurlegur og hafa niðurstöðurnar í lang 

flestum tilvikum verið á svipuðum nótum. Það er því ef til vill ljóst að annaðhvort er 

hreyfing möguleg lausn eða þá að allir þessir fræðimenn þyrftu að endurskoða sína 

afstöðu. 

Þannig að rök fyrir því að hið opinbera myndi styrkja frekar við íþróttir gæti verið 

einfaldlega til að auka heilbrigði þjóðarinnar eða til að mögulega draga úr kostnaði og 

auka landsframleiðslu. Eins og áður kom fram þarf hreyfing ekki að kosta mikið til að 

skila í einhverjum tilvikum auknu heilbrigði. Skipulagðar íþróttir hafa þó að mínu 

mati og eins og fram kom áður töluvert meiri og betri áhrif á ungmenni þjóðarinnar en 

óskipulögð íþróttaiðkun. Því er líklegt að margt af því jákvæða sem skipulagðar 

íþróttir hafa í för með sér myndi tapast við töluverðan niðurskurð til íþróttamála og 

minni fjárhag heimila.  

4.1.1 Markaðsbrestur vegna jákvæðra ytri áhrifa 

Samkvæmt hagfræði kenningum þá ætti hið opinbera að skipta sér sem minnst af 

frjálsum markaði nema þegar kemur til markaðsbresta. Nú ætti að vera orðið nokkuð 

ljóst miðað við ofangreindar upplýsingar að hreyfing hefur jákvæð ytri áhrif út í 

þjóðfélagið. Aukin hreyfing eins aðila bætir heilsu, bæði líkamlega og andlega, og 

gerir mögulega það að verkum að hann leitar síður til heilbrigðisstofnanna og lækkar 

þar ef til vill kostnað þeirra. Einnig er því haldið fram eins og áður segir að með bættri 

heilsu og almennri vellíðan þá aukist framleiðni einstaklingsins (Andreff og 

Szymanski, 2006). Þetta er líklegast ekki eitthvað sem fólk veltir mikið fyrir sér dags 

daglega og þótt það gerði það þá hefði það ef til vill ekki mikil áhrif á ákvörðun þeirra 

um að hreyfa sig eða ekki. Jákvæðu ytri áhrifin gera það því að verkum að munur 

verður á því magni hreyfingar sem einstaklingar kjósa og því sem er þjóðhagslega 

hagkvæmt. Það verður því markaðsbrestur þar sem ekki er nóg framleitt af gæðunum 
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og í kjölfarið er þá kannski kominn tími á aðgerðir frá hinu opinbera. Það er þó erfitt 

að segja til um hvernig, sérstaklega þar sem stór ástæða fólks fyrir því að hreyfa sig 

ekki er yfirleitt skortur á tíma eða áhuga. Erfiðara er fyrir hið opinbera að hafa teljandi 

áhrif á það. 

Þrátt fyrir erfiðleikana þá ætti ekki að leggja árar í bát. Sú leið að reyna stuðla að 

aukinni hreyfingu, helst til skipulagðri, hjá börnum og unglingum með auknum 

fjárhagslegum stuðningi er mögulega besta leiðin til að stuðla að bættri heilsu 

þjóðarinnar til langs tíma. Almenningur gæti því vanist á hreyfingu og gert það að 

verkum að þörfin fyrir hreyfingu yrði meiri þegar komið væri á fullorðinsárin. 

Leysist vandinn á frjálsum markaði eða þarf ríkið að grípa inn í? 

Það hefur því miður sýnt sig að vandinn leysist ekki á frjálsum markaði. Ef til vill er 

það vegna þess að markaðsaðilar hafa hingað til legið hver í sínu horni og hámarkað 

hver sinn hag. Þegar það gerist gleymist að taka inn í þjóðfélagslegan ávinning sem 

skapast af ytri áhrifum og því taka einstaklingar ákvörðun um of litla hreyfingu til að 

hámarka sinn hag. Það að einstaklingur hreyfi sig reglulega og öðlist þvi heilbrigðara 

og ef til vill lengra líf hefur ekki bara jákvæð áhrif á sá hinn sama heldur svo dæmi 

séu tekin minnkar hugsanlega kostnaður þjóðfélagsins vegna heilbrigðisþjónustu. 

Fleira sem kemur í veg fyrir lausn á frjálsum markaði er skortur á stærðarhagkvæmni. 

Á Íslandi er stærðarhagkvæmnin nánast engin þar sem þjóðfélagið er fámennt og til að 

halda úti ýmsum keppnum er nauðsynleg forsenda að hafa nægilega mörg lið. Vegna 

þessa og skorts á nægum fyrirtækjum til að viðhalda stöðugum og öruggum rekstri 

allra þessara liða þarf hið opinbera mögulega að skerast í leikinn. Öðruvísi er líklega 

ekki hægt að gera öllum þeim sem vilja kleift að stunda íþróttir. Mörg lið eiga í 

erfiðleikum með að verða sér út um trygga styrktaraðila en þurfa hins vegar að bera 

svipaðan fastan kostnað á hvern iðkanda og þau erlendis sem búa við fulla 

stærðarhagkvæmni. Til að mæta þessum kostnaði þarf að hækka iðkendagjöldin en þá 

eiga foreldrar erfiðara með að mæta kostnaði við íþróttaástundun barna sinna. Slík 

staða er ekki góð að ekki sé talað um þegar kreppir að eins og hefur gert á Íslandi 

síðastliðna mánuði. Sáust áhrifin af því einmitt í könnuninni sem var gerð þar sem 

mögulegt brottfall yrði 50% ef iðkendagjöld myndu hækka. 

Til að íþróttir nái meiri stöðugleika þá þarf hjálp frá ríkinu og sveitarfélögum og þyrfti 

þessi hjálp að styðja við innri rekstur. Ytri rekstur líkt og mannvirki eru að sjálfsögðu 
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af hinu góða og hjálpa til við iðkun íþrótta allan ársins hring. Þrátt fyrir það má ekki 

gleyma innri rekstrinum en hann segir til um hvort félag haldi sér gangandi eða ekki. 

Ef sá rekstur bregst og ómögulegt verður að halda áfram þá skipta öll mannvirkin 

engu máli. Þrátt fyrir að það yrði líklegast aldrei látið gerast ættu félög ekki að þurfa 

vera komin nánast í þrot áður en þeim er bjargað. Mikill niðurskurður til lengdar gæti 

orsakað gífurlega neikvæð áhrif á íþróttastarfið sem gæti orðið til þess að það tæki 

langan tíma að vinna upp allt sem áður hafði áunnist.  

Vandinn sem gæti þó skapast við að tryggja starfsumhverfi félaga og deilda væri 

freistnivandi36. Dæmi eru til um það á Íslandi að félög hafi hrifsað til sín leikmenn 

með loforðum um há laun þrátt fyrir að eiga ekki efni á því. Til þess að efna samninga 

sína steyptu liðin sér gjarnan í miklar skuldir þar sem liðin gerðu ráð fyrir því að 

bæjarfélagið myndi koma þeim til bjargar sem og þeir gerðu. Það eitt að vita að þeim 

yrði bjargað gerði það að verkum að reksturinn varð með alltof kærulausum hætti og 

peningum sem ekki voru til staðar var sóað. Leiðin út úr þessu væri kannski að fá 

fjárhagsáætlun og skylda félögin til að vera með reksturinn innan einhverra tilskilinna 

marka. Lausnirnar eru innan handar þetta er bara spurning um útfærslu sem þóknast 

öllum nægilega. 

Ef styrkja frá hinu opinbera nyti við í meiri mæli yrði stöðugleiki innan 

íþróttahreyfingarinnar ef til vill mun meiri . Að auki væru jöfn tækifæri fyrir börn til 

að stunda íþróttir sama hvert tekjustig foreldranna væri. Þar með er ekki verið að segja 

að íþróttafélög ættu að öllu leyti að vera í umsjá hins opinbera því kostnaðurinn við 

það gæti verið stjarnfræðilegur. Til þess að fjöldi iðkenda verði ekki of mikill og 

einungis þeir sem virkilega hafa áhuga á íþróttinni leggji stund á hana þarf iðkun 

þeirra alltaf að kosta eitthvað37.  

                                                
36 Freistnivandi eða Moral hazard eru áhrifin sem trygging hefur á ákvarðanir einstaklings. Þannig gæti 

aðili sem væri að reka félag þar sem bæjarfélagið ábyrgðist skuldir þess tekið mun meiri áhættur og 

mögulega steypt félaginu í miklar skuldir sem engin leið væri að standa skil á einungis vegna 

takmarkaðar áhættu sem aðilinn þarf að bera. 

37 Þó gæti verið sniðugt líkt og er hjá KA núna þar sem frítt er fyrir krakka í 8. flokki að stunda 

knattspyrnu. Með því er krökkum leyft að kynnast íþróttinni aðeins og gera upp við sig hvort þeir hefðu 

áhuga á að stunda hana án þess að foreldrarnir þurfi að greiða háar upphæðir. 
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4.2 Styrkir hins opinbera 

Styrkir hins opinbera til íþrótta berast frá tveimur stöðum, þ.e. ríkinu og 

sveitarfélögunum. Styrkir ríkisins eru vel sundurliðaðir og sést mjög glögglega í hvað 

hver króna fer. Það sama er ekki upp á teningnum þegar kemur að sveitarfélögunum. 

Þar er sundurliðun ekki næg og því óljóst oft á tíðum í hvað peningnum er varið. Burt 

séð frá því hafa styrkir til íþróttamála vaxið mikið síðastliðin ár, jafnvel ef þeir eru 

skoðaðir á föstu verðlagi. Heildarútgjöld ríkisins hafa þó á sama tíma vaxið hratt og 

um mun meira en nemur vextinum í íþróttum. Því væri athyglisvert að sjá hvort 

hlutfall íþróttaútgjalda af heildarútgjöldum menntamálaráðuneytisins hefði eitthvað 

breyst. Þannig kæmi í ljós hvort að ríkið væri að setja stærri hluta kökunnar til 

íþróttamála eða hvort að hluturinn sé sá sami en kakan stærri. Einnig væri gaman að 

sjá hvort upphæð styrkja á hvern iðkanda hafi vaxið síðastliðin ár til að sjá hvort mætt 

hefur verið vaxandi eftirspurn. Þessi atriði ásamt fleirum verða skoðuð í sambandi við 

opinbera styrki til íþróttamála. 

4.2.1 Styrkir ríkisins 

Styrkir ríkisins til íþróttamála eru að mestu leyti af tvennum toga. Annars vegar eru 

það styrkirnir sem renna beint til ÍSÍ og sérsambanda þar sem þau ráðstafa þeim eftir 

bestu getu. Hins vegar eru það styrkir sem eru ákvarðaðir af fjárlaganefnd og kemur 

íþrótta- og æskulýðsnefnd innan menntamálaráðuneytisins ekki nálægt ákvörðun 

þeirra38. Þessir styrkir eru greiddir til einstakra aðila og eru þeir nánast ávallt veittir til 

einhvers konar mannvirkjagerðar. Beinu styrkirnir til ÍSÍ hafa á síðastliðnum árum 

vaxið jafnt og þétt en í fjárlögunum árið 2000 fengu íþrótta og æskulýðsmál 372 

milljónir39 sem orðið var að 791,1 milljónum í fjárlögunum 2008 (Alþingi, 2000-

2009). Þessi tala dróst þó örlítið saman í fjárlögunum fyrir 2009 þar sem hún er nú 

626,9 milljónir. Aukningin síðastliðin ár hefur verið samhliða almennum vexti í 

útgjöldum menntamálaráðuneytisins. Þau hafa aukist úr því að vera 36,456 milljarðar 

króna árið 2000 í það að vera 58,8 milljarðar í fjárlögunum 2009 (Alþingi, 2000-

2009). Þó hefur hlutfall íþrótta- og æskulýðsmála af heildarútgjöldum vaxið lítillega 

                                                
38 Upplýsingar fengnar á fundi með Óskari Þóri Ármannssyni sérfræðingi í æskulýðs- og íþróttamálum 

hjá menntamálaráðuneytinu. 

39 Tölur úr fjárlögum miðast við núvirt virði út frá neysluverðsvísitölu í mars 2009. 
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eins og sést í töflu 4.1. Menntamálaráðuneytið hefur á síðastliðnum árum ávallt verið 

á bilinu 3-5 útgjaldahæstu ráðuneytana. Þegar mest lét var ráðuneytið ca. 13% af 

heildarútgjöldum ríkisins árið 2006 en í fjárlögum 2009 þá eru útgjöld þess orðin ca. 

10,5% af heildarútgjöldum. Þessa breytingu er að einhverju leyti hægt að tengja auknu 

atvinnuleysi sem hefur orðið til þess að greiðslur annarra ráðuneyta sem þau mál 

snerta hafa vaxið mikið. Vegna þessa hefur kostnaður við félags- og 

tryggingamálaráðuneytið aukist úr 85 milljörðum í 113 milljarða milli ára í fjárlögum 

ríkisins (Alþingi, 2000-2009). Það er af ástæðum sem þessum sem betra væri að skoða 

hlutfall íþrótta og æskulýðsmála af heildarútgjöldum menntamálaráðuneytisins. 

Tafla 4.1: Útgjöld ríkis til æskulýðs-, íþrótta og útivistarmála 2000-2009 

Ár 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Útgjöld 235,4 301,6 360,3 431,9 444,3 552 616,5 727,7 626,9 

Útgjöld á 

föstu 

verðlagi 

370,7 453,2 530,2 615,8 608,8 708,5 753,4 791,1 626,9 

% breyting 

milli ára 
-0,33% 22,25% 16,99% 16,14% -1,13% 16,37% 6,34% 4,99% -20,75% 

Hlutfall af  

útgjöldum40 
0,987% 1,065% 1,152% 1,296% 1,211% 1,342% 1,333% 1,363% 1,066% 

Styrkur per 

iðkanda41 
4.311 4.792 5.620 6.589 6.111 6.823 7.041 N/A N/A 

Styrkur per 

íbúa 
1.308,2 1.581,4 1.838,0 2.119,3 2.073,8 2.362,5 2.448,7 2.507,8 1.962,94 

Heimild: Fjárlög fyrir árin 2001 til 2009 

Ríkið hefur síðastliðin ár aukið framlag sitt til íþrótta töluvert, hvort sem þau eru 

skoðuð á föstu verðlagi eður ei. Það var að segja þar til núna í fjárlögunum fyrir 2009 

þegar styrkir til íþrótta- og æskulýðsmála lækkuðu um rúmlega 160 milljónir. Þessi 

                                                
40 Hlutfall af útgjöldum er hlutfall íþrótta- og æskulýðsmála af heildarútgjöldum 

menntamálaráðuneytisins. 

41 Iðkendatölur sem er notast við hér eru í raun iðkanatölur þar sem sama kennitalan getur verið talin 

oftar en einu sinni. Þessar tölur eru þær einu sem hægt er að fá hjá ÍSÍ og þær sömu og fást hjá 

Hagstofunni. 
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niðurskurður er þó að mestu leyti skiljanlegur þar sem miklir niðurskurðir eiga sér 

stað í samfélaginu um þessar mundir. Aukning styrkjanna síðastliðin ár hefur svo 

verið jákvæð að því leyti að þrátt fyrir aukningu í mannfjölda og iðkendafjölda þá hafa 

styrkir á hvern iðkanda og hvern íbúa aukist. Það er því líklegast vilji til þess að 

styrkja frekar við íþróttastarfsemi í landinu með því að auka útgjöld á hvern íbúa ár frá 

ári. Á sama hátt er jákvætt að sjá að íþróttir og æskulýðsmál eru sífellt að verða stærri 

liður innan menntamálaráðuneytisins, breytingin er ef til vill lítil og hlutfallið ekkert 

svimandi hátt en það er þó að hækka.  

4.2.2 Styrkir sveitarfélaga 

Styrkir sveitarfélaga hafa eins og styrkir ríkisins hækkað umtalsvert síðastliðin ár en 

það hefur líka heildar rekstur þeirra gert. Árið 2007 voru íþrótta- og æskulýðsmál 

annar stærsti útgjaldaliður sveitarfélaga í heild sinni, þar sem hann var 12,2% af 

heildar útgjöldum þeirra (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008). Á mynd 4.1 sést það 

að sveitarfélögin hafa síðastliðin ár greitt að jafnaði 96% af því sem farið hefur í 

íþrótta- og æskulýðsmál í landinu42. Ríkið sér því ekki nema um 4% af 

heildarútgjöldum hins opinbera til íþrótta- og æskulýðsmála.  Eitt virkilega jákvætt við 

það að sveitarfélögin sjá meira um kostnaðinn af íþrótta- og æskulýðsstarfsemi er að 

þau hafa þá hvert fyrir sig valdið til að ráðstafa peningnum til þessa útgjaldaliðs eftir 

eigin hentisemi. Þannig geta þeir mögulega ráðstafað fé sínu þannig að þeir nái að 

höfða til þess markhóps sem þeir kjósa samkvæmt Tiebout tilgátunni. Tiebout tilgátan 

segir að neytendur afhjúpi greiðsluvilja sinn gagnvart nærgæðum43 með búsetuvali 

sínu. Neytandi sem vill mikinn stuðning við íþróttamál velji sér þá sveitarfélag sem 

býður upp á mikinn stuðning við íþróttamál. Hér hjálpar því lítt að skrökva um 

greiðsluvilja sinn og því hagur neytenda að afhjúpa raunverulegan greiðsluvilja sinn. 

Vandi Tiebout er sá að fólk vill margar mismunandi samsetningar af þjónustu og því 

þyrfti afar mörg sveitarfélög til að ná fram réttri samsetninguna fyrir alla (Hindriks & 

Myles, 2006). 

                                                
42 Þessi hlutföll eru meðaltöl af greiðslum ríkis og sveitarfélaga til íþrótta- og æskulýðsmála á árunum 

2000-2006 núvirt með NVV í mars 2009. 

43 Nærgæði nýtast aðeins innan afmarkaðs landfræðilegs svæðis. Það er því einhver útilokun möguleg 

en alls ekki algjör. Þannig er að ef þú býrð ekki innan sveitarfélagsins þá geta þeir neitað þér um ýmsa 

þjónstu. Þau einkennast af því að viðbótarnotandi er lítt eða ekkert til trafala. 



 36 

 

Mynd 4.1: Hlutföll ríkis og sveitarfélaga í greiðslum hins opinbera til íþrótta- og æskulýðsmála 

 

Heimildir: Samband íslenskra sveitarfélaga og fjárlög fyrir árin 2000-2009. 

Útgjöldum sveitarfélaga til íþróttamála er að stærstum hluta varið í rekstur 

mannvirkja. Árið 2003 voru rúmlega 50% af útgjöldunum varið í mannvirki s.s. 

leikvelli, íþróttahús, sundlaugar og íþróttavelli en einungis rúmlega 20% voru beinir 

styrkir til íþrótta- og æskulýðsfélaga (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2007). Útskýringin á 

þessum gríðarlega mun á útgjöldum milli ríkis og sveitarfélaga liggur því ef til vill að 

miklu leyti í rekstri mannvirkja. Vandamálið við tölur frá sveitarfélögum sem bjóðast 

almenningi eru að þær eru ekki nógu sundurliðaðar og skýrar og því eitthvað sem 

þyrfti að laga. En þar sem það fékkst algjör sundurliðun á rekstri Mosfellsbæjar þá 

verða þær tölur skoðaðar með tilliti til hversu mikið íþróttafélög fá í raun og veru af 

heildarútgjöldum sveitarfélaga. 

Mosfellsbær 

Eins og komið hefur fram fær íþróttahreyfingin 96% af opinberum styrkjum sínum frá 

sveitarfélögum. Í rekstraráætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2009 hljóða greiðslur til 

UMFA44 upp á 114.742.520 krónur (Mosfellsbær, 2009). Þegar skipting þeirra er 

skoðuð á mynd 4.2 sést hins vegar að að 69,45% þeirrar upphæðar eru 

húsaleigustyrkir. Við þessa tölu þarf einnig að bæta hlutfalli millifærðrar 

                                                
44 Ungmannafélagið Afturelding, íþróttafélag Mosfellsbæjar. 
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kostnaðarhlutdeildar, sem er styrkur vegna Tungubakka45, en það er 5,48% og því er 

heildarstyrkur vegna notkunar mannvirkja 74,92%.  

 

Mynd 4.2: Skipting greiðslna Mosfellsbæjar til Aftureldingar 2009 

 

Heimild: Bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar 

Efast má um umfang húsaleigukostnaðarins þar sem leigan er reiknuð út frá 

hefbundnum leigukostnaði á íþróttasölunum fyrir almenning. Hæpið væri ef 

íþróttafélagið myndi greiða leigu að þeir fengju ekki sérverð þar sem tímarnir eru 

ótalmargir. Þetta væri í raun því töluvert lægri upphæð. Einnig er hægt að segja að ef 

ekki væri fyrir notkun íþróttafélaga og síðan skóla þá væri í raun lítil ástæða fyrir því 

að vera að byggja íþróttamiðstöðvar. Því má segja að húsaleigukostnaðurinn ætti 

allavega að vera lægri ef ekki alveg felldur niður. Rökin fyrir niðurfellingu 

húsaleigukostnaðarins er að hann er sokkinn og hefði því einungis átt að vera færður 

einu sinni sem styrkur árið sem íþróttamiðstöðin var byggð. Þessi hugsun að dreifa 

slíkum sokknum kostnaði niður á fleiri ár er ekki hagfræði heldur bókhald og að mínu 

mati því röng þar sem verið er að blanda saman bókhaldsmálum og styrkjamálum sem 

eru tvennir ólíkir hlutir. Eitthvað jákvætt hefur þó þegar gerst í kjölfar 

efnahagsþrenginganna þar sem Mosfellsbær hefur aukið framlag sitt til UMFA. Eins 

og sést á mynd 4.3 sem lýsir skiptingu styrkja til UMFA fyrir árið 2008 þá var hlutfall 

húsaleigustyrksins töluvert hærri árið 2008 en 2009 eða 80,72%. 

 

 

                                                
45 Tungubakkar eru grasvellir sem eru notaðir til æfinga af knattspyrnudeild UMFA og eru þeir 

staðsettir rétt utan við Mosfellsbæ. 
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Mynd 4.3: Skipting greiðslna Mosfellsbæjar til Aftureldingar 2008 

 

Heimild: Bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar 

Þrátt fyrir þessa þróun þar sem hlutfall húsaleigustyrkja hefur lækkað milli ára þá 

hefur sjálf greiðslan hækkað um rúmlega 14 milljónir. Á móti kemur að beinu 

styrkirnir til UMFA hafa hækkað um tæplega 13 milljónir og hlutfall þeirra hefur farið 

úr 18,63% upp í 24,46%. Þessar tölur sýna það augljóslega að Mosfellsbær er að gera 

tilraun til að aðstoða UMFA frekar á þessum erfiðu tímum. Einnig hækka áætlaðar 

greiðslur til frístundaávísana á milli ára töluvert eða úr 15 milljónum í ca. 25 milljónir 

(Mosfellsbær, 2008-2009). 

Þegar tölurnar fyrir styrki til æskulýðs- og íþróttamála í Mosfellsbæ eru skoðaðar í 

heild sinni í töflu 4.3 kemur í ljós að allir klúbbarnir innan Mosfellsbæjar eru að fá 

samanlagt rétt innan við 1/3 af heildarupphæð styrkjanna. Íþróttamiðstöðvarnar tvær 

sem reknar eru í Mosfellsbæ46 voru hins vegar árið 2008 62,59% af 

heildarútgjöldunum en 51,44% í áætlun fyrir árið 200947. 

 

 

 

 

                                                
46 Íþróttamiðstöðin að Varmá og íþróttamiðstöðin Lágafelli. 

47 Ef litið er í töfluna sést að hlutfall allra klúbba af heildarútgjöldum og hlutfall mannvirkja af 

heildarútgjöldum  mynda ekki 100% af útgjöldum bæjarins til æskulýðs- og íþróttamála. Ástæðan er 

einfaldlega sú að ekki eru allir útgjaldaliðirnir innan þessa flokka, sem dæmi þá er kostnaðurinn við 

félagsheimili grunnskólanna, Bólið, utan þessara liða. 
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Tafla 4.2: Útgjöld Mosfellsbæjar til íþróttamála 

 
Hlutfall UMFA af 

heildarútgjöldum 

Hlutfall allra klúbba48 

samanlagt af 

heildarútgjöldum 

Hlutfall mannvirkja af 

heildarútgjöldum 

2008 22,63% 31,57% 62,59% 

2009 22,48% 30,72% 51,44% 

Heimild: Bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar 

Hlutfall UMFA er tekið með í hlutfalli allra klúbba og sést það því að UMFA er 

langstærsti aðilinn þar. UMFA samanstendur líka af 11 deildum á meðan allir hinir 

klúbbarnir eru sjálfstæðar einingar sem innihalda ekki deildir og því fá þeir stærsta 

hlutann. Að lokum ef skoðað er hvað beinir styrkir til Aftureldingar í formi fjármagns 

er af heildarútgjöldum Mosfellsbæjar til íþrótta- og æskulýðsmála þá kemur í ljós að 

hlutfall þeirra er einungis 4,22% árið 2008 en 5,50% árið 2009. 

Eins og er orðið nokkuð ljóst þá er hæpið að líta á styrki sveitarfélaganna til íþrótta- 

og æskulýðsmála sem hreinan styrk sem rennur beint til íþróttafélaganna. 

Íþróttafélögin eru, eins og í tilviki UMFA, að fá mjög lítinn hluta af því sem er að 

renna til íþrótta- og æskulýðsmála fyrir innri starfsemi sína49. Þó hafa hreinir styrkir 

vaxið töluvert síðastliðin tvö ár hjá Mosfellsbæ og vonandi að önnur sveitarfélög taki 

sér þá til fyrirmyndar og geri slíkt hið sama. 

4.3  Styrkir fyrirtækja og einkaaðila til íþróttastarfs 

Á síðustu árum jukust styrkir til íþróttahreyfingarinnar frá fyrirtækjum í miklum mæli 

samhliða miklum og hröðum hagvexti í landinu. Fjármagn var orðið auðfáanlegra en 

það hafði verið áður og fór það að hafa áhrif á rekstrarumhverfið innan 

íþróttahreyfingarinnar að sumu leyti á neikvæðan hátt. Í stuttu máli þá ríkti jafn mikið 

                                                
48 Flokkurinn allir klúbbar, inniheldur Golfklúbbinn Bakkakoti, Golfklúbbinn Kjöl, UMFA, 

Skátafélagið Mosverja, stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, Hestamannafélagið Hörð og 

Björgunarsveitin Kyndil. 
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góðæri innan íþróttanna og innan þjóðfélagsins þar sem hlutir fóru í meiri mæli en 

áður að snúast um hverjir buðu mest og best. Félög voru þá mögulega farin að bjóða 

upphæðir umfram greiðslugetu og fóru sum félög með eyðslusemi á alveg nýtt stig. 

Þessi þróun peningamála hafði það í för með sér að félög tóku mögulega að treysta um 

of á peninga frá fyrirtækjum og einkaaðilum, svo mikið að ef það brást að einhverju 

leyti voru félög umsvifalaust rekin með tapi. Ekki er þó þar með sagt að þessi þróun 

hafi að öllu leyti verið neikvæð. Peningarnir sem komu inn í íþróttahreyfinguna, frá 

fyrirtækjum sem og hinu opinbera, gerði félögum og samböndum kleift að byggja 

betri æfingaaðstöðu svo eitthvað sé nefnt. Íþróttamannvirki hafa risið eins og gorkúlur 

síðastliðin ár og með stærri og bættri aðstöðu komu möguleikar á frekari þjálfun barna 

og unglinga. Ef vel verður að hlúð þá er það mögulega eitthvað sem við munum njóta 

mikils góðs af í framtíðinni meðal annars í formi góðs árangurs íþróttafólks á 

alþjóðlegum grundvelli. 

Það sem eftir stendur þó er hversu mikið aðilar innan íþróttahreyfingarinnar, hvort 

sem um er að ræða félög eða sambönd, voru farin að treysta á þetta fjármagn frá 

styrktaraðilum. Slíkt fjármagn er og mun ávallt vera ótraust því eins og síðastliðnir 

mánuðir hafa leitt í ljós þá geta ólíklegustu fyrirtæki lent í vandræðum og átt í 

erfiðleikum með að greiða umsamdar upphæðir. Því þarf að skoða hvort einhverjir 

aðilar hafa verið of háðir þessu fjármagni og í því skyni verða rekstrartekjur deilda 

innan Aftureldingar annars vegar og HSÍ og KSÍ hins vegar skoðaðar. 

4.3.1 Er of mikið af rekstrarfé íþróttasambanda að koma frá 

fyrirtækjum? 

Eins og komið hefur fram þá jukust styrkir fyrirtækja og einkaaðila til muna innan 

íþróttahreyfingarinnar síðastliðin ár. Á þessum tíma höfðu stærstu bankar landsins 

(Glitnir, Kaupþing og Lansdbankinn) farið fremstir í flokki. Eftir fall þeirra og annarra 

banka og fjölda fyrirtækja í kjölfarið hafa mörg félög innan íþróttahreyfingarinnar lent 

í vandræðum og þurft að endurskipuleggja reksturinn sinn. Félögin hafa það fram yfir 

samböndin að mörg hver eru með stærstan hluta af kostnaði sínum í launum 

íþróttamanna og þar sem sá kostnaður er breytilegur er auðvelt að draga úr honum. 

                                                                                                                                       
49 Innri starfsemi er innviði reksturs hverrar deildar fyrir sig þar sem ekki er tekið inn í húsaleiga og 

bygging mannvirkja heldur bara kostnaðinn við almenna starfið. 



 41 

Sambönd hafa hins vegar allt annan rekstrargrundvöll en félög og er það spurning 

hversu mikið hægt sé að draga úr kostnaði án þess að það komi niður á íþróttinni. Til 

þess að varpa aðeins ljósi á hversu mikið af rekstrartekjum sérsambanda komi frá 

fyrirtækjum er hægt að líta á töflu 4.450. 

Tafla 4.3: Skipting rekstrartekna HSÍ og KSÍ 2007 

 Rekstrartekjur alls 
Hlutfall 

ríkisstyrkir51 

Hlutfall aðrir 

styrkir52 

Hlutfall allra annarra 

tekna53 

HSÍ 119.311.833 22,37% 59,29% 18,33% 

KSÍ 530.990.070 4,46% 11,21% 84,34% 

Heimildir: HSÍ og KSÍ 

Eins og sést þá eru rekstur HSÍ og KSÍ alveg af sitthvorum meiðinum. Í fyrsta lagi eru 

upphæðirnar mun hærri hjá KSÍ þar sem styrkir frá UEFA og sjónvarpsrétturinn hafa 

verið með hæstu greiðslum undanfarin ár. Þetta sést á mynd 4.4 en hún sýnir 

hlutfallslega skiptingu rekstrartekna KSÍ á milli ára. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Allar tölur í töflunni eru teknar úr ársreikningum fyrir árið 2007 hjá hvoru sambandi fyrir sig. 

Ástæðan fyrir að ég tek 2007 frekar en 2008 er að hjá báðum aðilum komu inn stórar upphæðir sem 

gáfu ekki rétta mynd af rekstrinum. 

51 Ríkisstyrkir hjá KSÍ er það sem kemur frá ÍSÍ og það sem fæst frá Getraunum, hjá HSÍ hins vegar er 

það undir framlög og styrkir. 

52 Aðrir styrkir eru í þessu tilviki styrkir frá fyrirtækjum og einkaaðilum, hjá HSÍ er það undir aðrir 

styrktaraðilar en KSÍ er það ýmsir styrkir.  

53 Hlutfall annarra tekna eru allar rekstrartekjur fyrir utan ríkisstyrki og fyrirtækjastyrki. 
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Mynd 4.4: Skipting rekstrartekna KSÍ  

 

Heimild: KSÍ 

Fjármunatekjur KSÍ árið 2007 einar og sér voru meiri heldur en allar rekstrartekjur 

HSÍ fyrir sama ár. Þegar tafla 4.4 er skoðuð sést að hlutfall annarra styrkja hjá HSÍ eru 

59,29% sem sýnir hversu mikið þeir reiða sig á fjármagn frá sjálfstæðum aðilum. Ekki 

einungis það heldur er hlutfall tekna eftir að styrkir ríkisins og fyrirtækjanna hafa 

verið teknir frá ekki nema 18,33% af heildartekjunum (HSÍ, 2008). Því er það 

deginum ljósara að HSÍ er samband sem þrátt fyrir stærð og mikinn fjölda meðlima 

gæti lent í miklum vandræðum ef niðurskurðir til íþróttamála halda áfram. Hvort sem 

um er að ræða hjá ríkinu, sem hefur þegar gerst, eða hjá fyrirtækjum. Þetta sést 

bersýnilega á myndinni að neðan þar sem styrkir fyrirtækja og svo styrkir frá ríkinu 

eru í sérflokki54. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Styrkirnir frá ríkinu eru undir framlög og styrkir og styrkir frá fyrirtækjum undir aðrir styrktaraðilar. 

Restina flokkaði ég sem aðrar tekjur en heitin á þeim skýra sig nokkurn vegin sjálf. 
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Mynd 4.5: Skipting rekstrartekna HSÍ 

 

Heimild: HSÍ 

KSÍ hins vegar hafa alla burði til að standa þetta af sér. Tekjurnar þeirra að 

undanskildu því sem kemur frá ríkinu og fyrirtækjum telja 84,34% af heildartekjum 

sem sýnir að rekstrargrundvöllur þeirra er nokkuð öruggur (KSÍ, 2008). 

Á tölum sem þessum að dæma þá er ljóst að það eru ekki allir í sömu hættu með 

reksturinn í kjölfar hrunsins. Það verður þó að fylgjast vel með framgangi mála og þar 

sem það hefur mestmegnis verið í höndum ríkis að fjármagna sérsamböndin þá mættu 

þeir, ef hlutir fara að versna mikið, skoða hvort ekki sé eitthvað sem þeir geti gert.  

4.3.2 Er of mikið af rekstrarfé deilda innan félagsliða að koma frá 

fyrirtækjum og einstaka styrktaraðilum? 

Einstaka deildir innan félagsliða hafa á undanförnum árum farið að treysta mikið á 

styrktaraðila þar sem rekstrarkostnaður þeirra hefur aukist umtalsvert meira en styrkir 

hins opinbera á þeim tíma. Það er þó að öllum líkindum mismunandi milli deilda en 

líklegt er að deildir eins og knattspyrna, handknattleikur og körfubolti standi sem verst 

að þessu leyti. Ástæðan er líklegast sú að í þessum íþróttum hefur það einkennst að 

greidd séu laun til íþróttmannanna í meistaraflokkum, annað en hefur viðgengist  í t.d. 

frjálsum íþróttum, fimleikum og sundi. Þannig sést t.d. á mynd 4.6 hvernig skipting 

rekstrartekna handknattleiksdeildar UMFA var árið 2008. 
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Mynd 4.6: Skipting rekstrartekna handknattleiksdeildar UMFA 2008 

 

Heimild: Aðalstjórn Aftureldingar 

Eins og sést eru styrkir frá Mosfellsbæ einungis 9,99% af heildartekjunum. Þó má taka 

fram að hlutfall æfingagjalda greiddum með frístundaávísunum er 10,13% og er það 

greiðsla sem kemur frá bænum. Þetta er þó ekki styrkur til deildarinnar heldur 

foreldra, sem er einungis af hinu góða, þar sem upphæðin er notuð til að greiða 

æfingagjöld sem væru til staðar og eflaust þau sömu hvort sem að frístundaávísunin 

væri eður ei. Restina þarf síðan stjórn deildarinnar að reyna að fylla upp í með ýmsum 

ráðum. Þannig kemur það til að deildirnar leita að miklu leyti til fyrirtækja og koma 

einmitt 51,41% af rekstrartekjum handknattleiksdeildarinnar þaðan (Aðalstjórn 

UMFA, 2009). Þetta er þó mikil bæting frá fyrri árum þar sem árið 2006 var hluti 

styrkja frá fyrirtækjum 65,12% en þetta minnkandi hlutfall er líklegast tilkomið vegna 

annarra leiða í peningaöflun. Talan frá sveitarfélaginu hefur staðið í stað á þessum 

árum og fór meira að segja aðeins niður árið 2007. Einnig sést það að annar stærsti 

tekjuliðurinn eru æfingagjöld55 en hann er 25,93%. Það eykur því áhyggjurnar 

varðandi rekstur deildarinnar þar sem einhverjar líkur eru á brottfalli styrktaraðila og 

iðkenda. Þetta er þó ekkert einsdæmi heldur er það sama upp á teningnum hjá 

knattspyrnudeildinni í UMFA eins og sést á mynd 4.7. 

 

                                                
55 Hér tala ég um æfingagjöld sem heildartölu á flokknum æfingagjöld og æfingagjöld greidd með 

frístundaávísunum. 
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Mynd 4.7: Skipting rekstrartekna knattspyrnudeildar UMFA 2008 

 

Heimild: Aðalstjórn Aftureldingar 

Hjá knattspyrnudeildinni eru styrkir frá bænum 23,06% sem er þó töluvert hærra en 

hjá handknattleiksdeildinni og það þrátt fyrir að rekstrartekjur þeirra í heild séu nánast 

tvöfalt það sem er hjá handknattleiksdeildinni. Styrkir frá fyrirtækjum eru þó stærsti 

liðurinn eða 43,79% af rekstrartekjunum. Æfingagjöldin eru einnig hátt hlutfall og eru 

þau rétt minni hluti en styrkir frá bænum eða 21,09%56 (Aðalstjórn UMFA, 2009). 

Brottfall styrktaraðila og iðkanda getur því líka komið mjög illa við þá en það hefur 

þegar farið að gerast. Einn styrktaraðili yngri flokka starfsins í gegnum árin, Bónus, 

ákvað að endurnýja ekki samning sinn við deildina eftir að hann rann út nýlega57. 

Þetta lítur því strax illa út fyrir knattspyrnudeildina og þar sem barna- og 

unglingastarfið þar skilaði tapi 2008 þá er ekki á það bætandi. Einungis tíminn getur 

þó leitt í ljós hver lokaáhrifin verða og ekki má útiloka það að nýir samningar náist við 

aðra styrktaraðila eða að sveitarfélagið stígi inn og hjálpi tímabundið til á þessum 

tímum. 

4.4 Styrkir ríkisins til íþróttamála og menningar- og listamála 

bornir saman 

Ríkið stendur í dag frammi fyrir miklum vanda þar sem ljóst er að skera þarf niður í 

útgjöldum en spurningin er hvar. Aldrei er hægt að búast við að allir verði sáttir með 

                                                
56 Æfingagjöld eru hér heildar tala sem inniheldur æfingagjöld greidd með frístundaávísunum. 

57 Upplýsingar fengnar á fundi með framkvæmdastjóra UMFA Ernu Reynisdóttur. 
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málalok, það líklega alltaf vonbrigði. Til að fá samanburð við annan flokk þar sem 

eðlilegt væri að framlög væru svipuð verður notast við söfn, listir o.fl. en það er einn 

af fáum flokkum innan fjárlaga ríkisins sem framlög jukust til milli áranna 2008 og 

2009. 

Samanburður á styrkjum ríkisins til safna og lista annars vegar og íþróttamála hins 

vegar leiðir í ljós mikinn mun eins og sést á mynd 4.8. 

Mynd 4.8: Hlutfall styrkja til menningar- og íþróttamála af heildarútgjöldum 

menntamálaráðuneytisins 

 

Heimild: Fjárlög fyrir árin 2000-2009 

Myndin sýnir hver hlutföll útgjalda eru til þessa flokka af heildarútgjöldum 

menntamálaráðuneytisins. Flokkarnir tveir sem helst er verið að bera saman hér eru 

söfn, listir o.fl.58 og síðan æskulýðs-, íþrótta- og útivistarmál59. Eins og sést er hlutfall 

greiðslna til þessa tveggja flokka hjá ríkinu ekki einu sinni sambærilegir. Það sem 

vekur einnig athygli er að fyrir árið 2009 er gert ráð fyrir meira fjármagni til 

Þjóðleikhússins og Sinfoníuhljómsveitar Íslands hvort um sig heldur en til allrar 

íþróttahreyfingarinnar eins og hún leggur sig (Alþingi, 2000-2009). Ríkið er þó bara 

einn hluti hins opinbera þar sem sveitarfélögin eru einnig innan þess. Þess vegna er 

nauðsynlegt að skoða hver samanlögð framlög ríkis og sveitarfélaga eru til 

menningarmála og íþrótta hvort um sig til að fá raunhæfari samanburð. 

                                                
58 Söfn, listir o.fl. innihalda bæði Þjóðleikhúsið og Sinfoníuhljómsveit íslands. 

59 Æskulýðs-, íþrótta- og útivistarmál innihalda flokkinn ýmis íþróttamál. 
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4.4.1 Samanlagðir styrkir ríkis og sveitarfélaga 

Augljóst er að flokkurinn söfn, listir o.fl. fær töluvert meira en íþrótta- og 

æskulýðsmál þegar styrkir ríkisins eru skoðaðir einir og sér. Aftur á móti, eins og 

nefnt var áður, þá bera sveitarfélögin mestan þungan af íþrótta- og æskulýðsmálum. 

Það væri því gagnlegt að skoða skiptingu hins opinbera milli ríkis og sveitarfélaga 

þegar kemur að menningarmálum60. Það sést á mynd 4.9 að skipting styrkja til 

menningarmála milli ríkis og sveitarfélaga er frekar jöfn. Myndin sýnir meðaltal 

skiptingarinnar árin 2002-2007. 

Mynd 4.9: Hlutföll ríkis og sveitarfélaga til safna, lista o.fl. 

 

Heimildir: Samband íslenskra sveitarfélaga og fjárlög fyrir árin 2000-2009 

Þar sem þessi mynd segir okkur ekkert nema skiptingu styrkja til safna og lista er 

eflaust betra að skoða hverjar upphæðir styrkjanna eru. 

 

 

 

 

                                                
60 Þegar talað er um menningarmál hér þá er einungis verið að meina það sem snýr að söfnum, listum 

o.fl. en ekki ekki eins og það er túlkað í fjárlögum ríkisins þar sem menningarmál eru íþróttamál, söfn, 

listir o.fl., fjölmiðlar, kirkjumál og önnur menningarmál. 
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Mynd 4.10: Samanlögð útgjöld ríkis og sveitarfélaga til safna, lista o.fl og æskulýðs- og 

íþróttamála61 

 

Heimildir: Samband íslenskra sveitarfélaga og fjárlög fyrir árin 2002-2007 

Eins og sést á mynd 4.10 þá eru íþrótta- og æskulýðsmál að fá aðeins meira af 

fjárframlögum þegar tölur hins opinbera eru teknar saman og núvirtar62. Árið 2007 eru 

íþrótta- og æskulýðsmál til dæmis að fá 17.799,3 milljónir og söfn, listir o.fl.63 

13.075,6  milljónir í heildina, munurinn er því alveg rúmlega 4,5 milljarðar (Alþingi, 

2000-2009 og Samband íslenskra sveitarfélaga, 2008). Þessar tölur kollvarpa á vissan 

hátt þeirri kenningu að íþrótta- og æskulýðsmál séu að fá mun lægri styrki en söfn og 

listir. Það þarf þó að sundurliða og greina tölurnar alveg og sjá í hvað þessar upphæðir 

eru að fara til að geta sagt nánar til um þetta. Áherslan verður, eins og fram kom áður, 

að vera lögð á að auka styrki til innri reksturs félaga og því þarf að sjá hversu mikið er 

að fara í það. Eins og komið hefur fram aftur á móti var t.d. árið 2003 rúmlega 

helmingur af styrkjum til íþrótta- og æskulýðsmála kostnaður við mannvirki (Þórunn 

Gísladóttir, 2007). Vegna þessa þarf að skoða kostnað við byggingu og viðhald 

íþróttamannvirkja annars vegar og menningarmannvirkja hins vegar. Einnig sást það á 

tölum frá Mosfellsbæ að árið 2009 voru einungis 5,50% af útgjöldum til íþrótta- og 

æskulýðsmála beinir styrkir til deildanna innan Aftureldingar. Á meðan var hlutfall 

mannvirkja hins vegar 51,44% fyrir árið 2009 (Mosfellsbær, 2009). Það er þó eðlilegt 

                                                
61 Rauða súlan er því útgjöld til æskulýðs- og íþróttamála. 

62 Notast er við NVV fyrir mars 2009 eins og áður. 

63 Hjá sveitarfélögunum tók ég heildartöluna fyrir menningarmál en það virðist vera í þeirra skilningi 

það sama og söfn, listir o.fl. hjá ríkinu. 
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að áætla að styrkir til aðila eins og Þjóðleikhússins séu mögulega að fara mestmegnis í 

innri rekstur en eins áður hefur verið sagt þá þarf frekari sundurliðun á kostnaði til að 

geta greint það alveg. Íþróttamannvirki verða æ fleiri eftir því sem mannfjöldinn vex 

og með því vex líka viðhaldskostnaður og laun aðila til að starfa innan mannvirkjanna. 

Það sem mætti þó benda á er að í tölunum frá ríkinu er ekki tekin með uppbygging 

íslenska tónlistar- og ráðstefnuhússins sem samkvæmt síðustu tölum mun kosta 14,5 

milljarða að klára (Austurhöfn-TR, 2009). Fyrirtækið sem hefur tekið við öllum 

réttindum og skyldum sem fylgja byggingu hússins er Austurhöfn-TR og er það í 54% 

eigu ríkisins og 46% eigu Reykjavíkurborgar. Það er því nokkuð ljóst að fjármagnið til 

að klára húsið kemur úr ríkissjóð og frá Reykjavíkurborg. Þessi mál komust ekki á 

hreint fyrr en um mánaðar mótin mars/apríl og því var þetta ekki inní fjárlögum 

ríkisins fyrir árið 2009. Þar sem taka á húsið í notkun 2011 og kostnaðurinn hleypur á 

annan tug milljarða er ljóst að það hækkar mjög kostnað ríkis af menningartengdum 

málefnum. 

Það  vantar þó mun betri sundurliðun og greiningu á fjárlögum ríkisins í heild sinni til 

að geta metið betur hvar eigi helst að draga úr og hvar eigi að bæta við. Afar skiptar 

skoðanir eru um það og þá sérstaklega ef skriffinnar64 eru við völd innan opinbera 

geirans. Þannig reyna þeir ávallt að stækka sitt ráðuneyti og hugsa ekki um hvað væri 

þjóðhagslega hagkvæmt. Þess vegna gæti reynst erfitt að færa peninga milli flokka því 

skriffinnar gera það að verkum að erfitt er að skera úr um raunverulegan kostnað. Það 

er nefnilega frekar algengt milli þeirra að annað hvort þurfa þeir á honum að halda eða 

þeir eyði jafn miklu til þess að sýna fram á að þeir þurfi á honum að halda. Sama er 

hægt að segja um þá sem eru að fá aukin framlög, oft hafa þeir eytt svo miklum 

peningum í að sýna fram á að þeir þurfi viðbótar framlög að hagnaðurinn af 

viðbótarframlaginu verður nánast enginn og hverfur jafnvel alveg. 

4.4.2 Horfir ríkið öðruvísi til listamála heldur en íþróttamála? 

Á ummælum Katrínar Jakobsdóttur menntamálaráðherra að dæma um hver væri 

ástæðan fyrir því að hún legði fram frumvarpið um fjölgun mánaðarlauna fyrir 

                                                
64 Eðli skriffinna er að svo lengi sem meiri umsvif hafa jákvæð áhrif á vellíðan embættismannsins þá 

mun öllum fjárveitingum vera eytt í að stækka stofnunina í stað þess að hámarka hag almennings. 

Skriffinnavandamálið lýsir sér því þannig að persónulegur metnaður embætsimanns án tillits til 

notafalls þjóðfélagsins verður til þess að hið opinbera verður óþarflega stórt (Hindriks & Myles, 2006). 
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listamenn gæti verið að svo sé. Ástæðuna fyrir frumvarpinu sagði hún vera að staða 

flestra listmanna væri mjög erfið um þessar mundir og fáir bakhjarlar með bolmagn til 

að styrkja (MBL.is, 2009). Af því tilefni sagði hún að til væru ónýttar heimildir til að 

standa straum af þessum viðbótarkostnaði að mestu. Það sést bersýnilega á þessum 

ummælum að íþróttahreyfingin er frekar talin geta staðið á eigin fótum. Ástæðan sem 

hún gefur fyrir aukningu mánaðarlauna listamanna er nákvæmlega sama vandamálið 

og aðilar innan íþróttahreyfingarinnar standa frammi fyrir. Þannig telur hún eflaust, og 

aðrir sérfræðingar innan ráðuneytis hennar, að frekari stærðarhagkvæmni sé að finna 

innan íþrótta sem og líklega er satt. Listir hafa það líka fram yfir íþróttamál hjá ríkinu 

að erfiðara er að skera niður innan þeirra vegna þess að sumir liðirnir eins og 

listmannalaun eru lögbundnir liðir sem gerir niðurskurð þar mun erfiðari. Það sem 

stendur þó mest upp úr við þetta að mínu mati er að hún hafi sagt að til væru ónýttar 

heimildir innan ráðuneytisins og það á sama tíma og skorið var niður um rúmlega 20% 

til íþrótta- og æskulýðsmála. 
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5 Niðurstöður 

Á Íslandi hafa gengið í garð afar erfiðir tímar, þeir hafa haft og munu hafa afar slæm 

áhrif á rekstrarskilyrði íþróttafélaga. Styrkir til íþróttamála hvort sem um er að ræða 

opinbera eða frá fyrirtækjum munu líklega minnka töluvert og verða félögin því 

mögulega tilneydd til að hækka félagsgjöld. Ljóst er miðað við útkomuna úr 

könnuninni sem framkvæmd var að slík hækkun er líkleg til að orsaka samdrátt í 

fjölda iðkana á hvern iðkanda og einnig í fjölda iðkenda. Það er þó jákvætt að 

foreldrar líti greinilega á íþróttaiðkun barna sinna sem mjög mikilvægan hlut og eru að 

eigin sögn tilbúin til að fórna flest öllu svo þau geti haldið iðkun sinni áfram. 

5.1 Aðkoma hins opinbera 

Aðkoma hins opinbera, það er ríkis og sveitarfélaga, að íþróttahreyfingunni er 

einungis með fjármagni. Hið opinbera kemur ekkert að daglegum rekstri sambanda og 

félaga og hefur því í raun enga stjórn á því í hvað styrkir til þeirra fara, þó er ávallt 

unnið eftir ákveðnum reglum þegar fénu frá þeim er útdeilt. Einnig hefur þróast 

verkaskipting þar sem ríkið hefur séð um sérsamböndin og sveitarfélögin um 

íþróttafélögin sín. Þannig fellur mest öll mannvirkjagerð er lýtur að íþróttum undir 

sveitarfélögin þó hægt sé að sækja um styrki til uppbyggingarinnar frá ríkinu. Einnig 

hefur KSÍ stundum styrkt mannvirkjagerð sem snýr að knattspyrnu í litlum 

sveitarfélögum, en þeir eru líklega eina sambandið sem hefur burði til þess. 

Afleiðingarnar af slíkum styrkjum frá einu sérsambandi gerir það að verkum að 

stuðningur við uppbyggingu íþróttagreina er afar misjafn. Ásamt því gerir þessi 

skipting milli ríkis og sveitarfélaga það að verkum að stuðningur við íþróttafélög er 

mjög misjafn og fer í raun bara eftir áherslum og fjárhagsaðstæðum sveitarfélaganna. 

5.1.1 Má endurskoða aðkomu hins opinbera að íþróttum í landinu? 

Á tímum sem þessum verður líklegast að endurskoða aðkomu hins opinbera að 

íþróttamálum. Þrátt fyrir að fullorðnir eigi í flestum tilvikum auðvelt með að skipta 

yfir í kostnaðarlitla hreyfingu á tímum sem þessum án þess að glata stórum hluta 

jákvæðra áhrifa iðkuninnar er málið að mínu mati mun flóknara þegar kemur að 

börnum og unglingum. Skipulögð íþróttaiðkun í því tilfelli hefur í flestum tilvikum 

mun meiri áhrif en aukið heilbrigði og því tel ég að hreyfing stunduð af þeirra 
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sjálfdáðum sé ekki nægjanleg staðkvæmd. Forvarnargildið, félagsskapurinn, metnaður 

og aginn svo eitthvað sé nefnt gæti glatast ef ekki yrði haldið utan um íþróttaiðkun 

barna og unglinga. Svo er eins og áður segir mun auðveldara að tryggja hæfilegt magn 

hreyfingar þeirra með skipulagðri íþróttaiðkun.  

Skoða þarf því hvort ekki væri aðeins hægt að jafna út hlutfallið af útgjöldum til 

íþróttamála hjá ríkinu á móti útgjöldum sveitarfélaga til íþróttamála. Eins og staðan er 

núna þá hafa sveitarfélög séð um 96% útgjaldanna til þessa málaflokks að jafnaði 

síðastliðin ár. Það sem þetta gerir er að gæði iþróttahreyfingarinnar veltur þá 

algjörlega á hversu vel statt sveitarfélagið er. Sum sveitarfélög eru því miður bara svo 

óheppin að hafa engin stór fyrirtæki hjá sér og því ekki þær miklu tekjur sem því 

fylgja. Einnig standa sum sveitarfélög mun verr en önnur vegna mikillar skuldsetningu 

og því óvíst hvað verður með íþróttafyrirkomulag þeirra. Með því að ríkið tæki að sér 

að styrkja um einhverja ákveðna upphæð til hvers félags þá væru þeir að jafna út stöðu 

félaganna og þá í leiðinni iðkenda þar sem félögin yrðu þá betur í stakk búin til að 

koma til móts við fólk varðandi iðkendagjöld. Þannig myndi ríkið taka að sér að 

styrkja betur við yngri flokka starf til að tryggja að sú uppbygging sem verið hefur þar 

tapist ekki. Þetta er þó bara ein hugmynd og leita þarf leiða til að útfæra hana betur 

þannig að hún gagnist best þeim sem eru í mestu vandræðunum. 

Ætti ríkið að taka yfir rekstur og fjármögnun íþróttahreyfingarinnar? 

Slíkt er erfitt að meta. Ríkisrekin fyrirtæki hafa í gegnum tíðina ekki verið með þeim 

best reknu og hefur sumu verið betur varið í einkarekstri. Hins vegar eru til stofnanir 

líkt og löggæsla og heilbrigðiskerfið sem þjóðin fer fram á að sjá ríkisrekið til að 

tryggja jafnan rétt aðila sama af hvaða þjóðfélagsstiga þeir eru. Kosturinn við 

ríkisrekna íþróttahreyfingu er einmitt sá að allir hafa þá jafnan aðgang að íþróttum. 

Líklegast verður það samt að segjast að best sé að íþróttahreyfingin sé rekin af aðilum 

á frjálsum markaði. Ástæðan gæti einfaldlega stafað af freistnivanda65, þar sem þeir 

sem stjórna ríkisreknum fyrirtækjum vita að ef þeir skila tapi þá er það bara jafnað út 

af ríkinu. Einnig gæti verið erfiðara fyrir ríkisrekna aðila að reyna að fá styrktaraðila 

þar sem margir hverjir styrkja vegna mikilla tengsla fyrirtækja eða stjórnenda 

fyrirtækjanna við félagið. Ef öll félög eru hinsvegar rekin undir sama hatti af ríkinu þá 

                                                
65 Freistnivandi (e. Moral hazard) er eins og áður segir þegar þú hagar þér öðruvísi vegna þess að þú 

veist að þú hlýtur engan efnahagslegan skaða sjálfur. 
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verður hvatinn til að styrkja ef til vill minni. Því væri íþróttahreyfingin að stórum 

hluta keyrð á opinberu fé og minnsti niðurskurður gæti haft mikil neikvæð áhrif þar 

sem lítill möguleiki væri á að nálgast nýtt fé annars staðar. Til að allir hafi jafnan rétt 

til íþróttaiðkunar sama af hvaða þjóðfélagsstiga það er þá væri jafnvel betra að halda 

úti styrktarsjóði eða eitthverju því um líkt sem úthlutað væri til þeirra. Slíkur sjóður er 

til í Mosfellsbæ þar sem foreldrar sem ekki hafa burði til að greiða æfingagjöld geta 

sótt um styrk66. Í ár náðist að hjálpa öllum þeim sem sóttu um  og verður það að teljast 

mjög jákvætt67. 

Besta leiðin er því líklega að íþróttahreyfingin sé rekin áfram eins og hún er rekin í 

dag. Ef styrktarsjóði yrði komið á fót af ríkinu þyrfti líklegast að setja einhver 

hámarksmörk á tekjur heimilis iðkanda. Hámarkstekjur á hvern iðkanda þyrftu þó að 

vera breytilegar eftir fjölda barna á heimilinu. Þannig væru hámarkstekjur á hvern 

iðkanda hærri hjá fjölskyldum þar sem væri einungis eitt barn en lægri eftir því sem 

börnum fjölgaði. Ástæðan er ákveðin föst útgjöld sem öll heimili þurfa að standa skil 

á burtséð frá fjölda barna. 

5.1.2 Frístundaávísanir og fyrirkomulag þeirra 

Frístundaávísanir voru kynntar til sögunnar fyrir um tveimur árum síðan í því formi 

sem þær eru nú og hafa orðið æ algengari á síðustu árum. Þær virka þannig að aðilar á 

aldrinum 6-18 ára geta sótt um þær á flestum stöðum, þó einungis eina á mann, hjá því 

sveitarfélagi sem þeir eiga lögheimili. Það jákvæða við þær er að iðkandinn getur 

síðan ráðstafað henni í nánast hvaða íþrótta- eða tómstundagrein sem hann vill. Þannig 

getur aðili sem býr í Hafnarfirði notað frístundaávísun til að greiða fyrir æfingar með 

Val í Reykjavík. Það sem hefur þó gerst sum staðar í kjölfar upptöku 

frístundaávísaninnar er að deildir innan félaga hafa hækkað iðkendagjöldin sín. 

Gerðist þetta hjá hjá ákveðnum deildum innan Aftureldingar í Mosfellsbæ við upptöku 

þeirra og aftur þegar þær voru hækkaðar á síðasta ári68. Var rökfærslan sú hjá 

                                                
66 Sjóðurinn er minningarsjóður þar sem bærinn jafnar þá upphæð sem er útdeilt úr honum á ári hverju. 

Engin tilraun er gerð til að færa sönnur fyrir því að fólkið þurfi styrkinn heldur er einungis trúað því. Þó 

skrifa þeir sem sækja um styrkinn lítinn texta um ástæðuna fyrir því að þeir sækja um hann. 

67 Upplýsingar fengnar í viðtali við Ernu Reynisdóttur framkvæmdastjóra Aftureldingar. 

68 Upplýsingar fengnar á fundi með Sigurði Guðmundssyni forstöðumanni íþróttamiðstöðvanna í 

Mosfellsbæ. 
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deildinni sem um ræðir að gjöldin höfðu ekki verið hækkuð í 5 ár en þó verður að 

segjast að tímasetningin hafi verið einkennileg og frekar grunsamleg. Upplýsingar 

varðandi þetta hafa líka komið annars staðar frá69 þar sem foreldrar barna í íþróttum 

segjast hafa séð iðkendagjöld fara upp síðan frístundaávísanirnar voru teknar í gildi70. 

Iðkendagjöld sem engin ástæða hafði verið til að hækka í töluverðan tíma. Miðað við 

þessar upplýsingar virðist það vera svo að íþróttafélög hafi ætlað að nýta sér þetta til 

að ná inn auknum gróða. Því er mögulega hægt að halda því fram að þessar 

frístundaávísanir hafi orðið að styrk til íþróttafélaganna í stað einungis iðkenda. 

Sveitarfélög gætu mögulega brugðist við þessu með því að setja félögum einhverjar 

skorður þegar kemur að hækkunum á iðkendagjöldum. Erfitt gæti þó reynst að skipta 

sér af með þessum hætti án þess að hafa einhver óæskileg áhrif á reksturinn þeirra og 

því ekki auðséð með hvernig ætti að útfæra málið.  

5.1.3 Aðrar lausnir 

Ýmsar hugmyndir að lausnum hafa þegar komið fram. Má þar nefna hugmyndina um 

að koma upp styrktarsjóði sem allir geta sótt í svo lengi sem tekjur á hvern iðkanda 

fari ekki upp fyrir ákveðið mark. Ástæðan fyrir skilyrðinu er að þannig væri hægt að 

lágmarka kostnaðinn við að sundurgreina þá sem þurfa styrkinn frá þeim sem eru að 

reyna að spara. Önnur hugmynd var að ríkið myndi styrkja félög um ákveðna upphæð 

til að reyna jafna út stöðu þeirra þannig að það færi ekki eftir stöðu sveitarfélagsins 

hver staða íþróttafélagsins væri. Þessa hugmynd er líka mögulega hægt að útfæra á 

annan hátt þar sem ríkið myndi taka yfir greiðslu frístundaávísana. Eins og staðan er 

núna er upphæð frístundaávísana mjög mismunandi eftir sveitarfélögum. Með því að 

ríkið tæki yfir greiðsluna á þeim þá myndi það jafna stöðu allra iðkenda. Ef miðað er 

við að ríkið myndi greiða 30.000 kr. á hvern iðkanda þá fæst að kostnaðurinn yrði 

mögulega um kr 1,141,725,00071, það er ef einungis er gert ráð fyrir íþróttaiðkendum 

                                                
69 Meðal annars frá þátttakendum í könnuninni sem ég framkvæmdi. 

70 Upplýsingar fengnar frá viðmælendum í könnuninni. 

71 Árið 2007 iðkuðu 62,36% barna á aldrinum 6-18 ára einhverja íþrótt. Í útreikningunum var því notast 

við fjölda barna á aldrinum 6-18 ára og gert ráð fyrir 65% íþróttaiðkun þar sem 30.000 krónu 

frístundaávísun greidd af ríkinu gæti orsakað fjölgun í fjölda íðkenda. 
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en engum öðrum tómstundum72. Hægt er að leiða einhverjar líkur að því að iðkun 

myndi aukast eitthvað ef upphæð ávísananna yrði kr 30.000 í þeim sveitarfélögum þar 

sem upphæðin er lægri. Lausn á borð við þessa gæti lágmarkað brottfall úr íþróttum 

þar sem ávísunin er lægri á flest öllum ef ekki öllum stöðum. Ekki má þó gleyma hlut 

félaganna en möguleg leið til að halda iðkendagjöldum niðri og þar með brottfalli í 

lágmarki væri að fækka æfingum og þar með t.d. kostnaði vegna þjálfara. 

                                                
72 Þar sem hér er einungis tekið mið af íþróttaiðkendum þá þyrfti að bæta við öllum fjöldanum af 

ávísunum sem nýttar eru í aðrar tómstundir. Á móti væri síðan hægt að draga frá þessum kostnaði 

heildar upphæðina sem þegar fer í ávísanirnar hjá sveitarfélögunum og því yrði viðbótarkostnaður hins 

opinbera ef til vill ekki allt of mikill. 
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6 Samantekt 

Víst er að mikil uppbygging hefur orðið innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi sem 

hefur skilað sér í vaxandi fjölda iðkanda á hverju ári alveg aftur til 1994 í það minnsta 

(ÍSÍ, 2008). Þetta hefur gerst samhliða vexti í styrkjum ríkis til íþrótta- og 

æskulýðsmála en einnig samhliða gríðarlegri aukningu í styrkjum frá fyrirtækjum. 

Núna þegar fyrirtækin eru mörg hver að hellast úr lestinni og styrkirnir þeirra með 

þeim er mikilvægi opinbers fjármagns orðið enn meira. Því gæti það valdið skrefi í 

ranga átt að draga úr styrkjum til skipulagðrar íþróttaiðkunar á tímum sem þessum ef 

ekki á illa að fara. Tapið sem verður við það að skera niður gæti orðið mun meira til 

langs tíma en það sem sparast. Opinbert fjármagn verður líka enn mikilvægara hér á 

landi þar sem stærðarhagkvæmni er nánast engin og því jafnvel erfitt fyrir 

íþróttahreyfinguna að standa undir kostnaði þegar best lét. Þó má ekki gleyma hlut 

íþróttahreyfingarinnar í þessu öllu saman þar sem rekstur ýmissa félaga hefði 

auðveldlega getað verið skynsamlegri en raun bar vitni. Ef svo hefði verið ættu þau 

mögulega eitthvað í varasjóði núna þegar rekstarumhverfi þeirra hefur versnað til 

muna. Keppnisskapið tilheyrir þó ávallt íþróttum og því var algengt að félög gerðu allt 

til að ná árangri. Mörg félög tóku að eyða öllum peningum sem þau áttu og jafnvel þar 

umfram í tilraun til að fá til sín leikmenn en þau gátu svo ekki staðið í skilum við. 

Sumir stóðu þó við allar sínar skuldbindingar og voru sumar upphæðir að hlaupa á 

fimmta hundrað þúsund á mánuði fyrir laun eins leikmanns. Slíkar upphæðir eru að 

sjálfsögðu fásinna og eiga ekki að þekkjast í íþróttalífi jafn lítils lands og Íslands þar 

sem íþróttafélögin eru fæst af atvinnumannagæðum. Hlutir sem þessir gera það að 

verkum að aukinn stuðningur við íþróttafélög er sumstaðar ekki vinsæll þar sem fólk 

vill ekki sjá skattpeningum sínum varið í slíka vitleysu. Ef ráðast ætti í það að fá 

aukna styrki frá hinu opinbera þyrfti því líklega að skrúfa fyrir þetta eða eyrnamerkja 

peningana yngri flokkum og sjá til þess að því sé fylgt eftir. Sú jákvæða þróun hefur 

hins vegar átt sér stað síðastliðin ár að margar deildir innan félaga eru búnar að 

aðskilja rekstur yngri flokka og eldri flokka starfs. Er það meira að segja orðið eitt af 

skilyrðum þess að félag sé flokkað sem fyrirmyndarfélag ÍSÍ. Hefur þetta kerfi einmitt 

verið tekið upp í öllum deildum innan Aftureldingar og vegna þess fær félagið 

ákveðna greiðslu á hverju ári frá Mosfellsbæ. Slíkur aðskilnaður ætti að auðvelda 

stuðning við yngri flokka starfið því það er það sem verið er að leggja áherslu á hér. 
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Eldri flokkar eru að sjálfsögðu ekki vel stæðir margir hverjir en rekstur þeirra í 

flestum tilvikum ekki jafn mikilvægur. Skipulögð íþróttastarfsemi fyrir börn og 

unglinga er afa mikilvæg og það sem þarf að einblína á að viðhalda í árferði sem 

þessu. Skipulögð íþróttastarfsemi gerir mun meira en að veita börnum og unglingum 

möguleika á góðri þjálfun sem gæti mögulega orðið þess valdandi að þau nái 

framúrskarandi árangri. Hún kennir þeim einnig hollar lífsvenjur, mikilvægi 

hreyfingar, skaðsemi vímuefna, ásamt því að þau kynnast mögulega aga og mynda 

vináttutengsl sem endast að eilífu. Í tilviki knattspyrnudeildar UMFA eru 

styrktaraðilar sumir hverjir ekki að endurnýja samninga sína og rekstur þeirra því 

orðinn erfiður. Í þeirri stöðu getur verið mjög erfitt að halda æfingagjöldum þeim 

sömu og gæðum þjálfunar einnig og því mögulegt að annað hvort gefi eftir. Hvort sem 

það verður er augljóst að áhrifin verða neikvæð. Ef þjálfun versnar gæti orðið brottfall 

þar sem réttur þjálfari getur gert iðkun íþróttarinnar mun skemmtilegri og einnig yrðu 

gæði íþróttarinnar minni þar sem þeir sem eftir væru myndi ef til vill ekki taka sömu 

framförum og hjá færum þjálfara. Ef hins vegar iðkendagjöld hækka þá þýðir það 

mögulega stórvægilegt brottfall eins og niðurstöður könnunarinnar gáfu til kynna. Því 

er mikilvægt á tímum sem þessum að standa vörð um íþróttastarfið og hjálpa félögum 

með barna og unglingastarfið. Hin leiðin er síðan eins og nefnt hefur verið að leyfa 

foreldrum iðkenda að fá peningana til ráðstöfunar. Sú aðferð er bót á sama meini þar 

sem reynt er að koma í veg fyrir brottfall barna úr íþróttum með því að létta smá undir 

með foreldrunum. Væri það því jákvætt ef sveitarfélög myndu hækka 

frístundaávísanirnar hjá sér eða að ríkið tæki yfir greiðslu þeirra ásamt því að hækka 

þær eins og áður var kynnt sem möguleg lausn. Þannig væri hægt að minnka brottfall 

iðkenda og í leiðinni sprautast sá peningur inn í yngri flokka starfsemi félaganna. 

Líklegt er talið að frístundaávísunin verði hækkuð að minnsta kosti í Mosfellsbæ73. 

Það er deginum ljósara að ríki og sveitarfélög þurfa að hlúa vel að ungu íþróttafólki í 

landinu þannig að það hafi síðar meir frekari möguleika á því að verða að heilbrigðum 

einstaklingi. Ef það er gert og gert vel þá gætum við einnig átt meiri líkur á því að 

upplifa oftar þá ánægju og það stolt sem hlýst af því þegar íþróttfólkið okkar nær 

árangri á alþjóðlegum mótum. Árangur líkt og náðist hjá karlalandsliðinu í 

                                                
73 Upplýsingar fengnar á fundi með Sigurði Guðmundssyni forstöðumanni íþróttamiðstöðvanna í 

Mosfellsbæ. 
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handknattleik á Ólympíuleikunum 2008, kvennalandsliðinu í knattspyrnu í 

undankeppni EM, keppendum okkar á stórmótum fatlaðra og nú síðast öllu 

íþróttafólkinu okkar á Smáþjóðaleikunum 2009. Það ásamt auknu heilbrigði 

þjóðarinnar í heild ætti að vera eitthvað sem flestir gætu komið sér saman um að væri 

gott fyrir samfélagið þegar öllu væri á botninn hvolft. 
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7 Viðauki 

Meðfylgjandi eru svör einstaklinganna 50 úr könnuninni við helstu spurningunum. 

Einst Póstnr Aldur Kyn 
Sp1
74 

Sp2
75 

Sp3
76 

Sp4
77 

Sp5
78 Sp679 Sp780 

Sp8
81 

Sp9
82 

Sp
10
83 

1 112 50 kvk 0 0 2 2 2 2 hækkað     x 

2 112 38 kvk 0 0 1 1 1 1 staðið í stað   x   

3 112 41 kvk 0 1 0 1 1 0 kannski lækkað       

4 113 43 kvk 0 0 1 1 1 1 lækkað     x 

5 113 36 kk 1 1 0 1 1 0 kannski lækkað     x 

6 113 38 kvk 1 1 0 3 3 2 líklega lækkað   x   

7 113 43 kvk 0 1 1 2 2 2 lækkað     x 

8 113 47 kvk 0 1 1 2 2 0 kannski staðið       

9 113 50 kk 0 1 1 2 2 2 lækkað     x 

10 113 35 kk 1 1 1 4 3 2 kannski lækkað    x   

11 270 45 kk 1 2 1 6 3 0 kannski lækkað x     

12 270 36 kvk 1 1 1 2 2 
líklega 
ekki lækkað     x 

13 270 40 kvk 0 1 2 4 2 2 líklega lækkað   x   

14 270 44 kvk 0 0 1 2 1 0 kannski staðið í stað     x 

15 270 33 kvk 1 2 0 2 1 1 kannski lækkað   x   

16 270 35 kvk 0 2 1 4 4 3 staðið       

17 270 44 kvk 0 1 2 4 0 0 lækkað   x   

18 170 27 kvk 0 1 0 3 0 0 lækkað   x   

                                                
74 Börn á heimilinu á aldrinum 0-5 ára. 

75 Börn á heimilinu á aldrinum 6-12 ára. 

76 Börn á heimilinu 13 ára og eldri. 

77 Fjöldi samanlagðra skipulagðra íþrótta- og tómstundagreina. 

78 Áætlaður fjöldi samanlagðra skipulagðra íþrótta- og tómstundagreina á næsta ári. 

79 Áætlaður fjöldi á næsta ári ef gjöld hækka. 

80 Breyting ráðstöfunartekna í kjölfar efnahagsþrenginga. 

81 Samanlagðar ráðstöfunartekjur heimilis undir 300 þús. 

82 Samanlagðar ráðstöfunartekjur heimilis milli 300 og 600 þús. 

83 Samanlagðar ráðstöfunartekjur heimilis yfir 600 þús. 
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19 170 49 kvk 0 0 2 4 4 4 staðið í stað     x 

20 170 45 kk 0 0 1 1 1 1 staðið í stað     x 

21 170 43 kk 0 0 3 3 3 3 staðið í stað   x   

22 170 45 kvk 0 2 1 3 3 1 líklega lækkað       

23 170 58 kvk 0 0 3 1 1 1 líklega lækkað       

24 220 48 kvk 0 1 0 2 1 1 lækkað   x   

25 220 46 kvk 0 2 0 4 3 1 líklega lækkað   x   

26 220 29 kvk 1 0 0 1 1 0 líklega staðið í stað     x 

27 220 48 kvk 0 1 3 3 3 2 líklega staðið í stað       

28 220 36 kvk 2 1 0 1 1 0 líklega staðið í stað     x 

29 220 38 kvk 0 2 0 4 4 4 staðið í stað       

30 220 42 kk 0 2 0 3 3 2 líklega staðið í stað    x   

31 220 28 kvk 1 1 0 2 0 0 lækkað x     

32 220 33 kvk 0 2 0 2 2 2 staðið í stað  x     

33 111 44 kvk 0 1 1 1 0 0 staðið í stað   x   

34 111 31 kk 1 1 0 2 1 0 lækkað   x   

35 111 44 kvk 0 1 0 1 1 0 líklega lækkað   x   

36 111 42 kk 0 2 1 4 3 2 líklega lækkað   x   

37 111 43 kvk 0 1 2 4 4 3 líklega lækkað     x 

38 111 36 kvk 1 2 0 3 2 1 líklega lækkað   x   

39 600 47 kvk 0 0 2 1 1 0 kannski staðið í stað    x   

40 600 43 kvk 0 0 2 2 0 0 lækkað x     

41 600 33 kvk 1 1 0 1 1 0 staðið í stað   x   

42 600 37 kvk 0 1 1 2 2 0 líklega staðið í stað   x   

43 600 40 kk 0 2 0 3 3 1 líklega lækkað   x   

44 600 28 kvk 1 1 0 1 1 0 kannski hækkað   x   

45 600 37 kvk 0 1 1 2 2 1 staðið í stað   x   

46 900 39 kvk 1 1 2 4 2 0 líklega staðið í stað x     

47 900 54 kvk 0 1 0 2 1 0 líklega lækkað x     

48 230 36 kvk 1 1 0 2 1 0 líklega lækkað    x   

49 230 45 kvk 0 1 1 2 2 1 líklega staðið í stað x     

50 230 33 kvk 1 1 0 3 3 3 líklega staðið í stað       
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