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ÚTDRÁTTUR 

Í þessari skýrslu er umfjöllunarefnið sveitarfélögin á Íslandi og íþróttastarfsemi.  Spurningin 

er sú hvort sveitarfélögin sjálf eða þeir aðilar sem sjá um íþróttastarf í sveitarfélögunum vinni 

markvisst eftir íþróttastefnu. Íþróttastefna ríkisins, sambands sveitarfélaga og 

íþróttahreyfingarinnar á landsvísu er skoðuð svo og útgjöld opinberra aðila til íþróttamálefna. 

Sérstök áhersla var lögð á að rannsaka og bera saman sveitarfélögin Grindavík og 

Fljótsdalshérað.  Ásamt því að skoða stefnu þessara sveitarfélaga í íþróttamálum voru skoðuð  

á hagrænan hátt fjárframlög þeirra til íþróttastarfsemi og á hvern hátt þau fjárframlög væru 

ákvörðuð.  Sveitarsjóður veitir fjármagni bæði til uppbyggingar íþróttamannvirkja og beint til 

íþróttafélaga og því er stefna þeirra og -virkni jafnframt skoðuð.  

Aðferðafræði við rannsóknina er svokölluð raunrannsókn og voru sendir spurningalistar til 

aðila innan sveitar- og íþróttafélaga í Grindavík og á Fljótsdalshéraði til að kalla fram 

niðurstöður. 

Niðurstöður má túlka á þann hátt að markviss skrifleg stefna eða stefnumótun í málaflokknum 

íþróttamál sé ekki til staðar hjá þeim sveitarfélögum sem til rannsóknar voru og einnig er 

stefnumótun takmörkuð hjá þeim íþróttafélögum sem sveitarfélögin styrkja til íþróttastarfs. 

Samningagerð á milli sveitarfélags og íþróttafélaga (-deilda)  er undanfari fjárhagsstuðnings 

hverju sinni og hefðir, siðir, þrýstingur og önnur slík öfl mynda ákveðið kerfi sem aðilar 

vinna eftir er kemur að þessum málum.  

Þótt markviss skilgreind íþróttastefna sé ekki til staðar þá er hægt að greina að stefna 

sveitarfélaga er að styðja vel við bakið á íþróttafélögum og ber góð íþróttaaðstaða vott um 

það.  Athyglisvert er að Grindavík hefur á undanförnum árum verið fyrir ofan landsmeðaltal 

sveitarfélaga ef skoðuð eru fjárútlát í málaflokkinn íþrótta- og æskulýðsmál. 

Efnisorð: Stefnumótun - sveitarfélög - íþróttastarfsemi - íþróttafélög - Fljótsdalshérað - Grindavík 
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INNGANGUR  

Hvert er rannsóknarefnið og af hverju var það efni sem er hér til umfjöllunar tekið til nánari 

skoðunar.  Hvaða fræðum er beitt, með hvaða hætti fór gagnaöflun fram og hvaða aðferðir eru 

notaðar til að varpa ljósi á viðfangsefnið.  Grunnatriði sem tengjast efninu og 

rannsóknarvinnunni eru tíunduð í þessum kafla.  

1.1 Val rannsóknarefnis 

Íþróttamál og íþróttafélög hafa löngum verið skýrsluhöfundi hugleikin.  Bæði hefur höfundur  

ástundað íþróttir sér til ánægju, heilsubótar og félagsskapar sem og haft af þeim atvinnu sem 

íþróttaþjálfari til margra ára og aflað sér þekkingu á málefninu meðal annars í gegnum 

fræðslukerfi Knattspyrnusambands Íslands.  Sú reynsla og menntun ásamt því að hafa starfað 

fyrr á árum í ýmsum nefndum á vegum Grindavíkurbæjar sem tengjast íþrótta- og 

félagsstarfsemi (t.d. sem formaður skólanefndar og æskulýðsnefndar sveitarfélagsins) var til 

þess að áhugi vaknaði að skoða nánar aðkomu sveitarfélaga að íþróttamálum.  

Íþrótta- sem og annað æskulýðsstarf hefur gegnt veigamiklu hlutverki í sögu lands og þjóðar 

og sögur allt frá landnámstíð hafa sagt frá fólki sem hefur reynt með sér og upplifað gleði og 

sorg í gegnum þann leik og starf.  Það má með sanni segja að íþróttir fléttast inní 

menningarstarf, menntun, afþreyingu og ferðamennsku þjóðarinnar.  Hvað hagrænan þátt 

áhrærir hefur verið sýnt fram á að íþróttir teljast atvinnuskapandi og tengjast náið hagkerfi og 

afkomu sveitarfélaga.1 

1.2 Tilgangur og markmið 

Sveitarfélög og íþróttastarfsemi er megin skoðunarefni  þessarar skýrslu.  Er til eitthvað sem 

heitir íþróttastefna hjá sveitarfélögunum sjálfum eða þeim aðilum sem fara með 

íþróttamálefni hjá sveitarfélögunum.  Íþróttastarfsemi, íþróttamannvirki og íþróttafélög eru 

skoðuð.  Hve miklum fjármunum er varið í þennan málaflokk hjá sveitarfélögum og eftir 

hvaða stefnu er unnið þegar fjárframlög eru ákvörðuð og er þeirri stefnu fylgt eftir ?  Hvernig 

er aðbúnaðar til íþróttaiðkunar og hverjir sjá um skipulagt íþróttastarf ?  Eru íþróttafélögin í 

stakk búin til að sjá um slíkt starf ?  Er stefna þeirra ljós og gera bæjaryfirvöld og aðrir aðilar 

kröfu um að svo sé ?  Eftirláta sveitarfélög jafnvel íþróttafélögum að móta og framfylgja 

íþróttastefnu og eru fjárframlög skilyrt því að stefna félagana sé skýr og eftir henni unnið ?  

                                                 
1 Sótt á vef Menntamálaráðuneytis þann, 30. maí 2009. www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-

pdf_Vefrit/082006.pdf 
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Hér er mörgum spurningum varpað fram og reynt að svara þeim í skýrslu þessari.  Gögnum 

um fjárhagslegan stuðning hefur verið aflað og skoðað hvort til sé heildstæð stefna um þennan 

málaflokk hjá ákveðnum sveitarfélögum, ríkisvaldinu, sambandi íslenskra sveitarfélaga, 

íþróttahreyfingu landsins eða tilteknum íþróttafélögum.  Sérstök áhersla er lögð á að rannsaka 

og bera saman tvö sveitarfélög með framangreint í huga sem eru staðsett á sitthvorum enda 

landsins, Grindavík og Fljótsdalshérað.  Ekki er nóg með að staðsetning þeirra sé frábrugðin 

heldur eru atvinnuhættir íbúa á margan hátt ólíkir. 

Megin tilgangur rannsóknarinnar er; 

• Að kanna á hagrænan hátt fjárframlög sveitarfélaga til íþróttastarfsemi.  

• Er fjárhagsstuðningur og aðbúnaður til íþróttaiðkunar með svipuðum hætti hjá 

samanburðar sveitarfélögunum, Grindavík – Fljótsdalshéraði. 

• Vinna sveitarfélögin markvisst eftir ákveðinni stefnu um málaflokkinn íþróttastarfsemi 

eða er hún hreinlega ekki til staðar. 

• Eru íþróttafélögin í stakk búin til að sjá um íþróttastarfsemi í sveitarfélögunum ?  Er 

stefna þeirra ljós og gera bæjaryfirvöld og aðrir aðilar kröfu um að svo sé ?  

• Hver eru viðhorf aðila sem að málaflokknum koma hvað varðar framtíðarsýn og styrk- 

og veikleika íþróttastarfs á rannsóknarsvæðinu. 

1.3 Greining og öflun ganga 

Gagnaöflun hefur farið fram með marvíslegum hætti.  Bókasöfn, eigin námsbækur, gögn frá 

Hagstofu Íslands, Menntamálaráðuneyti, Íþróttasambandi Íslands, Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga og frá þeim sveitarfélögum sem sérstaklega voru rannsökuð ber þar hæst. 

Jafnframt hefur rannsakandi nálgast fræðigreinar og önnur gögn í gegnum veraldarvef og 

ýmsa gagnagrunna.  Stór hluti rannsóknar er byggður upp á spurningum sem lagðar voru fyrir 

útvalda svarendur sem eru tengdir þeim sveitarfélögum eða íþróttafélögum er til rannsóknar 

voru. 
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1.4 Rannsóknarspurningin 

Meginspurning sem reynt er að svara í þessari rannsókn er; 

Sveitarfélögin og íþróttastarfsemi, er markvisst unnið eftir íþróttastefnu ? 

Svokallaðar undirspurningar voru notaðar við rannsóknina til að varpa frekara ljósi á 
viðfangsefnið; 

Hver er stefna sveitarfélagins í íþróttamálum (tómstundar- og æskulýðsmálum) ? 

Er  markvisst  unnið eftir þeirri stefnu af bæjaryfirvöldum (svo fremi að hún sé til 
staðar) ? 

Á hvern hátt eru ákvörðuð fjárframlög sveitarfélags í þennan málaflokk (er 
samræmi á milli íþróttastefnu og framkvæmdar hennar hvað fjárframlög snertir) ? 

Hafa íþróttafélög á svæðinu unnið eftir ákveðinni stefnu eða er einhver 
stefnumótunarvinna í gangi ? 

Er markvisst unnið eftir þeirri stefnu af íþróttafélögum (svo fremi að hún sé til 
staðar) ? 

Dæmi um “stikkorð” og spurningar er notað var til að ná fram frekari umræðu um málefnið; 

Styrkleikar, veikleikar og framtíðarsýn.  Fjármagn sem sett er í málaflokkinn íþróttamál, er 

því vel varið.  Hefðir, margbreytileiki íþróttaflóru, viðhorf heimamanna til íþrótta, almennur 

stuðningur við íþróttir, menntunarstig þjálfara, fagleg vinnubrögð aðila.  Hvernig meta 

viðmælendur þessa þætti er horft er til sveitarfélagsins og þess íþróttastarfs sem þar fer fram. 

1.5 Takmarkanir rannsóknar 

Sambandi við viðmælendur var komið á með tölvupósti og með þeim hætti aflað svara við 

spurningum.  Í einhverjum tilfellum þurfti að ítreka svörun og jafnvel að notast við símaviðtöl 

og / eða heimsóknir.  Rannsakandi er búsettur í öðru sveitarfélaginu sem er til rannsóknar og 

þekkir þar nokkuð vel til mála og gæti það hugsanlega eitthvað skekkt eða haft áhrif á 

niðurstöður.  Reynt var eftir fremsta megni að láta það ekki hafa áhrif á greiningu og 

ályktanir. 

1.6 Uppbygging ritgerðar 

Við smíði þessa er reynt að hafa öguð vinnubrögð og gagnrýna hugsun að leiðarljósi.  Reynt 

er að gæta hlutleysis við skráningu niðurstaðna úr svörun spurninga (viðtölum) er skýra 

viðhorf viðmælenda.  Kaflaskipting skýrslunnar hér í framhaldi er þessi; 

Fræðileg umfjöllun;  Þar er að mestu leyti stuðst við ritaðar heimildir og gagnabanka um 

efnið. Einnig er þó að finna áður óbirt efni í formi viðtala rannsakanda við forsvarsmenn 

ríkisvaldsins og Sambands íslenskra sveitarfélaga um íþróttastefnu- og stefnumótun. 



Sveitarfélögin og íþróttastarfsemi – er markvisst unnið eftir íþróttastefnu ? 

4 

Raunrannsókn;  Rannsóknin sjálf sett niður á blað. Viðtöl skrásett og dregin saman í takt við 

þær spurningar sem notaðar voru til að afmarka efnið. 

Niðurstöður;  Efnið greint, túlkað og metið. Rannsóknarsveitarfélögin, Grindavík - 

Fljótsdalshérað borin saman. 
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2 FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Þessi kafli er þrískiptur.  Í fyrsta hluta er stefnumótun skilgreind og íþróttastefna opinberra 

aðila sem og íþróttahreyfingar landsins skoðuð. Annar hluti fjallar um útgjöld til 

íþróttamálefna og loks er í þriðja hlutanum farið yfir sögu, gildi og umfang íþróttastarfs hér á 

landi. 

2.1 Stefnumótun íþróttamála 

Stefna og stefnumótun er umfjöllunarefni í kafla 2.1.  Skilgreining fer fram og stefna ríkis, 

íslenskra sveitarfélaga og íþróttahreyfinga á landsvísu er skoðuð. 

2.1.1 Skilgreining á stefnumótun 

Stefnumótun sem fræðigrein er tiltölulega ung að árum. Hófst þróun hennar í Bandaríkjunum 

eftir 1960 í kjölfar breytinga í efnahagslífi og rekstrarumhverfi fyrirtækja en það var ekki fyrr 

en uppúr árinu 1980 sem fór að bera á hugtakinu stefna eða stefnumótun hér á landi að 

einhverju marki.  Farið var að gefa því gaum að það gæti verið skipulagsheildum  til tekna að 

skilgreina með markvissum hætti hvert skuli stefna og hvers vegna.  Að skýr framtíðarsýn 

sem byggi á markvissri greiningu umhverfis og innri aðstæðna tryggi markvissara starf 

skipulagsheild til heilla.  Vinsælar kenningar nútímans telja að nauðsynlegt sé að stefna sé 

þaulhugsuð og skipulögð og byggi á greiningum og áætlunum.  Samkvæmt þeim 

sjónarmiðum verður að vita nokkuð nákvæmlega hvert er verið að fara og hvernig eigi að ná 

þangað til að árangur náist.  Með því að móta stefnu með skýrri og aðgengilegri framtíðarsýn 

verði úrlausn daglegra verkefna einfaldari og öll ákvörðunartaka markvissari.  Verklag 

stefnumótunar getur verið mismunandi en undirstöðuþættirnir að margra mati snúast um 

þrennt;  Greining (á núverandi stöðu) – Ákvörðun um stefnu – Framkvæmd .  Í raun sé þetta 

ferli endalaust sem ávallt þarf að endurskoða og endurmeta. 2 

Stefnumótun fer fram til dæmis með þeim hætti að ákvarðanir eru teknar jafnvel af fólki með 

mismunandi sjónarmið og viðhorf en getur samræmt skoðanamun sinn.  Fólk sem er 

ósammála þarf því að leggja sig fram um að læra hvert af öðru, sýna gagnkvæma virðingu, 

ákveða að stefna að sama marki og vinna saman félagi til heilla.  Þetta krefst vilja til samstarfs 

og gagnkvæms trausts aðila en eykur líkur á að stefnumótunarvinnan skili árangri.  

                                                 
2 Karl Friðriksson (1999). Í mörg horn að líta. Bls. 9 



Sveitarfélögin og íþróttastarfsemi – er markvisst unnið eftir íþróttastefnu ? 

6 

Er sett fram skilgreining á stefnu um nýtingu ákveðinna auðlinda og síðan er framfylgt þeirri 

stefnu sem mörkuð er  til að ná ákveðnum fyrirframgreindum markmiðum.  Útkoman verður 

ákveðin leiðarvísir fyrir komandi framtíð.  Fjölmargir þættir hafa áhrif á hvaða stefna er tekin 

og hvaða markmið eru sett. 

  Hugsanlegur ferill áætlunargerðar Dæmi um verkefni 

Heildarstefna Heildarstefna sett fram, metin og útfærð  Hvað við gerum, gildi sem skipta mál oþh. 

      

Langtímaáætlun Framtíðasýn eða langtímastefna sett fram  Hvert erum við að fara og hvar viljum við  

     vera 

Stefnur Skilgreining á stefnu um nýtingu auðlinda  Hvað við gerum til að komast þangað sem  

     við ætlum að fara 

Aðgerðaáætlun Aðgerðir sem við komum til með að framkvæma  Einhverjar sértækar aðgerðir sem skal  

     framkvæma 

      

Mynd 1.  Ferli áætlunargerðar.  Heimild:  Anthony & Govindarajan (2007). Management Control System 

Hér má sjá uppsetningu sem dæmi á þeim þáttum sem tekið er tillit til í 

stefnumótunarvinnunni.  Ákveðið ferli á sér stað þar sem byrjað er með skoðun á 

heildarstefnu, hún sett fram eða útfærð eftir því sem við á hverju sinni.  Síðan er sett fram 

langtímastefna eða framtíðarsýn þar sem horft er t.d. til einhverra ára.  Þar ættu að koma fram 

eða vera greint það sem flokkast má sem lykilárangursþætti í starfsseminni.  Ákveðin atriði 

sem geta verið krítísk til að ákveðin árangur náist.  Í heimi íþrótta gæti þetta átt við hvað 

varðar fjölgun iðkenda eða auknir vinningstitlar svo eitthvað sé nefnt.  Með stefnunni er verið 

að spyrja  hvað gert er til að komast þangað sem  áætlað er og loks er það aðgerðaáætlun þar 

sem koma fram einhverjar sértækar aðgerðir sem framkvæmdar verða í ferlinu.3 

Í íslensku máli hafa allavega tvö ensk hugtök verið þýdd sem stefna, policy og strategy.  

Hugtakið policy í tilviki félagasamtaka getur átt við hluti eins og varanlega ákvörðunartöku, 

skuldbindingu eða yfirlýsingu stjórnenda um verklag eða vinnubrögð.  Undir þetta getur 

flokkast, jafnréttis-, siða- og starfsreglur sem og reglur sem fjalla um starfshætti stjórna.  

Samkvæmt þessari skilgreiningu þarf stefna  ekki að lýsa framtíðartakmarki eða hvernig því 

skuli náð.4  Í því sambandi má segja að stefna er í raun afurð af ákvörðunum (skipulagi) sem 

er verið að taka á hverjum tíma eins og ákvörðunum um skipulag, stjórnunaraðferðir og 

tæknimál.  Stefnuhugtakið strategy (stundum til dæmis þýtt sem stefnumið) getur innihaldið 

                                                 
3 Anthony & Govindarajan (2007). Management Control System. Kafli 1 
4 Ómar Kristmundsson, Steinunn Hrafnsdóttir (2008). Stjórnun og rekstur félagasamtaka. Bls. 122 
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það sem áður er nefnt auk þess að lýsa nánar því hvernig eigi að ná ákveðnum takmörkum, 

lýsa framtíðartakmarki og leiðum til að ná því.  Þegar stefna hefur verið mörkuð þá þarf að 

innleiða stefnuna (strategíuna) en sá hluti reynist oftar en ekki flóknari en mótun 

strategíunnar.  Dæmi er um vel uppsetta og greinagóða stefnu, en málið er bara að það vinnur 

engin eftir henni. Það eru einnig margar kenningar á lofti um hvernig sé best að innleiða 

stefnu á þann þátt að hún verði eitthvað meira en marklaust plagg.5 

Til eru mörg dæmi þess að  mótuð stefna sé vel studd af fyrirfram ákveðnu skipulagi 

(structure) sem virkar sem hjálpartæki til að fylgja stefnunni eftir.  Því hefur stundum verið 

lýst á þann hátt að um sé að ræða nokkuðs konar leiðarvísi t.d. í formi gæðahandbóka eða 

gæðakerfa.  Með skipulaginu er verið að miðla áfram einhverjum ákveðnum tengslum sem 

eru til staðar innan skipulagsheildarinnar til dæmis til að tengja saman fólk, fé eða umhverfi. 

Því sé mjög mikilvægt að skýrt samband sé á milli stefnu og skipulags, þ.e. að skipulagið eigi 

að fylgja eftir stefnunni.6 

Skiptar skoðanir eru á meðal fræðimanna um mótun stefnu eða á hvern hátt hún skuli mótuð.  

Hvort stefna eigi að vera fyrirfram mótuð og skipulögð þar sem ferlið er formlegt eða hvort 

hún eigi að þróast smátt og smátt með óformlegum hætti. Til eru kenningar um stefnumótun 

sem telja farsælast að stefna verði til smá saman í stað þess að horfa of mikið til greininga. 

Fræðimaðurinn Henry Mintzberg7 sem hefur lagt mikið af mörkum til þróunar 

stefnumótunarfræðanna hefur sýnt fram á að raunveruleg stefna mótast bæði af stefnu sem 

sett hefur verið fram á formlegan hátt til dæmis með hefðbundinni áætlanagerð og líka af 

ýmsum þáttum sem hafa áhrif á skipulagsheildina sem voru ekki endilega fyrirsjáanlegir við 

mótun stefnunnar í upphafi.  Það sé ljóst að stjórnendur eða þeir sem móta stefnu geta ekki 

séð fyrir alla hluti og því verði ávallt einhver hluti stefnunnar viðbrögð við ýmsum aðstæðum 

sem upp kunna að koma hverju sinni.  Það sé ólíkt eftir eðli og umhverfi fyrirtækja eða félaga 

og áherslum stjórnenda hvort endanleg stefna byggi meira á áætlunargerð eða hvort hún þróist 

smátt og smátt eftir því sem skipulagsheild takist á við ný verkefni og nýjar aðstæður. 

2.1.2 Stefna ríkis í íþróttamálum 

Leitað var til Óskars Þórs Ármannssonar sérfræðings íþróttamálaefna á skrifstofu 

menningarmála hjá menntamálaráðuneyti og borin undir hann spurningin;  Hver er stefna 

ríkis í íþróttamálum ?  Svar hans var að stefna ríkisins komi m.a. fram í íþróttalögum þar sem 
                                                 
5 Bernard B. (2004). Managing Change. Bls. 34 
6 Ireland, R. D., Hoskisson, R. E. and Hitt, M. A.. Management Of Strategy. Bls. 331 
7 Bernard B. (2004). Managing Change. Kafli 5 
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skilgreind eru helstu hlutverk ríkisins í málaflokknum og einnig er þar tekið á stöðu Íþrótta- 

og Ólympíusambandsins og svo hlutverki sveitarfélaga hvað varðar íþróttamál.  Hins vegar 

má segja að allir þessir aðilar hver á sínu sviði þurfi að útfæra sína stefnu út frá ákveðnum 

lagaramma. Hvað ríkið varðar var unnið  árið 2006 að stefnumótunarskýrslu sem var 

áfangaskýrsla á þeirri leið að útbúa stefnu í þessum málaflokki fyrir hönd ríkisins sem yrði 

opinber Íþróttastefna Íslands.  Nafn áfangaskýrslunnar ber heitið Íþróttavæðum Ísland, aukin 

þátttaka – breyttur lífsstíll. Gerð stefnunnar sem byggir á áfangaskýrslunni er nú í höndum 

Íþróttanefndar ríkisins.  Stefnan er sem sagt í vinnslu og stefnumótandi vinna fer fram og 

vonast er eftir af hálfu hins opinbera að sú vinna klárist á þessu ári (2009).  Áfangaskýrslan 

sem notuð er í þessari stefnumótandi vinnu er nú aðgengileg á vef menntamálaráðuneytisins.   

Þar sem stefnan sem slík sé ekki til staðar eða ekki fullmótuð er tæpast unnið markvisst eftir 

henni en vissulega hefur verið hrint í framkvæmd nokkrum atriðum sem fram komu í 

áfangaskýrslunni og má þar nefna atriði eins og ferðasjóði íþróttafélaga og sérstökum 

stuðningi við sérsambönd íþróttahreyfingarinnar svo eitthvað sé nefnt.  

Stefnan sem slík ekki fullmótuð en hvernig hafa þá verið ákvörðuð fjárframlög ríkis í þennan 

málaflokk hingað til ?  Því svarar Óskar á þann hátt; 

„Þau fjárframlög hafa verið umsemjanleg hverju sinni og hefur hlutverk ríkisins fyrst 

og fremst verið að styðja heildarsamtökin á íþróttasviði, svo sem Íþrótta- og 

Ólympíusambandið, UMFÍ og Íþróttasamband fatlaðra.  Einnig hefur ríkið styrkt 

mörg skilgreind verkefni þessara aðila s.s. Afrekssjóður ÍSÍ, Ferðasjóður ÍSÍ, 

samningur um stuðning til sérsambanda, landsmót UMFÍ og fleira sem fram kemur í 

fjárlögum hvers árs.  Ríkið styður einnig starfsemi í öðrum greinum til dæmis 

Skáksamband Íslands og Bridgesamband Íslands sem eru nokkurs konar þaksamtök 

eða svokölluð ”regnhlífasamtök” í sínum greinum.“8 

Eins og áður sagði er stefna í mótun. Stuðningur ríkisins til málaflokksins tekur mið af 

forvarnargildi starfseminnar sem styrkt er. Einnig eru ýmsir styrkir afgreiddir af fjárlaganefnd 

til uppbyggingar íþróttamannvirkja eða annarra verkefna sem þingmenn telja vera brýn á 

þessu sviði.  Alþingi tekur ákvörðun um öll þessi fjárframlög en flestar tillögur til fjárlaga eru 

unnar af ráðuneytinu utan þær sem koma beint frá fjárlaganefnd og svo geta þær hugsanlega 

breyst í meðförum þingsins. 9 

                                                 
8 Óskar Þór Ármannsson, munnleg heimild, 05.06.2009 
9 Óskar Þór Ármannsson, munnleg heimild, 05.06.2009 



Sveitarfélögin og íþróttastarfsemi – er markvisst unnið eftir íþróttastefnu ? 

9 

Í áfangaskýrslunni um stefnumótun kemur meðal annars fram að Íþróttastefna Íslands skuli 

miðað að; 

●  Aukinni þátttöku landsmanna, ekki síst barna og unglinga, í íþróttum sem og 

reglulegri hreyfingu. 

●  Að skipa íþróttastarfi veglegan og verðugan sess í íslensku þjóðlífi. 

●  Að ná auknum árangri íslensks íþróttafólks á heimsvísu. 

● Lagður grundvöllur að því að allir Íslendingar geti stundað íþróttir eða aðra 

hreyfingu reglulega sér til heilsubótar. 

Farið er yfir í skýrslunni hlutverk stefnunnar og þá framtíðarsýn fyrir íslenskt þjóðfélag sem 

starfshópurinn vonar að með stefnunni verði að veruleika.  Þá koma þar fram markmið 

íþróttastefnu Íslands og þær leiðir sem má fara til að ná þeim markmiðum. 10 

Hjá menntamálaráðuneyti er að finna aðalnámskrá fyrir gunn- og framhaldsskóla vegna 

íþrótta- líkams- og heilsuræktar  og þar kemur fram tenging skólaíþrótta við skólastefnu 

annarsvegar og hins vegar við lög um grunn- og framhaldsskóla landsins.  

2.1.3 Stefna og stefnumótun ÍSÍ og UMFÍ 

Íþróttasamband Íslands. 

Lög og reglur hjá ÍSÍ eru mjög ítarleg og víkja að þeim málum er koma að 

íþróttahreyfingunni.  Á heimasíðu sambandsins má finna þessi orð;  „Íþróttahreyfingin gerir 

kröfur til samfélagsins um stuðning, bæði aðgang að mannvirkjum og beinan fjárstuðning. 

Íþróttahreyfingin vill að litið sé á þennan stuðning sem endurgjald fyrir þjónustu sem hún 

veitir öllum þegnum samfélagsins.  Til þess að slíkar kröfur séu trúverðugar og réttlætanlegar 

þarf íþróttahreyfingin að sýna það í verki að hún geri raunhæfar kröfur til sjálfrar sín hvað 

varðar gæði og innihald þess starfs sem hún vinnur.  Þetta hefur hún gert með samþykkt 

stefnuyfirlýsinga um afmarkaða málaflokka, þar sem fram kemur að hvernig starfi sé stefnt.  

Slíkar stefnuyfirlýsingar hafa m.a. verið samþykktar um barna- og unglingastarf, menntun 

þjálfara og forvarnarstarf.“11  

Ýmsar stefnur um afmarkandi málaflokka er að finna hjá ÍSÍ eins og Stefnuyfirlýsingu um 

tilhögun íþróttauppeldis æskufólks innan íþróttahreyfingarinnar sem er stefna fyrir fólk allt 

                                                 
10 Skýrsla starfshóps um mótun íþróttastefnu (2006). Sótt, 30.05.2009.www.menntamalaraduneyti.is 
11 Heimasíða ÍSÍ, sótt þann, 13.06. 2009 
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að 19 ára aldri er  hefur það að leiðarljósi að íþróttaiðkun skuli vera þroskandi bæði 

líkamlega, sálrænt og félagslega.  Með því móti má skapa aðstæður fyrir mun fleiri börn og 

unglinga til að njóta sín innan íþróttahreyfingarinnar.  Með skipulegri og markvissri þjálfun 

megi skapa börnum og unglingum aðstæður til að verða afreksmenn seinna meir á lands- eða 

alþjóða mælikvarða þegar þeir hafa mesta líkamlega og sálræna hæfileika til þess.  Að sama 

skapi er gert ráð fyrir að þeir sem ekki velja afreksmennsku eða keppnisíþróttir fái tækifæri til 

að stunda íþróttir eða líkamsrækt við sitt hæfi. 

Stefnuyfirlýsing um forvarnir og fíkniefni  er þar einnig að finna þar sem  íþrótta- og 

ungmennafélög eru hvött til þess að festa í lög ákvæði um einarða afstöðu gegn neyslu 

áfengis, tóbaks og fíkniefna.  Til staðar er Stefnuyfirlýsing um þjálfaramenntun, þar sem segir 

meðal annars  að með samþykkt markvissrar og ábyrgrar stefnuyfirlýsingar varðandi menntun 

þjálfara og þær hæfniskröfur sem gerðar eru til þeirra getur íþróttahreyfingin stigið stórt skref 

í átt til þess að efla og bæta starfsemi sína.  Auk þess mun íþróttahreyfingin afla sér trausts og 

virðingar meðal almennings, með því að uppfylla betur þær gæðakröfur sem í vaxandi mæli 

eru gerðar til íþróttastarfsins.  Með framkvæmd stefnuyfirlýsingarinnar munu 

íþróttahreyfingunni loks gefast aukin tækifæri til að koma heildarstefnu sinni og gildismati á 

framfæri til félaga sinna og iðkenda, fyrir tilstilli vel menntaðra og hæfra þjálfara. 

Með því að taka upp gæðaviðurkenningu fyrir íþróttastarf geta íþróttafélög eða deildir látið 

gera úttekt á starfsemi sinni eða hluta hennar miðað við þær gæðakröfur sem íþróttahreyfingin 

gerir.  Standist þau þessar kröfur fá þau viðurkenningu á því frá ÍSÍ og geta kallað sig 

fyrirmyndarfélag eða fyrirmyndardeild ÍSÍ.  Þættir sem ítarlega er fjallað  um eru m.a. 

skipulag og skipurit með mjög skýrum og mælanlegum markmiðum (félagsleg, íþróttaleg og 

fjármálaleg).  Starfað sé í samræmi við stefnuyfirlýsingu ÍSÍ um íþróttir barna og unglinga þar 

sem lögð er fram æfinga-og kennslukrá sem innihaldi markmið þjálfunar og henni fylgt í 

hvívetna.  Aðskilið verði bókhald yngri og eldri iðkanda og að allir þjálfarar þurfa að uppfylla 

kröfur ÍSÍ um menntun þjálfara.  Jafnframt þarf að gera áætlun um félagsstarf utan 

reglubundinna æfinga og keppni og að foreldrastarf verði skilgreint.  Síðast en ekki síst eru 

skilyrði sem þarf að uppfylla varðandi, fræðslu og forvarnir, jafnréttismál og umhverfismál.  

Ávinningur af gæðaviðurkenningu er margvíslegur telur sambandið og má þar nefna að það 

getur verið auðveldara að afla stuðnings frá sveitarfélögum og stuðningsaðilum og að 

foreldrar senda frekar börn sín til fyrirmyndarfélaga.  Nokkrir tugir félaga hafa þegar uppfyllt 

þessi skilyrði.  
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Ungmennafélag Íslands. 

Á heimasíðu Ungmennafélags Íslands má sjá almenna stefnu félagsins og þar er að finna þessi 

orð;  „Aðildarfélögin hafa samræmda stefnu í öllu íþróttastarfi sínu, sem miðar að því að efla 

hvern einstakling, eftir aldri hans og getu.“12 

Jafnframt eru til staðar hjá UMFÍ sérstakar stefnur um forvarnir, fræðslustefnu félagsins og 

umhverfisstefna.  Ræktun lýðs og lands er meginmarkmið Ungmennafélag Íslands og því 

leitast félagið við að ná með því að vinna að ýmsum þáttum til eflingar lýðs og lands t.d. 

vinna að líkamlegum og félagslegum þroska félagsmanna sinna með því að gefa sem flestum 

kost á því að taka þátt í heilbrigðu félagsstarfi, standa fyrir iðkun íþrótta og stuðla að 

heilbrigðum lífsháttum og hollri hreyfingu.  Vinna gegn neyslu áfengis, tóbaks og annara 

vímuefna svo eitthvað sé nefnt. Íþróttir, menning, listir og fræðsla er það sem ber hæst í starfi 

ungmennafélaga. 

Hjá UMFÍ er fyrst og fremst unnið eftir markmiðum og lögum félagsins og er á þingum þess 

samþykktar tillögur og áherslur um starfið til næstu tveggja ára og er það stjórnar félagsins að 

fylgja því eftir.  Hin síðari ár hefur verið lögð áhersla á stefnumótunarvinnu undir forystu 

sérfræðinga í samvinnu við forystufólk og félagsmenn.  Þegar komist hefur verið að 

niðurstöðu um tiltekið mál er unnið áfram samkvæmt henni.  Stefna UMFÍ er því fyrst og 

fremst mörkuð á þingum félagsins annað hvert ár.  Stjórn UMFÍ og landsþing meta síðan 

árangur og hvernig til hefur tekist.  Það hefur ekki tíðkast að óháðir aðilar utan 

hreyfingarinnar hafi lagt faglegt mat á árangur verkefna en mælikvaðar varðandi árangur eru 

fyrst og fremst hver þátttaka er í því starfi sem UMFÍ býður upp á.  Mannauður er talin aðal 

styrkur ungmennafélagshreyfingarinnar.13 

2.1.4 Stefna íslenskra sveitarfélaga 

Samband íslenskra sveitarfélaga vinnur að eflingu samstarfs íslenskra sveitarfélaga og að 

hvers konar hagsmunamálum þeirra.  Aðild eiga öll sveitarfélög landsins.  Verulegur hluti 

starfseminnar felst í hagsmunagæslu fyrir sveitarfélögin gagnvart ríkisvaldinu og öðrum 

innlendum og erlendum aðilum.  Sambandið mótar sameiginlega stefnu sveitarfélaganna til 

einstakra mála og hefur því náin samskipti við ríkisstjórn og Alþingi.  Í sveitarstjórnarlögum 

er Samband íslenskra sveitarfélaga viðurkennt sem sameiginlegur málsvari sveitarfélaganna 

og í gildi er sérstakur samstarfssáttmáli við ríkisstjórn Íslands, þar sem með formlegum hætti 

                                                 
12 Heimasíða UMFÍ, sótt 13.06.2009 http://www.umfi.is/veftre/umfi/stefna/ 
13 Ómar H.Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir (2008) Stjórnun og rekstur félagasamtaka. Bls. 390 



Sveitarfélögin og íþróttastarfsemi – er markvisst unnið eftir íþróttastefnu ? 

12 

er kveðið á um samskipti þessara tveggja stjórnvalda.14  Er að finna hjá sambandinu ýmsar 

stefnur eins og stefna sambandsins í innflytjendamálum, stefna sambandsins í úrgangsmálum, 

stefnumörkun og aðgerðaáætlun fyrir árin 2009 – 2010 í ýmsum málum er lúta að sambandinu 

og síðast en ekki síst er að finna skólamálastefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga.  En hvað 

um íþróttamálin hefur sambandið eitthvað um þau að segja hvað varðar stefnu ?  Formaður 

sambandsins, Halldór Halldórsson svaraði þeirri spurningu þannig; 

 „Þrátt fyrir að sambandið hafi mjög fjölgað verkefnum á undanförnum árum er ekki 

nein gildandi stefna til hjá sambandinu um íþrótta- eða æskulýðsmál.  Þessi 

málaflokkur hafi lítið sem ekkert verið á dagskrá sambandsins og engin áform um það 

eins og staða sé nú.  Sífellt eru sveitarfélög að takast á við ný verkefni og með 

grunnskólafærslunni varð til svokölluð grunnskóladeild.  Sambandið hefur verið að 

dafna og eflast með árunum í takt við ný verkefni sem því hefur verið falið og m.a. 

opnaði sambandið skrifstofu í Brussel árið 2006.  Búið er að setja upp verkefni í 

úrgangsmálum til reynslu í þrjú ár og stefnt er á að styrkja sambandið í 

velferðarmálunum með stofnun sérstakrar velferðarnefndar og ráðningar fulltrúa til 

þeirra verkefna.  Það helst í hendur við væntanlega færslu á málefnum fatlaðra og 

aldraðra yfir til sveitarfélaga.“15   

2.2. Íþrótta- og æskulýðsmál 

Íþrótta- og æskulýðsmál eru oft nefnd samhliða (jafnvel líka sem tómstundamál) og töluleg 

gögn innihalda oftar en ekki upplýsingar saman frá þessum tveim málaflokkum.  Vissulega er 

ákveðin tenging á milli þessara flokka og oft hreinlega erfitt að greina á milli hvað tilheyrir 

hverjum flokki.  Því hefur það orðið raunin almennt séð t.d. hvað varðar töluleg gögn frá hinu 

opinbera að brugðið er á það ráð að skeyta fjárhagslegum upplýsingum um þessa tvo flokka 

saman.  Í þessari rannsókn er reynt að gera greinarmun á milli þessara málaflokka og horft 

sérstaklega til íþróttamála.  

Lög lýðveldisins greina líka með ákveðnum hætti á milli þessara flokka með nánari 

skilgreiningu;   Lög nr. 64/1998 um íþróttir, segja m.a. „að íþróttir merki  hvers konar 

líkamlega þjálfun er stefnir að því að auka líkamlegt og andlegt atgervi, heilbrigði og hreysti. 

Meginmarkmið aðgerða ríkis og sveitarfélaga á sviði íþróttamála skal vera að stuðla að því 

að allir landsmenn eigi þess kost að iðka íþróttir við sem hagstæðust skilyrði.  Í öllum grunn- 

                                                 
14 Samband Íslenskra Sveitarfélaga, sótt, 12.06.2009 http://www.samband.is/um-sambandid/ 
15 Halldór Halldórsson, munnleg heimild, 11.06. 2009 
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og framhaldsskólum landsins skulu íþróttir kenndar og iðkaðar svo sem nánar er kveðið á um 

í lögum, reglugerðum og námsskrám sem um þá skóla gilda. Samstarf ríkis og sveitarfélaga 

við hina frjálsu íþróttahreyfingu skal taka mið af gildi íþróttaiðkunar fyrir uppeldis- og 

forvarnarstarf.  Menntamálaráðuneytið skal fara með yfirumsjón íþróttamála.  Um styrki úr 

ríkissjóði til starfsemi landssamtaka íþróttafólks fer eftir ákvörðun Alþingis í fjárlögum.  

Landinu skal skipt í íþróttahéruð samkvæmt laganna hljóðan í umsjón Íþróttasambands 

Íslands og Ungmennafélags Íslands.  Bygging íþróttamannvirkja í þágu skóla og til 

almenningsnota er í verkahring sveitarfélaga nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum.  

Íþróttastarfsemi utan skóla byggist á frjálsu framtaki landsmanna.  Sveitarstjórn veitir 

byggingarstyrki til íþróttafélaga og íþróttasamtaka eftir því sem ákveðið er í fjárhagsáætlun 

sveitarfélags.  Alþingi veitir árlega fé í Íþróttasjóð til eflingar íþróttum í landinu.“16   

Einnig er til staðar sérstök æskulýðlög nr. 70/2007 og er þeirra tilgangur sagður „að styðja 

börn og ungmenni til þátttöku í æskulýðsstarfi.  Með æskulýðsstarfi er átt við skipulagða 

félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og ungmenni starfa saman í frístundum sínum að 

hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þau sjálf meta að verðleikum.  Í skipulögðu 

æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarlegt gildi þess sem 

miðar að því að auka mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda.  Menntamálaráðherra fer 

með yfirstjórn en ríki og sveitarfélög í samstarfi við félög og félagasamtök skulu stuðla að því 

að ungt fólk eigi þess kost að starfa að æskulýðsmálum  við sem fjölbreyttust skilyrði.  Um 

framlög úr ríkissjóði til starfsemi landssamtaka æskulýðsfélaga fer eftir ákvörðun Alþingis í 

fjárlögum.  Um framlög til starfsemi svæðisbundinna æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka fer 

eftir samþykktum í fjárhagsáætlunum sveitarfélaga sem skulu setja sér reglur um á hvern hátt 

stuðningi við frjálst æskulýðsstarf skuli háttað.  Sveitarfélög hafa starfandi æskulýðsnefndir 

eða sambærilegar nefndir samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.“17 

Þar sem menntamálaráðuneyti fer með yfirumsjón íþrótta- og æskulýðsmála fyrir hönd 

ríkisins, aflar ráðuneytið upplýsinga um iðkun íþrótta í landinu og aðstöðu til íþróttastarfs. 

Auk þess að sinna rannsóknum á sviði íþróttamála.  Meginmarkmið ríkisins í íþróttamálum er 

að stuðla að því að allir landsmenn eigi þess kost að stunda íþróttir.  Samstarf sveitarfélaga og 

ríkis við hina frjálsu íþróttahreyfingu tekur mið af gildi íþróttaiðkunar fyrir uppeldis- og 

forvarnarstarf.  Íþróttastarfsemi utan skóla byggist á frjálsu framtaki landsmanna og eru 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) heildarsamtök frjálsrar íþróttastarfssemi í landinu.  

                                                 
16 Samkvæmt lögum nr.  64/1998, um íþróttir 
17 Samkvæmt lögum nr.  70/2007, um æskulýð 
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Innan Ungmennafélags Íslands eru sjálfstæð félagasamtök á sviði íþrótta- og æskulýðsmála 

og njóta stuðnings úr ríkissjóði. 18 

2.2.1 Íþróttir, saga þeirra og gildi 

Í gegnum aldirnar hafa íþróttir tengst sögu okkar og þjóðmenningu og hafa þær fylgt 

Íslendingum frá upphafi byggðar.  Líkamlegt atgervi og hreysti var hverjum manni beinlínis 

nauðsynlegt nesti í lífsbaráttunni hér fyrr á öldum.  Litið var á íþróttir sem vettvang til að 

styrkja líkamsbyggingu og atgervi en einnig sem undirbúning fyrir vopnfimi og ýmsa leiki 

sem forfeður okkar iðkuðu.  Í fornbókmenntum má víða lesa lýsingar á íþróttaafrekum 

fornfeðra okkar.19  Þörfin á markvissri líkams- og heilsurækt er ekki síður fyrir hendi í dag en 

hún var fyrr á tímum.  Maðurinn er skapaður til að hreyfa sig og nota líkamann til að þroskast 

og dafna.  Markviss hreyfing er almennt talin ein helsta forsenda góðrar heilsu en hefur einnig 

mikil áhrif á starfshæfi og vellíðan. 

Afleiðing þjóðfélagsbreytinga síðustu áratuga hafa á einhvern hátt leitt til aukins 

hreyfingarleysis og þar með minna álags á hjarta og blóðrásarkerfi líkamans.  Minni almenn 

hreyfing birtist oft á tíðum hjá börnum og unglingum í lélegri samhæfingu, stirðleika og 

óæskilegri líkamsreisn.  Með verklegri og bóklegri kennslu íþrótta í líkams- og heilsurækt á 

skólastigi er brugðist við þessum atriðum á markvissan hátt.  Íþróttir í skólum landsins hafa 

skipað fastan sess í þjóðmenningu og skólahaldi og má í því sambandi nefna að Íslendingar 

voru ásamt Áströlum fyrstir þjóða í heiminum til að taka upp sundkennslu sem 

skyldunámsgrein í grunnskólum.20  Sem svar við minni almennri hreyfingu landsmanna til 

dæmis hvað varðar breytta atvinnuhætti þá hefur þátttaka almennings í íþróttum og almennri 

hreyfingu farið vaxandi undanfarin ár.  Sífellt fleiri stunda íþróttir eða heilsurækt hvort sem er 

í skipulögðu íþróttastarfi eða á eigin vegum.  Má það rekja til aukinnar vitundar um áhrif 

hreyfingar á heilsufar, betri og fjölbreyttari íþróttaaðstöðu, styttri vinnutíma og almennri 

heilsu- og hreyfingareflingu sem ýmsir aðilar standa fyrir eins og íþróttafélög, 

líkamsræktarstöðvar og vinnuumhverfið.  Má segja að íþróttaiðkun og regluleg hreyfing sé 

orðin hluti af ákveðnum lífsstíl fólks þar sem gildi, viðhorf og lífsreglur mótast samhliða og í 

takt við íþróttaiðkunina.  Fjölmargar rannsóknir bæði innlendar og erlendar hafa sýnt fram á 

nytsemi hreyfingar á heilsufar og einnig að íþróttir og hreyfing hafi jákvæð sálfræðileg og 

                                                 
18 Menning, menntun og vísindi. Sótt á vef þann, 04.06. 2009 http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/ummrnisl.pdf 
19 Drög að námskrá í íþróttum. Sótt á vef þann, 11.06.2009 

http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/namsskipan_ithrottir_frhsk_2007.pdf 
20 Aðalnámskrá framhaldsskóla. Sótt þann, 11.06.2009 http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/AFithrottir(1).pdf 
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félagsleg gildi.21  Bent hefur verið á að unglingar sem stunda íþróttir og eru í góðri líkamlegri 

þjálfun séu ekki eins líklegir og aðrir til að reykja, drekka áfengi eða neyta annara fíkniefna.  

Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að þeir sem stunda íþróttir séu líklegri til að fá hærri 

einkunnir í skóla, séu með meira sjálfstraust, þjáist síðar af þunglyndi, kvíða og ýmsum 

sálvefrænum einkennum.22  Eins og títt er innan fjölskyldu, vinnustaða og skólaumhverfis eru 

íþróttafélög og íþróttaiðkun orðin ákveðin vettvangur menntunar, þar sem lífsgildi fólks og 

lífsreglur mótast á vissan hátt.  

2.2.2 Umfang íþróttastarfs á Íslandi  

Á Íslandi er öflugt og fjölbreytt íþróttastarf sem að stórum hluta er borið uppi af frjálsum 

félagasamtökum sem og hinu opinbera.  Fólk um allt land stundar íþróttir á eigin vegum með 

hlaupum, skokki og ýmiskonar hreyfingu án tilsjónar skipulags íþróttastarfs.  Þórdís L. 

Gísladóttir nefnir í meistararitgerð við Háskólann á Bifröst árið 2007 að stofnanagerðir 

íþróttastarfs á Íslandi skiptist í þrennt;  Skólaíþróttir, líkamsræktarstarfssemi og 

íþróttahreyfingin.  Fjöldi iðkenda í skólaíþróttum sé samtals 63.900 manns og stöðugildi 

íþróttakennara 312.  Áætlaður kostnaður ríkis við skólaíþróttir sé um 320 milljónir króna en 

kostnaður sveitarfélaga sé um 984 milljónir króna.  Líkamsræktarstarfssemin telji um 59.000 

iðkendur með um 60 líkamsræktarstöðvar víðsvegar um landið og heildarveltu uppá 2,8 

milljarða króna.23  Síðan er það íþróttahreyfingin sem að miklu leyti er rekin með öflugu 

sjálfboðaliðastarfi sem fer fram á vegum íþróttafélaganna heima í héraði. 

Úr lífsgildakönnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands á árum 1984, 1990 og 1999 er að 

finna upplýsingar um félagsaðild Íslendinga og þátttöku í sjálfboðaliðastarfi.  Sýna 

niðurstöður að á Íslandi er meðaltal félagsaðildar 2,21 sem telst mjög mikil í samanburði við 

nágrannalönd og sýnileg aukning frá fyrri könnunum ( 1984/ 1,62 og 1990/ 1,85).  Flestir 

sögðust vera félagar í íþrótta- og tómstundafélögum.  Önnur rannsókn (Steinunn Harðardóttir) 

á þátttöku sjálfboðaliðastarfs sýndi að 40,3% þátttakanda höfðu unnið sjálfboðaliðastarf á 

síðast liðum 12 mánuðum og að meðaltali 215 klukkustundir á ári hverju.  Algengast var að 

fólk væri að vinna sjálfboðaliðastörf fyrir íþróttafélög eða 18%.  Á eftir íþróttum komu 

félagsstörf fyrir foreldrafélög eða skóla um 14,5% og góðgerðar- og líknarfélög eða 11,0%.  

                                                 
21 Þórólfur Þórlindsson ofl. Sótt þann, 11.06.2009 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2218637 
22 Skýrsla nefndar um stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna. Sótt þann, 11.06.2009      

www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf_Upplysingar-Utgefid/ithr_stulkna_kvenna.pdf 
23 Þórdís L. Gísladóttir (2007) Hagrænt gildi íþrótta í Íslensku samfélagi 
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Því má vera ljóst að frjáls félagasamtök og sjálfboðaliðar vinna ómetanlegt hugsjónastarf við 

að skapa fjölbreyttara og betra samfélag hér á landi.24  

2.2.3 Íþróttahreyfingin á Íslandi 

Íþróttahreyfingin á Íslandi er stærsta fjöldahreyfing landsins og er stór hluti landsmanna 

félagsbundinn í hreyfingunni.  Hún er samsett af tveimur megin stoðum, annarsvegar 

íþróttafélögin heima í héraði og svo sérsamböndin sem standa að viðkomandi íþróttagreinum.  

Grasrótin þarf á sérsamböndum að halda vegna ýmissar skipulagningar, mótahaldi, útbreiðslu 

og þess háttar.  Sérsambönd skapa til dæmis verkefni fyrir landslið og landsliðsfólk til að 

keppa fyrir hönd þjóðarinnar.  Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) varð til árið 1997 

við sameiningu Íþróttasambands Íslands, sem var stofnað árið 1912, og Ólympíunefndar 

Íslands.  ÍSÍ eru einu heildarsamtök íþróttahreyfingarinnar á Íslandi og æðsti aðili frjálsrar 

íþróttastarfsemi í landinu samkvæmt íþróttalögum.  Eitt af meginverkefnum ÍSÍ er að efla, 

samræma og skipuleggja íþróttastarfsemi á Íslandi, auk þess að stuðla að þróun hvers kyns 

íþrótta. Samkvæmt upplýsingum frá Íþróttasambandi Íslands stunduðu 34% landsmanna 

íþróttir innan íþróttahreyfingar á árinu 2007. Meðalaldur iðkenda var um 26 ár.  Félagsmenn 

eru skráðir um 120 þúsund með yfir 78 þúsund iðkendur um land allt.25  

Tafla 1.  Fjöldatölur Íþróttasambands Íslands frá árinu 2007 frá  

    Fjöldatölur         

  Alls Karlar Karlar <15 16> 

Íbúar á Íslandi 311.396 158.866 152.350 70.075 241.321 

Fjöldi iðkana 107.002 64.998 42.004 52.055 54.947 

% af heild 34% 41% 28% 74% 23% 

Fjöldi iðkenda 78.551 47.226 31.325 33.726 44.825 

% af heild 25,2% 29,7% 20,5% 48,1% 18,6% 

            

Heimild:  Í.S.Í., tölfræði 

Samtök á landsvísu Ungmennafélags Íslands (UMFÍ) hafa starfað hér á landi dyggilega og 

markvisst í meira en eina öld en félagið var stofnað  árið 1907.  Félög unga fólksins fyrir daga 

ungmennafélagshreyfingarinnar voru frekar fábrotin og þá helst félög sem var að finna á 

                                                 
24 Ómar H.Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir (2008) Stjórnun og rekstur félagasamtaka. Bls. 38 
25 Sótt á vef Íþróttasamband Íslands þann, 20. maí 2009. http://isi.is/iw_cache/8036_tolfraedi2007.pdf 
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landsbyggðinni eins og lestrarfélög, málfundafélög, bindindisfélög og búnaðarfélög.  

Íþróttafélög voru fáséð og sérstök félög ungs fólks mátti telja á fingrum annarra handar.26  

Ungmennafélag Íslands er landssamband ungmennafélaga á Íslandi og hefur að markmiði 

ræktun lýðs og lands.  Það samanstendur af 19 héraðssamböndum og 12 félögum sem hafa 

beina aðild að UMFÍ.   Fjöldi félaga sem er í UMFÍ eru 288 talsins og fjöldi félagsmanna er 

um 82.000 manns.  Starf ungmennafélagshreyfingarinnar byggist að lang mestu leyti á 

sjálfboðaliðastarfi sem er margþætt og koma flestir félagar að því með einum eða öðrum 

hætti.  Sjálfboðaliðastarf með framlagi hins almenna félagsmanns og verðmæti þess er talið 

vera þrír milljarðar króna á ári hverju.27  Starfsemi UMFÍ byggist upp á þremur meginþáttum;  

Í fyrsta lagi íþróttaþáttur hreyfingarinnar sem er langstærsti hlutinn og hefur félagið frá 

upphafi lagt áherslu á að efla almenningsíþróttir hér á landi.  Í öðru lagi umhverfismál og í 

þriðja lagi hefur félagið lagt áherslu á menningu og ýmiskonar fræðslu.  Ýmis önnur verkefni 

hefur félagið hleypt af stokkunum og leitast við að flétta saman ýmsum hugðarefnum og er 

verkefnið „Göngum um Ísland“ gott dæmi um það.  Þar er í senn lögð áhersla á umhverfismál 

og almenningsíþróttir með því að fá fólk til að iðka göngur og líkamsrækt og skoða jafnframt 

umhverfi sitt.28  Forvarnaverkefni UMFÍ eru verkefni sem hafa fengið mikla athygli í gegnum 

tíðina. UMFÍ fær meðal annars fjárhagslegan styrk frá hinu opinbera, framlög frá 

styrktaraðilum og í gegnum eignaraðild að Íslenskri getspá og Íslenskum getraunum.29   

UMFÍ og ÍSÍ eru í raun ótengd félög en þar sem  mikið er um að félagsmenn séu skráðir í 

bæði félögin þá tengjast þau óumdeilanlega á þann hátt.  

Auk þess að fá fasta fjárveitingu ár hvert frá ríki, njóta velvilja almennings í 

sjálfboðaliðastarfi og stuðning fyrirtækja fær íþróttahreyfingin tekjur af rekstri Lottó og 

getrauna.  Íslensk getspá er í eigu Íþrótta- og ólympísambands Íslands sem á 46,67% hlut, 

Öryrkjabandalagið á 40% og Ungmennafélag Íslands 13,33%. Tekjuöflun 

íþróttahreyfingarinnar af getraunastarfsemi er grundvölluð á lögum nr. 59/1972 um getraunir 

og lögum um talnagetraunir nr. 26/1986.  Íslenskar getraunir eru sjálfseignarstofnun innan 

íþróttahreyfingarinnar þar sem aðild eiga ÍSÍ og UMFÍ eins og hjá Íslenskri getspá, auk 

Knattspyrnusambands Íslands, Íþróttabandalags Reykjavíkur og Íþróttanefndar ríkisins.30  

                                                 
26 Jón M. Ívarsson.(2007) Vormenn Íslands. Bls. 21 
27 Ómar H.Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir (2008) Stjórnun og rekstur félagasamtaka. Bls. 389 
28 Ómar H.Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir (2008) Stjórnun og rekstur félagasamtaka. Bls. 385 
29 Sótt á vef UMFÍ þann, 13.06.2009. http://www.umfi.is/ 
30 Sótt á vef Íslensk Getspá þann, 13.06.2009. http://igvefur.lotto.is/um-okkur/ 



Sveitarfélögin og íþróttastarfsemi – er markvisst unnið eftir íþróttastefnu ? 

18 

 2.3 Hið opinbera (ríki og sveitarfélög) – útgjöld til íþróttamálefna  

Þar er almennt viðurkennt að íþróttir skipa veigamikil þátt í íslensku þjóðlífi og tengist 

íþróttastarf mörgum öðrum þættum þjóðlífsins með einum eða öðrum hætti.  Rannsóknir hafa 

sýnt að þær séu atvinnuskapandi og tengist hagkerfinu beint. Launaðir starfsmenn 

íþróttahreyfingar skipa um 230 stöðugildi og þjálfarar landsins í hinum ýmsum greinum séu á 

bilinu 4 – 5 þúsund eða um 800 stöðugildi.31 Ríkissjóður hefur í gegnum árin svo dæmi sé 

tekið sett meira af fjármunum í menningu og listir en til íþróttamála.   

Skiptar skoðanir eru og verða væntanlega alltaf til staðar með hvaða hætti fjárúthlutun 

ríkissjóðs verði til hinna einstöku málaflokka.  Ef ríkið styrkir menningu og listir, því þá ekki 

íþróttir líka með sama hætti ?  Eru ekki samskonar þjóðþrif af íþróttaiðkun og óperusöng, er 

frábær árangur íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnu minna virði í vitund þjóðarinnar en 

glæsileg frammistaða íslenskra óperusöngvara erlendis svo dæmi sé tekið.  

Mynd 2.  Heildarútgjöld til menningar- og íþrótta og tómstundamála  
Heimild:  Hagstofa Íslands, hagtölur 

Svar hagfræðings við þessum spurningum gæti verið í það minnsta tvíþætt.  Í fyrsta lagi 

styrkja ríki og þá sérstaklega sveitarfélög íþróttastarf hér á landi myndarlega eins og í 

nágrannalöndum okkur meðal annars á þeirri réttlætanlegu forsendu að fleiri njóta starfsemi 

íþróttafélaga en íþróttamennirnir einir og áhorfendur þeirra.  Í annan stað eru úthrifin ekki 

alltaf alveg eins augljós til dæmis hvað varðar menningu, vísindi og listir.  Munurinn á 

íþróttum og listum er meðal annars sá að ýmsar listgreinar, einkum þær sem eru hvað dýrastar 

                                                 
31 Hagrænt gildi íþrótta, Þórdís Gísladóttir. 
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í rekstri (t.d. óperuflutningur, sinfónía) myndu væntanlega lognast útaf í núverandi mynd án 

ríkisstuðnings en flestar íþróttagreinar myndu hins vegar trúlega halda velli á eigin spýtur að 

mestu leiti þar sem hefð er fyrir sjálfboðaliðastarfi og annars stuðnings frá fyrirtækjum og 

einstaklingum.  Má telja þetta eina ástæðu þess að ríkið leggur yfirleitt minni rækt við íþróttir 

en listir hér sem og í nálægðum löndum.  Að auki hljóta stjórnvöld hverju sinni að leggja 

gildismat á verðleika ólíkra greina.32  

Heildarútgjöld hins opinbera í málaflokknum íþróttir- og tómstundamál hefur aukist  mikið á 

undanförnum árum og til dæmis voru heildarútgjöld á árinu 2001 kr; 10,7 milljarðar en á 

árinu 2007 var þessi tala komin í kr; 24,7 milljarða.   

Mynd 3.  Heildarútgjöld hins opinbera (ríkið og sveitarfélög) á milli ára til íþrótta og tómstundamála  

Heimild:  Hagstofa Íslands, hagtölur  

Þegar skoðuð er skipting á milli ríkis og sveitarfélaga vegna útgjalda til íþrótta- og 

æskulýðsmála kemur í ljós að það eru sveitarfélögin sem fyrst og fremst bera þungan af þeim 

útgjöldum sem fara í málaflokkinn.  

                                                 
32 Þorvaldur Gylfason (1991). Hagfræði, stjórnmál og menning. Bls. 176 
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Mynd 4.  Skipting á fjárframlagi sveitarfélaga og ríkis til æskulýðs- og íþróttamála 2007 
Heimild:  Hagstofa Íslands, hagtölur 

2.3.1 Sveitarfélög,  útgjöld til íþróttamálefna 

Í lögum nr. 45/1998  um sveitarfélög, má lesa að sveitarfélög á Íslandi eru svæðisbundnar 

stjórnsýslueiningar sem skylt er að sjá um ýmsa þjónustu við íbúa sína.  Má þar nefna 

sorphirðu, almenningssamgöngur, rekstur grunnskóla og leikskóla, félagslega aðstoð og 

þjónustu við fatlaða og aldraða.  Sveitarstjórnum er skylt að gera fjárhagsáætlun og vinna eftir 

sem  meginreglu um tekjuöflun, ráðstöfun fjármuna og fjármálastjórn sveitarsjóðs og stofnana 

sveitarfélagsins.  Sveitarstjórn skal árlega gæta þess svo sem kostur er að heildarútgjöld 

sveitarfélags, þar með talin rekstrarútgjöld, fari ekki fram úr heildartekjum þess.33 

Hlutdeild sveitarfélaga í opinberri þjónustu hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár og hafa 

stór verkefni verið færð frá ríkisvaldinu yfir á sveitarfélög.  Sveitarfélög gegna vissu forustu 

hlutverki þar sem íbúarnir gera kröfu til þeirra um þjónustu og frumkvæði í ákveðnum 

málefnum samfélagsins og má þar nefna mál eins og þróun atvinnulífs, menningar og 

íbúabyggðar.  Staða sveitarfélaga sem handhafa framkvæmdavalds er önnur en annara 

handhafa þar sem þau hafa rýmri heimildir og sjálfstjórn um ýmis mál sem er m.a. byggt á 

1.mgr. 78.gr. stjórnarskrárinnar.  Er jafnvel hægt að halda því fram að skipting landsins í 

sveitarfélög leysi  ýmsan vanda stefnumótunar í margbreytilegu samfélagi á hagkvæman hátt 

og auki áhrif almennings á nærumhverfi sitt.34 

                                                 
33 Samkvæmt lögum nr.  45/1998, um sveitarfélög. 
34 Skýrsla félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál, sótt á vef, 01.06.2009. http://www.samband.is/files/ 

964944881skyrsla_felagsmalaradherra.pdf 
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Sveitarfélög landsins setja mikla fjármuni í málaflokkinn íþrótta- og æskulýðsmál og á árinu 

2007 var sú fjárhæð um 18,2 milljarðar króna af þeim 244 milljörðum er ráðstafað var í hina 

ýmsu málaflokka.  Er það ríflega 7,4% af heildarútgjöldum sveitarfélaga og skipar þriðja sæti 

í útgjaldaflokkun, næst á eftir heilbrigðis- og fræðslumálum.  Til samanburðar má sjá að í 

málaflokkinn menningarmál eru heildarútgjöld sveitarfélaga 2,6% árið 2007. 

Mynd 5.  Skipting á heildarútgjöldum sveitarfélaga á milli málaflokka vegna ársins 2007 
Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga, upplýsingaveita. 

Íþróttalögin gera ráð fyrir að sveitarfélög veiti byggingarstyrki til íþróttafélaga og 

íþróttasamtaka eftir því sem ákveðið er í fjárhagsáætlun sveitarfélaga.  Þá er og kveðið á um, 

að bygging íþróttamannvirkja í þágu skóla og almenningsnota sé í verkahring sveitarfélaga.  

Þegar skoðuð eru nánar framlög sveitarfélaga til íþrótta- og æskulýðsmála má sjá að liðir eins 

og íþróttahús / sundlaugar og aðrir styrkir til íþrótta- og æskulýðsmála taka til sín stærstan 

hlut af fjárframlaginu.  Fer ríflega  50% af fjármagni í rekstur sundlauga, leikvalla, 

íþróttahúsa og í íþróttasvæði. 27,5% fer í beina styrki til íþrótta- og æskulýðsfélaga. 
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Tafla 2.  Framlög til íþrótta- og æskulýðsstarfs 

Heildarframlag sveitarfélaga til íþrótta- og æskulýðsstarfs árið 2007 

Útgjaldaliðir Hlutfall í % Útgjöld í þús. króna 

Sameiginlegir liðir 4,80 867.501 

Leikvellir 0,50 83.608 

Æskulýðsmál 10,00 1.838.836 

Félagsmiðstöðvar 7,40 1.337.223 

íþróttahús- og sundlaugar 43,90 7.972.829 

Íþróttasvæði 5,90 1.080.536 

Styrkir til íþrótta- og æskulýðsstarfs 27,50 4.990.592 

Samtals framlag 100,00 18.171.125 

Tekjur af íþróttastarfsemi   -4.223.757 

Heildarframlag af frádregnum tekjum   13.947.368 

  

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga, upplýsingaveita 

Tekjur af íþróttastarfsemi  eru til dæmis ýmis innkoma vegna aðgangs að sundlaugum og öðru 

slíku.  Í tekjuliðnum ber samt hæst reiknuð leiga sveitarfélaga vegna íþróttaaðstöðu. 

2.3.2 Ríkissjóður, útgjöld til íþróttamálefna 

Af þeim ríflega 403 milljörðum sem voru heildarútgjöld ríkissjóðs árið 2007 var 965 

milljónum króna varið í íþrótta- og tómstundamál eða um 0,24%. Það sama ár var rúmum 

6.713 milljónum króna varið til menningarmála (1,67%).35 

Samkvæmt íþróttalögum nr. 64/1998 fer menntamálaráðuneyti með yfirumsjón íþróttamála að 

því leyti sem ríki lætur þau til sín taka.  Hjá ríkinu er starfandi íþróttanefnd er 

menntamálaráðherra skipar, en þar koma m.a. fulltrúar frá ÍSÍ, UMFÍ, Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga og frá Háskóla Íslands.  Nefndin gerir tilögur til ráðuneytis um fjárframlög til 

íþróttamála í fjárlögum og um úthlutun úr svo kölluðum Íþróttasjóði.  Fé það sem sjóðurinn 

hefur til ráðstöfunar samkvæmt fjárlögum frá Alþingi skal veita til verkefna á vegum 

einstaklinga, íþróttafélaga og samtaka þeirra til að bæta aðstöðu til íþróttaiðkunar, útbreiðslu- 

og fræðsluverkefna, rannsókna og verkefna skv. 13. gr. íþróttalaga.  Jafnframt kemur ríkið að 

                                                 
35 Sótt á vef Hagstofu Íslands þann, 21.06.2009. http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Thjodhagsreikningar/Fjarmal-

hins-opinbera 
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Afrekssjóði ÍSÍ með beinum fjárframlögum í sjóðinn, til að gefa afreksfólki tækifæri til að 

einbeita sér að efla hæfni sína og færni 36 

Til að gefa mynd af þeim verkefnum sem ríkið kemur að með fjárframlögum í gegnum 

íþróttanefnd var úthlutun nefndarinnar árið 2008 að hluta til með þessum hætti; 

Tafla 3.  Úthlutun hjá íþróttanefnd ríksins vegna ársins 2008 

Hluti af úthlutun íþróttanefndar ríkisins 2008 

Umsækjandi Heiti verkefnis Úthlutun í krónum. 

Curlingnefnd ÍSÍ Íshefill og krullsteinar 200.000 

Klifurfélag Reykjavíkur Endurnýjun klifurgripa 200.000 

Skíðadeild ÍR Kaup á  tímatökutæki 200.000 

Skylmingasamband Íslands Hljóðkerfi 300.000 

Fimleikadeild Aftureldingar Tækjakaup 300.000 

Fimleikadeild Keflavíkur Tækjakaup 300.000 

Fimleikafélag Akraness Tækjakaup 300.000 

Golfklúbburinn Mostri Sláttuvél 300.000 

Golfklúbbur Skagastrandar Sláttuvél 300.000 

Skotfélag Akraness Loftbyssa 200.000 

Ungmennafélagið Geislinn Fótboltavöllur 200.000 

Ungmennafélagið Tindastóll Til eflingar siglinga íþróttinni 250.000 

Golfklúbbur Ólafsfjarðar Sláttuvél 300.000 

Hestamannafélagið Glófaxi Bygging reiðgerðis 300.000 

Frjálsíþróttadeild UMF Selfoss Kaup á stangarstökksáhöldum 350.000 

Blakdeild Þróttar, Nes. Boltakaup og endurnýjun neta 200.000 

  

Heimild:  Menntamálaráðuneyti, skýrsla yfir úthlutun Íþróttanefndar ríkisins vegna ársins 2008 

Má sjá á þessu framlagi að það eru ýmsir ólíkir þættir sem ríkið styrkir með fjárframlögum. 

Meðal annars greiddi íþróttasjóður út fjármagn krónur 3.650.000.- til ýmsra aðila til 

rannsóknarverkefna. Alls samþykkti menntamálaráðherra tillögur Íþróttanefndar um 

styrkveitingar að upphæð kr. 20.354.000 til 90 verkefna víðs vegar um landið fyrir árið 2008. 

                                                 
36 Sótt á vef Menntamálaráðuneytis þann, 13.06. 2009. http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/menning2006.pdf 



Sveitarfélögin og íþróttastarfsemi – er markvisst unnið eftir íþróttastefnu ? 

24 

3 RAUNRANNSÓKN 

Í þessum kafla er umfjöllunarefnið rannsóknin sjálf og sú viðtalskönnun er framkvæmd var 

við þessa rannsókn.  Rannsóknaraðferðir eru skilgreindar og fjallað er um þá svörun er fram 

kom við útsendum spurningalistum er notaðir voru til að afla gagna og fá fram viðhorf 

viðkomandi aðila.  Sérstaklega er horft til þeirra sveitarfélaga sem voru til skoðunar í 

rannsókn þessari. 

3.1 Rannsóknaraðferðir 

Aðferðafræði sú er notuð er við þessa rannsókn flokkast sem raunrannsókn (case study), því 

hér er á ferðinni skoðun á ákveðnum dæmum sem eru sveitarfélög í þessu tilviki, núverandi 

stöðu eða þeirri stöðu er til staðar er þegar rannsókn fer fram.  Í þessari raunrannsókn er notast 

hvoru tveggja við eigindlegar og megindlegar rannsóknir. 

Í eigindlega hlutanum (qualitative) er reynt að skilja, greina og meta huglægu sjónarmið og 

viðhorf einstaklinga úr svörum við spurningum og til að svara rannsóknarspurningu og þeim 

undirspurningum er lagðar voru fram.  Aðferðafræðin flokkast undir stöðluð viðtöl (structured 

interview), þar sem spurningar eru að mestu ákveðnar fyrirfram og staðlaðar eins fyrir 

viðmælendur.  Hins vegar væri hægt að flokka hluta rannsóknar undir hálfopin viðtöl (semi-

structured) í þeim hluta sem viðmælendum var „gefið orðið laust“ á þann hátt að þeir fengu að 

tjá sig um málefnið sveitarfélög – íþróttastarf á „opinn hátt” án þess að svara spurningu beint 

heldur voru notuð svokölluð „stikkorð“ sem viðmælendur spunnu texta sinn útfrá eftir þeirri 

sýn sem þeir höfðu á málefnið.  

Að leggja fyrir spurningar getur verið flókin rannsóknaraðferð og með hverri spurningu í 

rannsókn þessari þurfti að hyggja að fjölmörgum aðferðafræðilegum atriðum.  Má þar nefna 

atriði eins og að hafa einföld orð og skýringar í huga með það markmið að svarendur skildu 

spurninguna vel og reynt var að varast leiðandi spurningar.  Opnir svarkvarðar geta verið 

erfiðir og flóknir í huga svarenda en eru stundum nauðsynlegir þegar ekki er með góðu móti 

hægt að setja fram fyrirframgefna svarkosti.37  Í sumum tilvikum getur farið saman að 

spurninga aðferð verði stöðluð viðtöl en jafnframt verði gripið til spurninga eða viðtala sem 

flokkast undir hálfopin viðtöl eins og raunin er í þessari rannsókn.  Viðtölin fóru fram með 

þeim hætti að sendir voru spurningalistar til þeirra aðila sem fara með íþróttamálaflokkinn hjá 

tveimur sveitarfélögum og báru þeir stöðuheitið, menningar- og frístundafulltrúar.  Jafnframt 

                                                 
37 Þorlákur Karlsson, Háskólinn í Reykjavík 2004. Bls. 333 
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voru sendar spurningar til forsvarsmanna íþróttafélaga í sömu sveitarfélögum.  Svörun var 

með ýmsum hætti, skrifleg, símleiðis eða í formi viðtals.  Tímabil viðtala voru júní  og  júlí 

mánuðir 2009. 

Öflun og greining talnagagna var hluti af þessari rannsókn og flokkast undir megindlegar 

rannsóknaraðferðir.  

Við vinnslu verkefnisins voru notaðar ýmsar heimildir eins og komið var að í kafla eitt en 

jafnframt var ákveðið að fá upplýsingar frá rannsóknarsveitarfélögum tveimur um þau mál er 

tengjast rannsókninni.  Leitað var til fulltrúa sveitarfélaga sem hafa með íþróttamálaflokkinn 

að gera. Jafnframt var leitað til forsvarsmanna íþróttafélaga.  Gáfu þessir aðilar upplýsingar 

um aðbúnað til íþróttaiðkunar innan sveitarfélagsins, starfandi félög, aðkomu bæjaryfirvalda, 

stefnur og annað slíkt.  Með því að fá svör við spurningum frá þessum aðilum sem í raun á 

vissan hátt „sitja sitt hvoru megin við borðið” þá sé verið að ná fram jafnvel ólíkum 

sjónarmiðum eða skoðunum manna á viðfangsefninu.  Ásamt því að skoða stefnu 

sveitarfélaga til íþróttamálefna þótti rannsakanda nauðsynlegt að skoða stefnu íþróttafélaga á 

svæðinu.  Leiða má að því líkur að sveitarfélög geri þá kröfu til þeirra aðila sem að 

íþróttamálum standa að unnið sé eftir markaðri stefnu félaganna sjálfra.  Öll vinna og 

framkvæmd við rannsókn þessa var unnin með það að leiðarljósi að reyna að afla skýrra svara 

við rannsóknarspurningunni sjálfri.  Eru  spurningar sem flokkast sem undirspurningar 

notaðar sem ákveðið hjálpargagn í þeirri viðleitni. 

Viðmælendur þeir sem tóku þátt í viðtölum fyrir hönd sveitarfélaga og íþróttafélaga í 

Grindavík og á Fljótsdalshéraði eru; 

Tafla 4.  Viðmælendur í rannsókn 

Viðmælendur   

Karen Erla Erlingsdóttir Menningar- og frístundafulltrúi Fljótsdalshéraðs 

Helgi Sigurðsson Fyrrverandi formaður Íþróttafélagsins Hattar 

Davíð Þór Sigurðarson Formaður Íþróttafélagsins Hattar 

Árni Ólason Íþróttafrömuður og bæjarstjórnarmaður Fljótsdalsh. 

Kristinn J. Reimarsson Menningar- og frístundafulltrúi Grindavíkurbæjar 

Gunnlaugur J. Hreinsson Formaður Ungmennafélags Grindavíkur 

Páll Erlingsson Formaður Golfklúbbs Grindavíkur 
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3.2 FLJÓTSDALSHÉRAÐ 

Fljótsdalshérað er sveitarfélag á mið-Austurlandi sem varð til 1. nóvember 2004, við 

sameiningu Austur-Héraðs, Fellahrepps og Norður-Héraðs.  Íbúar þann, 1. jan. 2009 voru 

3.695 og flestir búsettir í þéttbýlinu á Egilsstöðum og í Fellabæ.  Sveitarfélagið er mjög 

víðfeðmt og er nú það landmesta á Íslandi og er stærð þess  8.884 ferkílómetrar.  Flestir íbúa 

Fljótsdalshéraðs starfa við þjónustu og opinbera starfsemi.38  

Tafla 5.  Íbúa- og iðkenda/ iðkana fjöldi í Fljótsdalshéraði 

    Fljótsdalshérað       

  2008 2007 2006 
Karlar 
(2007) Konur (2007) 

Mannfjöldi 1.des 3.707 4.073 3.707 2.373 1.700 

Fjöldi iðkana 2007   1.292   835 457 

Iðkanir % af heild 2007   32%   35% 27% 

Fjöldi iðkenda 2007   926   573 353 

Iðkendur % af heild 2007   22,7%   24,1% 20,8% 

            

Heimild:  Hagstofa Íslands, gagnagrunnur og ÍSÍ (svar við fyrirspurn rannsakanda) 

3.2.1 Helsta íþróttaaðstaða á Fljótsdalshéraði 

Á Egilsstöðum er aðstaða til íþróttaiðkunar almennt talin mjög góð, nýr frjálsíþróttavöllur 

með hlaupabrautum lögðum tertanefni, stórt og gott íþróttahús, sundlaug og aðstaða til 

knattspyrnuæfinga. 

Tafla 6.  Íþróttamannvirki Fljótsdalshéraðs 

Bókfært- og vátryggingarverð fasteigna 2007   

  Vátr.verð  Kr.á íbúa(vátr.verð) Bókfært verð 

Íþróttamannvirki39 1.073.260 263.506 411.670 

Lausafjármunir, íþróttamannvirki 89.717 22.027   

        

Heimild: Ársreikningur Fljótsdalshéraðs 2007 

Í Fljótsdalshéraði eru fjögur íþróttahús í Fellabæ, Brúarási, Hallormsstað og á Egilsstöðum. 

                                                 
38 Heimasíða Fljótsdalshéraðs, sótt 15.06.2009 http://fljotsdalsherad.is/ 
39 Að auki rekstrarleigusamningur við Fasteign ehf um leigu og rekstur á gervigrasvelli. 
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Fjölnotahúsið í Fellabæ var tekið í notkun í lok árs 2004 og er íþróttasalurinn 323 m2 að 

stærð. Hann er fyrst og fremst notaður til íþróttakennslu fyrir grunnskóla og leikskóla.    

Íþróttahúsið í Brúarási er um 400 m2 að stærð og er aðallega notað til íþróttakennslu.  

Íþróttahúsið á Hallormsstað er í eigu Hallormsstaðaskóla, notaður þar til kennslu og einnig 

leigður út til einkaaðila.  Íþróttasalurinn sjálfur er um 200 m2 að stærð.  Íþróttamiðstöðin á 

Egilsstöðum er með íþróttasal sem er 1200 m2 sem hægt er að skipta niður í þrjár einingar.  Á 

efri hæð hússins er líkamsræktaraðstaða með góðum tækjum og í kjallara hússins er lítill salur 

þar sem boðið er upp á ýmis konar leikfimi.  Íþróttakennsla Grunnskólans á Egilsstöðum og 

Eiðum fer fram í Íþróttamiðstöðinni.  Við Íþróttamiðstöðina á Egilsstöðum er útisundlaug 

sem er 25 m löng með tveimur heitum pottum, vaðlaug og rennibraut.  Einnig er sundlaug á 

Skjöldólfsstöðum sem aðeins er opin yfir sumartímann. 

Á Egilsstöðum er nýlegur fjölnota íþróttavöllur, Vilhjálmsvöllur. Frjálsíþróttavöllur með sex 

hlaupabrautum með nýlögðu gerviefni sem einnig er á stökkbrautum.  Innan brautar er 

knattspyrnuvöllur með grasi og í öðrum enda vallarins er tennisvöllur.  Við hliðin á vellinum 

eru nokkrar púttholur.  Hjá Vilhjálmsvelli stendur, Hettan, sem er áhaldageymsla og 

félagsaðstaða Hattar.  Í kjallara hússins er búningsaðstaða og sturtur.  Ekkjufellsvöllur er 9 

holu golfvöllur, um 2.400 metrar og parið 35 högg. 

Fljótsdalshérað og Seyðisfjarðarkaupstaður hafa með sér samstarf um rekstur skíðasvæðis.  Á 

skíðasvæðinu er 1 km löng diskalyfta þar sem skíðabrekkur eru við allra hæfi, jafnt fyrir 

lengra komna sem styttra.  Barnalyfta er einnig á svæðinu.  Svæðið er flóðlýst. 

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á aðstöðu hestamanna á Fljótsdalshéraði síðustu misseri.  

Í nýrri hesthúsabyggð sem reist hefur verið við bæinn Fossgerði er nú pláss fyrir 91 hest í 

glæsilegum hesthúsum.  Þar er einnig gott æfingagerði ásamt annarri nauðsynlegri aðstöðu er 

tengist hestamennsku.  Fyrirhugað er að reisa reiðhöll að Stekkhólma á næstu árum og hefur 

verið stofnað félag um þá framkvæmd. 

Í Hallormsstað og á Brúarási er um löglega KSÍ sparkvelli að ræða, byggða í samvinnu við 

KSÍ, og eru þeir hluti af átaki KSÍ vegna uppbyggingu sparkvalla um allt land.  

Fljótsdalshérað bar þó meginkostnað við framkvæmdir en Fljótsdalshreppur greiðir hluta 

kostnaðar við sparkvöllinn í Hallormsstað.   

Fellavöllur er upphitaður gervigrasvöllur með lýsingu, 68x105 metrar að stærð.  Völlurinn er 

gerður samkvæmt FÍFA kröfum og uppfyllir hann öll skilyrði keppnisvallar að undanskildum 
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kröfum um áhorfendasvæði.  Vallarhús er við völlinn með búningsaðstöðu, aðstöðu fyrir 

þjálfara og snyrtingum.40 

3.2.2 Íþróttastarf á Fljótsdalshéraði 

Íþrótta- og æskulýðsstarfið er fyrst og fremst  á vegum íþróttafélaga á svæðinu.  Má þar nefna 

Íþróttafélagið Hött sem er með margar deildir innan síns félags, Golfklúbb Fljótsdalshéraðs, 

Hestamannafélagið Freyfaxa, Bifhjólaklúbbinn Start svo að eitthvað sé nefnd.  Einnig er til 

staðar æskulýðsstarf á vegum kirkjunnar og skátastarf.  Sveitarfélagið Fljótsdalshéraðs 

stendur fyrir æskulýðsstarfi í þremur félagsmiðstöðvum, tveimur fyrir grunnskólaaldur og 

einni fyrir ungt fólk á aldrinum 16-25 ára.  Menningarmiðstöð Fljótsdalshéraðs stendur fyrir 

skipulögðu æskulýðsstarfi svo sem leiklistarhátíð og ýmsum námskeiðum.  Skólagarðar eru 

reknir af sveitarfélaginu.41 

Tafla 7.  Heildarútgjöld sveitarfélags í málaflokknum íþrótta- og æskulýðsmál árið 2007 

                                                                    

 Framlag Fljótsdalshéraðs til íþrótta- og æskulýðsstarfs   2007    

Útgjaldaliðir Í þús. króna Meðalútgjöld á íbúa 

Sameiginlegir liðir, laun og annar rekstur 4.956 1.217 

Leikvellir, annar rekstur 4.844 1.189 

Æskulýðsmál, laun og annar rekstur 15.206 3.734 

Félagsmiðstöðvar, laun og annar rekstur 29.411 7.221 

íþróttahús- og sundlaugar 116.994 28.725 

Íþróttasvæði, annar rekstur 20.409 5.011 

Styrkir til íþrótta- og æskulýðsstarfs 39.559 9.712 

Samtals framlag 231.379 56.809 

Heildartekjur í málaflokknum -63.104 -15.494 

Heildarframlag af frádregnum tekjum 168.275 41.315 

      

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga, upplýsingaveita 2007 

Íþróttafélagið Höttur varð til við sameiningu Ungmennafélagsins Hattar og 

Knattspyrnufélagsins Spyrnis í febrúar 1974 og hefur frá stofnun  rekið öflugt íþróttastarf.  Er 

það langstærsta félagið á svæðinu.  Aðili að Ungmenna- og íþróttasambandi Austurlands sem 

                                                 
40 Heimasíða Fljótsdalshéraðs, sótt 15.06.2009 http://fljotsdalsherad.is/  
41 Karen Erla Erlingsdóttir, munnleg heimild,  12.06.2009 
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er héraðasamband innan Íþróttasambands Íslands og Ungmennafélags Íslands.  Deildir 

félagsins eru átta, knattspyrna, körfubolti, handbolti, blak, skíði, fimleikar, frjálsar íþróttir og 

sund.  Stærstu deildir hjá Hetti eru fimleika- og fótboltadeild með yfir 200 iðkendur í báðum 

deildum.  Samvirkjafélag Eiðaþinghár, stofnað 1926 af ungu fólki sem vildi efla einingu 

sveitarinnar, auðga mannlíf hennar og standa fyrir öflugu íþróttastarfi.  Ungmennafélagið 

Ásinn er í Brúarási og er það aðstaða til íþróttaiðkunar innanhúss.  Ungmennafélagið Þristur 

var stofnað í upphafi tíunda áratugarins. Félagið hefur haldið uppi öflugu íþrótta- og 

tómsstundastarfi á Hallormsstað.  Hestamannafélagið Freyfaxi er með aðstöðu á Stekkhólma. 

Golfklúbbur Fljótsdalshérðas var stofnaður árið 1984.42 

3.2.3 Rannsóknarþemu – Fljótsdalshérað 

Hér verður fjallað um þau þemu sem höfð voru til hliðsjónar við gerð spurninga.  Svör 

viðmælenda við spurningum á Fljótsdalshéraði eru í þessum kafla dregin saman og birt.  

Jafnframt koma hér fram viðhorf viðmælanda til íþróttamálefna innan sveitarfélagsins 

3.2.3.1 Stefna og stefnumótun Fljótsdalshéraðs 

Fulltrúar íþróttahreyfingar Fljótsdalshéraðs í rannsókn þessari kannast ekki við að til sé 

ákveðin íþróttamálastefna hjá sveitarfélaginu sjálfu.  Af hálfu íþróttaaðila væri í mörgum 

tilfellum leitað eftir upplýsingum um íþrótta- og félagsstarf, á heimasíðu sveitarfélagsins og 

þaðan sóttar almennar upplýsingar.  Á heimasíðunni væri að finna ýmsar stefnur og 

viljayfirlýsingu sveitarfélagsins um ýmis málefni en ekki væri neitt að finna um íþrótta- eða 

æskulýðsstefnu sveitarfélagsins.  Á heimasíðunni væri hins vegar sérlega aðgengilegt að 

nálgast góðar almennar upplýsingar um íþróttir og frístundir.  Hvar þær er hægt að stunda í 

sveitarfélaginu, upplýsingar um aðstöðu og íþróttasvæði sem og önnur útivistarsvæði, 

opnunartíma og annað tengt efni íbúum sem öðrum til gagns.  Talsmenn íþróttahreyfingar í 

sveitarfélaginu töldu að öll samskipti við stjórnsýsluna í sveitarfélaginu væri yfirleitt mjög 

góð.  Forsvarsmenn íþróttahreyfingar og starfsmenn sveitarfélags ættu yfirleitt gott samstarf 

um málefnið hverju sinni.  

Að sögn bæjaryfirvalda er ekki til staðar af hálfu sveitarfélags nein ákveðin íþróttamálastefna 

en íþrótta- og frístundanefnd sveitarfélagsins fór í stefnumótunarvinnu árið 2006.  Sú vinna 

væri ekki fullmótuð nú þremur árum seinna og hafi þar að leiðandi ekki verið útgefin.  

Útdráttur úr þeirri vinnu fór samt sem áður inní í sameiginlega útgefna stefnu sveitarfélagsins 

sem ber heitið Framtíðar- og stefna Fljótdalshéraðs 2007 – 2027 og sjá má á heimasíðu 

                                                 
42 Heimasíða Fljótsdalshéraðs, sótt 15.06.2009 http://fljotsdalsherad.is/  
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sveitarfélagsins.  Þar eru framtíðarmarkmið sveitarfélagsins til tuttugu ára tíunduð í ákveðnum 

málaflokkum í mjög almennum dúr og um íþróttir má lesa þetta í framtíðarstefnu 

sveitarfélagsins „2027 er Fljótsdalshérað þekkt sem samfélag velferðar þar sem íbúarnir 

njóta hæfileika sinna, stuðnings og hvatningar samfélagsins.  Aðstaða til heilsuræktar og 

heilbrigðs lífernis er fjölbreytt og íbúar taka virkan þátt í skipulögðu íþrótta- og 

frístundastarfi.  Unnið er að eflingu vitundar um heilsu og heilbrigðan lífsstíl.“  

Fljótdalshérað kom einnig að verkefni í samvinnu við Lýðsheilsustöð ásamt mörgum fleiri 

sveitarfélögum undir nafninu;  „Allt hefur áhrif, einkum við sjálf“ sem er markmiðs- og 

aðgerðaáætlun fyrir árin 2007 til 2010.  Þar með var mótuð ákveðin stefna í lýðheilsumálum. 

Þá setti sveitarfélagið á stofn stýrihóp þar sem verkefni hópsins var meðal annars að móta 

stefnu Fljótsdalshéraðs sem miðar að því að bæta lífshætti barna og fullorðinna með áherslu á  

aukna hreyfingu og betra mataræði.  Að auki er hlutverk hópsins að gera aðgerðaáætlun og 

tryggja það að hún komist í framkvæmd.  Markmið eru mælanleg og fær sveitarfélagið  

niðurstöður þessara kannana greindar fyrir stofnanir og nemendur í Fljótdalshéraði.  Loka 

mælingar og greiningar verða birtar 2010 og er þá fyrirhuguð endurskoðun á stefnu þessari.  Þessu 

orð er tilheyra íþróttastarfi er að finna í skýrslunni;  „Leitað verði leiða í samvinnu við 

sveitarfélagið til að innleiða systkinaafslátt af æfingagjöldum.  Íþróttafélög á Fljótsdalshéraði 

kynni íbúum sveitarfélagsins reglubundið þær íþróttagreinar sem boðið er uppá.  Íþróttafélögin 

beiti sér fyrir eflingu almenningsíþrótta.  Íþróttafélögin eru hvött til að leitast við að ekki séu 

skipulagðar æfingar barna á grunnskólaaldri eftir kl: 18:00 að kveldi. Öll íþróttafélög á 

Fljótsdalshéraði verði Fyrirmyndarfélög ÍSÍ.  Allir sem vinna með börn og unglinga sýni gott 

fordæmi í starfi sínu, klæðnaður við hæfi, gott mataræði, hreinlæti og snyrtimennska, góð 

umgengni og framkoma og ekki verði notað  tóbak né önnur vímuefni.  Stuðla að samstarfi á milli 

íþróttafélaganna, félagsmiðstöðvanna og skólanna. Vinna að því að heilsuræktarstöðvar geti haft 

barnvæna gæslu fyrir yngri börn á meðan foreldrar stunda líkamsrækt.“  

Að sögn Karenar Erlu starfsmanns Fljótsdalshéraðs; 

„Telja bæjaryfirvöld að nokkuð vel hafi tekist til að fylgja eftir þeim stefnum sem þó þegar 

eru til staðar hjá sveitarfélaginu með nokkuð markvissum hætti þótt alltaf megi gera 

betur.  Íþróttastefna sem slík er ekki á teikniborðinu en vissulega eru komið inná íþróttir- 

og íþróttamál í þeim stefnum sem þegar eru mótaðar.“43 

                                                 
43 Karen Erla Erlingsdóttir, munnleg heimild,  12.06.2009 
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3.2.3.2 Stefna og stefnumótun íþróttafélaga Fljótsdalshéraðs 

Höttur stærsta íþróttafélagið á svæðinu vinnur eftir lögum félagsins og lögum ÍSÍ og UMFÍ.  

Lög félagsins eru frá 2007 og eru nokkuð ítarleg.  Það er ekkert til hjá félaginu sem heitir 

íþróttastefna en félagið hefur í sínum fórum  sérstaka forvarnarstefnu sem nefnist einfaldlega 

forvarnarstefna íþróttafélagsins Hattar.  Þar kemur fram meðal annars að félagið skuli; 

„Stuðla að aukinni og almennari þátttöku ungs fólks í íþróttastarfi og að íþróttafélagið vinni 

markvisst að því að fjölga iðkendum innan sinna raða meðal barna og unglinga, m.a. með því 

að auka fjölbreytni og tryggja þannig að öll börn og unglingar fái tækifæri til að stunda 

íþróttir í samræmi við eigin þarfir, getu og áhuga.“  Einnig er þar að finna;  „Nýta skuli 

mannvirki og aðstöðu sveitarfélagsins til að festa íþróttastarf í sessi sem raunhæfan valkost til 

skemmtunar fyrir unglinga, með því að bjóða upp á iðkun óhefðbundinna greina, halda opin 

hús í íþróttamannvirkjum, eða efna til annars konar íþróttastarfs þessa aldurshóps þar sem 

meiri áhersla er lögð á að koma til móts við þarfir þeirra fyrir afþreyingu og skemmtun en 

keppni og afrek.“  Að auki koma fram ýmis tilmæli til forvarna eins og til dæmis að auka 

þekkingu á skaðsemi fíkniefna og forvörnum innan félagsins og að þjálfarar skulu vinna eftir 

vímuvarnarstefnu félagsins.  Félagið mun sjá þjálfurum fyrir fræðslu um áhrif vímuefnaneyslu 

á árangur í íþróttum sem þjálfarar síðan miðla áfram til iðkenda.  Þjálfarar skulu framfylgja 

stefnu félagsins varðandi samstarf við foreldra og aðra aðila sem sinna málefnum barna og 

unglinga.  Þjálfarar hvetji börn og unglinga sem stunda æfingar hjá félaginu til heilbrigðs 

lífernis og geti frætt þau um hollt mataræði. Að sögn Davíðs Þórs formanns Hattar er; 

„Markvisst unnið eftir þeirri stefnu sem hefur verið mótuð hvað varðar forvarnir og 

þær deildir sem hafa náð því að vera fyrirmyndarfélög ÍSÍ hafa markvisst unnið eftir 

þeim fyrirmælum og skilyrðum sem þarf að uppfylla gagnvart ÍSÍ.  Félagið reyni að 

hafa að leiðarljósi þær stefnur sem þegar eru til staðar og reynt sé að hafa samráð við 

skóla á svæðinu hvað varðar sameiginleg mál eins og eineltismál og önnur slík mál.  

Fer senn í hönd vinna sem stuðla skuli að endurskipulaginu innan stjórnar Hattar með 

það í huga að auka en frekar samstarf á milli deilda félagsins.“ 44 

Tvær deildir innan Íþróttafélagsins Hattar (fimleikar / knattspyrna) uppfylla skilyrði sem 

fyrirmyndardeildir ÍSÍ og með því  móti samþykkt stefnuyfirlýsingu um afmarkaða 

málaflokka, þar sem fram kemur að hvernig starfi sé stefnt.  Slíkar stefnuyfirlýsingar hafa 

m.a. verið samþykktar um barna- og unglingastarf, menntun þjálfara og forvarnarstarf.  Með 

                                                 
44 Davíð Þór Sigurðarson, munnleg heimild, 20.06.2009 
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því að taka upp gæðaviðurkenningu fyrir íþróttastarf geta íþróttafélög eða deildir fengið 

viðurkenningu á sínu starfi um að þar fari markviss vinna fram.  Hlutir eins og  skipurit, 

markmiðasetning, fjármálastjórn, þjálfaramenntun, félagsstarf, foreldrastarf, fræðslu- og 

forvarnarstarf, jafnréttismál og umhverfismál þurfa að vera í lagi og uppfylla ákveðin, ítarleg 

skilyrði. 

3.2.3.3 Fljótsdalshérað og ákvörðun  fjárhagsstuðnings til íþróttastarfs  

Í töflu átta má sjá heildarframlag Fljótsdalshéraðs til íþróttastarfs og tengdra málefna.  Hér er 

um nettó tölu að ræða þar sem tekjur í málaflokknum hafa verið dregnar frá útgjöldum.  

Helstu tekjur í málaflokkinn eru reyndar leiga sem sveitarfélagið reiknar á íþróttafélögin 

vegna notkunar á  íþróttaaðstöðu sveitarfélagsins.  Leiga þessi er síðan bókfærð til greiðslu 

sem styrkur til íþróttamálefna hjá sveitarfélagi.   

Tafla 8.  Framlag Fljótsdalshérað til íþróttamálefna árið 2007 

                                                                  
Heildarframlag  til íþróttastarfs  2007     

Nettó útgjaldaliðir Í þús. króna Meðalútgjöld á íbúa 

Sameiginlegir liðir, laun og annar rekstur 4.956 1.217 

Íþróttahús- og sundlaugar 66.099 16.229 

Íþróttasvæði  13.295 3.264 

Styrkir til íþrótta- og æskulýðsstarfs 39.559 9.712 

Samtals framlag 123.909 30.422 

      

Heimild:  Samband íslenskra sveitarfélaga, upplýsingaveita 2007 

En hvernig er fjárhagsstuðningur við langstærsta íþróttafélagið í sveitarfélaginu ákvarðaður ? 

Þar sem ekki er til staðar ákveðin stefna af hálfu bæjaryfirvalda er samið um fjárframlag til 

íþróttafélaga ár hvert.  Auk þess að fá beinan fjárhagslegan stuðning kemur fram stuðningur 

frá sveitarfélaginu á ýmsan máta og mætti þar nefna endurgjaldslaus aðstaða af 

íþróttamannvirkjum bæjarins fyrir íþróttafélögin í sveitarfélaginu auk annara tilfallandi 

verkefna.  Í gildi er samningur er gerður var á milli sveitarfélagins og Íþróttafélagins Hattar.  

Samningur þessi er endurskoðaður af aðilum í september ár hvert. 

Sem dæmi um framkvæmd við samningagerð er að sögn Helga Sigurðssonar fráfarandi 

formanns Hattar, þannig staðið að málum; 
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 „Höttur sendir bréf til íþrótta- og tómstundarráðs sveitarfélagsins með ósk um 

ákveðin fjárhagsstuðning og  skýrir með grófum hætti á hvern hátt það tiltekna 

fjárframlag verði varið.  Íþróttafélagið tiltekur það vinnuframlag sem unnin er í 

sjálfboðavinnu innan stjórnar og í deildum félagsins með það að leiðarljósi að sýna 

framlag starfsins til sveitarfélagsins.  Þá sjá t.d. sveitarstjórnarmenn og aðrir sem að 

þessum málum koma svart á hvítu hversu mikil vinna er lögð í starfið í formi 

sjálfboðastarfs og hvað félagið er að gefa til baka til samfélagins.  Núverandi beinn 

fjárhagsstuðningur við Íþróttafélagið Hött er framlag á ársgrundvelli sem hljóðar 

uppá ca. 1,6 milljón króna (vísitölubundin samningur).  Þessum fjármunum hefur 

verið skipt þannig að aðalstjórn félagins fær 400 þús. til rekstrar en öðrum fjármunum 

er skipt eftir fjölda iðkenda og er stuðst við iðkendatölur frá Íþróttasambandi Íslands 

eða eftir svokallaða FELIX kerfi (gagnagrunnur) sambandsins.  Jafnframt fá þær 

deildir sem hafa ná því takmarki að vera fyrirmyndardeildir með vottun frá ÍSÍ, 100 

þús. í sérstakan styrk.  Að mestu er horft til þess að þetta fjármagn sveitarfélagsins 

verði notað fyrir starfsemi yngri iðkenda félagsins.  Sem dæmi má nefna að 

knattspyrnudeild félagsins er nú með rekstarstyrk sem nemur 250 þús. krónum á ári og 

ef það er reiknað niður á fjölda iðkenda þá er framlagið nálægt 1.500.- krónum á 

einstakling.“45 

Auk þess hefur bæjarsjóður Fljótsdalshéraðs samþykkt;  Niðurgreiðslur þátttökugjalda barna- 

og unglinga í íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi.  Öll börn á aldrinum 6-18 ára  með 

lögheimili í sveitarfélaginu fá allt að 12 þúsund krónur í svokallaða hvatapeninga.  Þessi 

upphæð er vísitölubundin og er farin að nálgast 15 þús. (árið 2009).  Markmiðið er að auka 

möguleika barna- og unglinga á Fljótsdalshéraði til þátttöku í skipulögðu íþrótta- og 

frístundastarfi óháð efnahag fjölskyldna og ýta með því undir aukna hreyfingu og 

félagsþátttöku þeirra.  Skilyrði þess að hægt sé að nýta hvatapeningana er að um skipulagt 

starf sé að ræða sem stundað er undir leiðsögn þjálfara eða leiðbeinanda.  Íþróttafélög, 

tómstunda- og frístundafélög, með skilgreinda starfsemi og rekstur undir eigin kennitölu geta 

nýtt hvatapeningana.  

3.2.3.4 Viðhorf til fjárhagsstuðnings á Fljótsdalshéraði 

Að sögn viðmælanda hefur verið þokkaleg sátt um framlag sveitarfélags til íþróttastarfsemi og 

komst einn viðmælandi þannig að orði „enda er stutt á milli bæjarstjórnamanna og 

                                                 
45 Helgi Sigurðsson, munnleg heimild, 26.06.2009 
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forsvarsmanna félagsins”. Samningaviðræður við sveitarfélagið hafa yfirleitt gengið vel og 

aðilar sýnt í verki og verið sammála um að blómlegt íþróttastarf er eitt af því sem grundvallar 

gott samfélag. En auðvitað eru alltaf skiptar skoðanir manna með hvaða hætti fjármunum 

bæjarfélags skulu varið.  Sama er uppá teningnum hvað varðar viðhorf íþróttahreyfingar um  

skiptingu fjármuna á milli deilda og félaga.  En almennt er þó nokkuð góð sátt um þá 

skiptingu eins og hún er framkvæmd í dag.   

3.2.3.5 Styrkleikar Fljótsdalshéraðs hvað varðar íþróttastarf 

Miðkjarna Fljótsdalshéraðs mynda þéttbýlin Egilsstaðir og Fellabær sem greiðar samgöngur á 

landi og í lofti hafa gert að virkum vegamótum og þar hefur því vaxið upp ýmiss konar 

starfsemi bæði á vegum opinberra aðila og einkaaðila.  Alþjóðaflugvöllurinn á Egilsstöðum 

gegnir mikilvægu hlutverki.  Þessir staðsetning og greiðar samsöngur til allra átta koma 

íþróttastarfssemi til tekna á þann hátt að minna mál er en ella að etja kappi í íþróttum við 

önnur félög.  Svæðið er talið einstaklega veðursælt.  Þróunarstarf og uppbygging einkennir 

raunar allt starf sveitarfélagsins um þessar mundir á öllum sviðum og eru íþróttamál þar ekki 

undanskilin. Skólastarf hefur sett svip sinn á samfélagið til margra ára og þar með 

skólaíþróttir, má þar nefna skólasetrin að Eiðum, Hússtjórnarskólann á Hallormsstað og 

Menntaskólann á Egilsstöðum.  Grunnskólastarf fer fram á fimm stöðum á vegum fjögurra 

grunnskóla.  

Góð og mikil þátttaka í íþróttum og íþróttastarfi og viðhorf almennt mjög jákvætt til 

íþróttastarfs.  Bæjaryfirvöld sýnt í orði og á borði að þau eru  fús til að mæta auknum kröfum 

íþróttasamfélagsins með auknum stuðningi hvort sem er beinn fjárhagslegur stuðningur til 

félaga, til uppbyggingar íþróttamannvirkja eða annara aðstöðu til handa þeim sem stunda 

holla hreyfingu eða líkamsrækt af ýmsum toga.  Aðstaða innan svæðis til íþróttaiðakana 

almennt góð sérstaklega hvað varðar boltagreinar, sund og frjálsar íþróttir (yfir sumartímann).  

Menntun þjálfara og leiðbeinenda er sífellt að aukast.  Fyrirtæki á staðnum jákvæð með 

stuðning í huga og sérstaklega til þeirra deilda sem hafa stimpilinn fyrirmyndardeild  ÍSÍ og 

virðist sá stimpill skipta miklu máli að sögn viðmælenda.   

3.2.3.6 Veikleikar Fljótsdalshéraðs hvað varðar íþróttastarf 

Fólksfækkun var á síðasta ári (2008) en það má að miklu leyti rekja til þess að í kringum 

virkjunar framkvæmdir á Austurlandi var mjög mikil fólksfjölgun á svæðinu sem er að hluta 

til að ganga til baka.  Fljótsdalshérað og sérstaklega þeirra stærsti byggðakjarni Egilsstaðir eru 

mjög ungt sveitarfélag og því um litlar hefðir að ræða, bæði í íþróttum sem og öðru.  Þótt aðal 
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byggðarkjarni sé á Egilsstöðum er nokkur dreifing á íbúafjölda innan svæðis og það skapar 

alltaf umræður og jafnvel deilur um hvar sérstök aðstaða eða íþróttamanvirki verði niðursett.  

Ef horft er til boltaíþrótta þá eru þau ekki með lið í efstu deildum Íslandsmóts þannig að 

athygli og aðrir jákvæðir hlutir sem því tengjast að vera í efstu deild eru ekki til staðar.  Mikill 

ferðakostnaður fylgir því að sækja keppni út fyrir svæðið en ekki er óalgengt að oft þurfi að 

sækja langt til keppni eins og til höfuðborgarsvæðis og nágrennis.  Engin stór 

kjölfestufyrirtæki á svæðinu sem eru tilbúinn að setja mikið fé í íþróttastarf eins og þekkist í 

sumum byggðarlögum og því oft á tíðum erfiðara að verða sér úti um fjármagn til 

íþróttastarfs.  Íþróttaflóran mætti vera meiri og er til dæmis lítið sem ekkert um að 

sjálfsvarnaríþróttir séu stundaðar á svæðinu.  Deildir eins og fimleikadeild sem hefur verið í 

uppgangi síðustu misseri hvað iðkendafjölda varðar (ca.220 iðkendur sem er orðin svipuð tala 

og í knattspyrnu) eiga undir högg að sækja hvað varðar aðstöðu.  Búnaður er mjög dýr og það 

tekur mjög langan tíma að setja upp áhöld fyrir æfingar og svo að ganga frá þeim aftur því 

íþróttahús þarf að notast af fleiri aðilum.  Margar minni deildir / félög eru nokkuð „brothætt“ 

bæði vegna skorts á fjármagni og einnig að reynst getur erfitt að fá fólk til starfa fyrir tiltekna 

deild eða félag. 

Það hefur litlu púðri verið eytt í stefnumótun sérstaklega hjá sveitarfélaginu sjálfu eða hjá 

íþróttafélögunum á svæðinu.  Engin forysta frá sveitarfélaginu hvað þau mál varðar og félögin 

segjast eiga nóg með sitt innra starf en aðilar sammála um að þarna sé verka að vinna.  

Verkefnið sem unnið hefur verið í samvinnu við lýðheilsustöð, „Allt hefur áhrif, einkum við 

sjálf“, hefur gengið ágætlega en vantar að það sé auglýst meira í samfélaginu og því ætlunar 

áhrifin ekki alveg verið þau sem búist hafði verið við telja fulltrúar íþróttahreyfingar á 

staðnum. 

3.2.3.7 Framtíðarsýn á íþróttamálefni Fljótsdalshéraðs 

Viðmælendur íþróttahreyfingar sjá fyrir sér en meiri fjárhagslegan stuðning frá sveitarfélaginu 

þegar fram í sækir og þá helst til yngri flokka starfs.  Aðstaða til íþróttaiðkana sem þó verði 

að teljast nokkuð góð, þurfi enn frekar að aukast og batna.  Íþróttaflóra aukist og tekin verði 

upp enn faglegri og metnaðarfyllri vinnubrögð bæði hjá sveitarfélagi og íþróttafélögum 

sjálfum.  Samvinna á milli deilda innan Hattar verði meiri.  Að fyrirmyndarfélög/deildir ÍSÍ, 

sem nú eru tvö, fjölgi en það á að vera ávísun á markvissara starf.  Sveitarfélag marki sér 

stefnu og sú stefnumótunarvinna hefjist sem fyrst.  Markvisst verði unnið eftir þeirri stefnu 

sem verði þó með ákveðnu millibili endurskoðuð í takt við breytta tíma.  Þátttaka í leik og 

íþróttastarfi aukist jafnt og þétt samfélaginu öllu til heilla. 
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3.3 GRINDAVÍK 

Grindavík sem fékk kaupstaðaréttindi 1974 er staðsett á sunnanverðum Reykjanesskaga.  Er 

einn öflugasti útgerðarbær landsins með fjölda báta og togara og sterkum 

sjávarútvegsfyrirtækjum.  Íbúafjöldi þann, 1. janúar 2009 var 2.850 manns.  Grindavíkurhöfn 

hefur lengi verið í hópi þeirra hafna sem mestum afla skila á land á hverju ári.  Nokkuð hefur 

færst í vöxt undanfarin ár að íbúar stundi atvinnu á höfuðborgarsvæðinu (um 35-40 km 

akstur) en kjósi að búa í Grindavík.  Umsvif ferðaþjónustu fara sífellt vaxandi. 46 

Tafla 9.  Íbúa- og iðkenda/ iðkana fjöldi í Grindavík 

    Grindavík       

  2008 2007 2006 Karlar (2007) Konur (2007) 

Mannfjöldi 1.des 2.849 2.760 2.697 1.422 1.338 

Fjöldi iðkana 2007   1.090   646 444 

Iðkanir % af heild 2007   39%   45% 33% 

Fjöldi iðkenda 2007   765   453 312 

Iðkendur % af heild 2007   27,7%   31,9% 23,3% 

            

Heimild:  Hagstofa Íslands, gagnagrunnur og ÍSÍ (svar við fyrirspurn rannsakanda) 

3.3.1 Helsta íþróttaaðstaða í Grindavík 

Aðstaða til boltaíþrótta telst góð í Grindavík og skiptir nýtt fjölnota íþróttahús sköpum að 

mati viðmælanda.  Glæsileg knattspyrnuaðstaða yfir sumartímann. 

Tafla 10.  Virði íþróttamannvirkja í Grindavík 

Bókfært- og vátryggingarverð fasteigna 2007   

  Vátr.verð  Kr.á íbúa(vátr.verð) Bókfært verð 

Íþróttamannvirki47 447.501 161.000 499.704 

Lausafjármunir, íþróttamannvirki 55.279 19.900   

        

Heimild:  Ársreikningur Grindavíkur 2007 

Íþróttahús bæjarins var tekið í notkun árið 1985 en áður hafði lítil leikfimisalur í 

skólahúsnæði verið notaður til íþróttaiðkunar.  Stærri salnum sem er 900m2 má skipta í tvennt 

                                                 
46 Heimasíða Grindavíkur, sótt 15. júní 2008 http://grindavik.is/ 
47 Ekki inní tölum nýtt knattspyrnuhús með heildarkostnað um 250 millj. 
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eftir þörfum hverju sinni.  Auk þess er í húsinu minni salur, 140m2.  Aðalnotkun er á vegum 

grunnskólans og íþróttafélags bæjarins.  Einnig hafa hópar og fyrirtæki getað leigt einstaka 

tíma fyrir íþróttaiðkun.  Sundlaug Grindavíkur var tekin í notkun árið 1994 og leysti hún að 

hólmi litla plastlaug í bæjarfélaginu er notuð hafði verið til kennslusunds.  Laugin er 25 x 12,5 

m útisundlaug með tilheyrandi pottum, barnalaug, rennibraut, sauna baðstofu, ljósabekk og 

æfingaaðstöðu í kjallara sem sunddeild og júdódeild nýta sér til æfinga. Fjölnota 

knattspyrnuhús var tekið í notkun haustið 2008.  Knattspyrnuhúsið er 50 x 70 metra 

stálgrindarhús með nýjustu gerð gervigrass og 60 metra hlaupabraut.  Auk þess að nýtast við 

knattspyrnuiðkun eiga bæjarbúar kost á að nota húsið til göngu / hreyfingu yfir vetrartímann.  

Jafnframt hefur golfklúbbur og stangaveiðifélag æfingar þar.  Einn sparkvöllur er í Grindavík, 

á lóð grunnskólans en annar er í smíðum við nýjan grunnskóla.  Golfvöllurinn er nú 13 holur 

og er stefnt er að því að stækka völlinn í 18 holur og reyndar vinna hafin við það.  Takmarkið 

er 18 holu völlur á 30 ára afmælisári golfklúbbsins árið 2011.  Jafnframt er hafin vinna við 

æfingavöll (par 3) sem staðsettur er inní bænum sjálfum.  Knattspyrnuvellir eru í umsjá 

knattspyrnudeildar UMFG, samkvæmt samkomulagi við Grindavíkurbæ.  Grassvæðið er alls 

um 42.400 m2 að stærð en að auki er vetraræfingasvæðið sem er á svokölluðu rollutúni sem 

er grasæfingaaðstaða fyrir knattspyrnuiðkenndur um 20.000m2.  Glæsilegur aðalleikvangur 

með 1500 manna stúku var tekinn í notkun 17. júní 2001 en völlurinn er 72x105 m.  Gamli 

aðalvöllurinn er notaður sem æfinga- og keppnissvæði og er 100x100 m.  Þess utan er 

æfingasvæði sem er 105x105 m.  Fjórir búningsklefar eru við aðalvöllinn.48 

3.3.2 Íþróttastarf í Grindavík 

Íþrótta- og æskulýðsstarf er að mestu leyti í höndum íþróttafélaga.  Sveitarfélagið stendur þó 

beint fyrir æskulýðsstarfi í félagsmiðstöð bæjarins og æskulýðsstarf er á vegum kirkjunnar.  

Leikjanámskeið á vegum sveitarfélagsins fara fram á sumrin, björgunarsveitin á staðnum er 

með nokkuð öflugt æskulýðsstarf og að auki er um ýmsa æskulýðsstarfsemi og 

námskeiðahald að ræða hjá minni klúbbum og félögum.49 

                                                 
48 Heimasíða Grindavíkur og upplýsingar frá viðmælendum. Sótt, 15.06. 2009, www.grindavík.is 
49 Kristinn J. Reimarsson, munnleg heimild, 15.06.2009 
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Tafla 11.  Heildarútgjöld Grindavíkur í málaflokknum íþrótta- og æskulýðsmál 

                                                                    

Framlag Grindavíkur til íþrótta- og æskulýðsstarfs   2007    

Útgjaldaliðir Í þús. króna Meðalútgjöld á íbúa 

Sameiginlegir liðir, laun og annar rekstur 518 188 

Leikvellir, annar rekstur 1.747 633 

Æskulýðsmál, laun og annar rekstur 18.483 6.697 

Félagsmiðstöðvar, laun og annar rekstur 14.510 5.257 

íþróttahús- og sundlaugar 98.291 35.613 

Íþróttasvæði, annar rekstur 20.512 7.432 

Styrkir til íþrótta- og æskulýðsstarfs 52.922 19.175 

Samtals framlag 206.983 74.995 

Heildartekjur í málaflokknum -40.000 -14.492 

Heildarframlag af frádregnum tekjum 166.983 60.503 

      

Heimild:  Samband Íslenskra sveitarfélaga, upplýsingaveita 2007 

Ungmennafélag Grindavíkur (UMFG) var stofnað 3. febrúar 1935 en hét þá Íþróttafélag 

Grindavíkur en var breytt í UMFG árið 1963 eftir að hafa legið í dvala um hríð.    

Knattspyrnulið UMFG tók fyrst þátt í deildarkeppni 1969 og vann sér fyrst sæti í úrvalsdeild 

1994 og lék sama ár til úrslita um bikarmeistaratitilinn.  Saga körfuboltans í Grindavík hófst 

1957 en körfuknattleiksdeildin var stofnuð 1974.  UMFG, langstærsta félagið í 

sveitarfélaginu, starfar í nokkrum deildum. Helstu deildir eru; Knattspyrnudeild, 

körfuknattleiksdeild, júdódeild, sunddeild, fimleikadeild og taekwondodeild.  Önnur helstu 

íþróttafélög í sveitarfélaginu eru;  Pílukastklúbbur Grindavíkur sem hefur verið nokkuð virkur 

undanfarin ár.  Golfklúbbur Grindavíkur sem er ört stækkandi klúbbur með stór 

framtíðarmarkmið.  Í.G.- körfuknattleiksfélag eingöngu með rekstur vegna meistaraflokks 

karla.  G.G.-knattspyrnufélag hefur tekið þátt í neðstu deild Íslandsmóts í knattspyrnu og 

GRV. sem er sameiginlegt félag Grindavíkur, Reynis Sandgerði og Víðis Garði um 

kvennaknattspyrnu.  Grindavíkurdeild Hestmannafélagsins Mána (Reykjanesbæ) var stofnuð 

árið 2000.  Um 35 Grindavíkingar eru í Mána og stefna þeir að því að reisa sína eigin 

reiðhöll.50 

                                                 
50 Heimasíða Grindavíkur og upplýsingar frá viðmælendum. Sótt, 15.06. 2009, www.grindavík.is 
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3.3.3 Rannsóknarþemu – Grindavík 

Hér verður fjallað  um þau þemu sem höfð voru til hliðsjónar við gerð spurninga. Svör 

viðmælanda við spurningum í Grindavík eru dregin saman og birt hér.  Jafnframt koma hér 

fram viðhorf  viðmælanda  til málaflokksins, íþróttamálefni. 

3.3.3.1 Stefna og stefnumótun Grindavíkurbæjar 

Viðmælendur segja að til staðar hjá sveitarfélagi sé engin stefna  né nein stefnumótunarvinna í 

gangi hvað varðar íþróttamálefni. Að sögn Kristins J. Reimarssonar starfsmanns 

Grindavíkurbæjar er; 

„Hins vegar að störfum hjá sveitarfélagi vinnuhópur sem falið er að vinna að 

forvarnarstefnu og annar vinnuhópur sé að störfum til að hanna og fullmóta 

skólastefnu bæjarins.  Mótuð hefur verið fjölskyldustefna bæjarins (2002) og þar má 

finna nokkur orð hvað varðar íþróttamál.  Þar kemur fram að  Grindavíkurbær stefnir 

að því að uppbygging íþróttamannvirkja sé jafnan með þeim hætti að aðstaða til 

íþróttaiðkunar almennings og keppnisflokka sé viðunandi og að rannsóknir sýni að 

stuðningur við íþróttaiðkun og tómstundastarf er talinn hafa jákvæð áhrif á líf og 

líðan ungs fólks. Bærinn stefni að því að eiga áfram gott samstarf við UMFG og önnur 

frjáls félagasamtök um að reka fjölbreytt barna- og unglingastarf þar sem lögð verður 

áhersla á örvun líkamlegs, sálræns og félagslegs þroska og leggur  áherslu á að 

starfið feli í sér að gera börnum og unglingum grein fyrir þeim skaðvænlegu 

afleiðingum sem áfengis- og vímuefnaneysla hverskonar getur haft á líf þeirra og alla 

framtíð. Einng kemur skýrt fram að bærinn leggur áherslu á að þar gegni fjölskyldan  

lykilhlutverki en samvera með foreldrum, íþróttir og skipulegt frístundastarf dregur úr 

reykingum, neyslu áfengis og vímuefna.“51  

Viðmælendur eru sammála um að það væri bæjarfélagi til heilla af til væri íþrótta- og 

æskulýðsstefna hjá bæjarfélaginu.  Æskilegast væri að sú stefnumótunarvinna færi fram sem 

fyrst og vandað væri hvívetna til verka þannig að aðilar væru sáttir við þá stefnu sem mörkuð 

væri.  Stefnt er að því næsta haust að komið verði á samfelldu skóla og félagsstarfi (þar með 

íþróttastarfi) í fyrstu fjórum árgöngum grunnskólans. 

                                                 
51 Kristinn J. Reimarsson, munnleg heimild, 06.07.2009 
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3.3.3.2 Stefna og stefnumótun íþróttafélaga í Grindavík 

Það er ekki um auðugan garð að gresja er kemur að stefnu eða stefnumótun hjá 

íþróttafélögum á svæðinu að sögn formanns Ungmennafélags Grindavíkur;  

„Skipulögðu íþróttastarfi er fyrst og fremst sinnt af deildum ungmennafélagsins en 

ekki af aðalstjórn félagsins heldur hverri íþróttadeild fyrir sig sem mótar starfið.  Þar 

hefur ekki verið um  neina ákveðna stefnu til að vinna eftir og enga áætlun um að bæta 

úr því  á næstunni, allavega er ekki búið að setja niður nein ákveðin plön hvað það 

varðar.  Þar sem ekki er til nein formleg stefna heldur svokölluð hentistefna látin ráða 

för hverju sinni verða vinnubrögð ekki markviss sem hlýtur að bitna á því mikla starfi 

sem unnið er í bænum hvað varðar íþróttir.  Vissulega er UMFG aðili að 

heildarsamtökum íþróttahreyfingarinnar og vinnur eftir lögum félagsins og lögum ÍSÍ 

og UMFÍ.  Hefur félagið á einhvern hátt reynt að tileinka sér þær stefnur sem gilt hafa 

hjá þeim hreyfingum sem og í gegnum heildarsamtök eins og KSÍ og KKÍ.  Enginn 

deild uppfyllir þau skilyrði að kallast fyrirmyndarfélag  ÍSÍ.  Knattspyrnudeild  hefur 

þurft að setja af stað einhverja vinnu til að öðlast svokallað leyfiskerfi KSÍ sem er 

forsenda þess að fá að hefja leik í efstu deild Íslandsmótsins.  Til að KSÍ fái peninga 

frá UEFA verða þeir að vinna eftir ákveðnum reglum og er þetta leyfiskerfi þeirra inní 

þeim pakka.  Hvötin kemur frá UEFA en ekki frá ÍSÍ en þó byggt upp frá sama grunni.  

Þeir sem eru með leyfiskerfi KSÍ ættu með lítilli fyrirhöfn að uppfylla skilyrði ÍSÍ hvað 

varðar fyrirmyndarfélag.“52 

Knattspyrnudeild UMFG hefur  uppfyllt skilyrði KSÍ og eru þær forsendur sem þarf að 

uppfylla til að fá samþykkt leyfi í fimm flokkum; 

• Mannvirkjaforsendur  

• Knattspyrnulegar forsendur  

• Starfsfólk og stjórnun  

• Lagalegar forsendur  

• Fjárhagslegar forsendur  

Golfklúbbur Grindavíkur þar sem iðkendafjöldi er um 200 manns hefur heldur ekki í sínum 

fórum ákveðna stefnu sem unnið er markvisst eftir að sögn formanns félagsins.  Þar eru 

almennar reglur eins og umgengnisreglur, mótareglur og annað slíkt í hávegum hafðar, en að 

öðru leyti ekkert til opinberlega sem heitir stefna félagsins. 

                                                 
52 Gunnlaugur J. Hreinsson, munnleg heimild, 25.06.2009 
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3.3.3.3 Grindavík og ákvörðun fjárhagsstuðnings til íþróttastarfs 

Tafla 12.  Framlag Grindavíkurbæjar til íþróttamálefna árið 2007 

                                                                    
Heildarframlag  til íþróttastarfs  2007     

Nettó útgjaldaliðir Í þús. króna Meðalútgjöld á íbúa 

Sameiginlegir liðir, laun og annar rekstur 518 188 

Íþróttahús- og sundlaugar 73.222 26.530 

Íþróttasvæði  5.712 2.070 

Styrkir til íþrótta- og æskulýðsstarfs 52.922 19.175 

Samtals framlag 132.374 47.963 

      

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga, upplýsingaveita 2007 

Í töflu tólf má sjá nettó heildarframlag Grindavíkurbæjar til íþróttastarfs og tengdra málefna.  

Hér er um nettó tölu að ræða þar sem tekjur í málaflokknum hafa verið dregnar frá útgjöldum.  

Helstu tekjur í málaflokkinn eru reyndar leiga sem sveitarfélagið reiknar á íþróttafélögin 

vegna notkunar á íþróttaaðstöðu sveitarfélagsins.  Leiga þessi er síðan bókfærð til greiðslu 

sem styrkur til íþróttamálefna hjá sveitarfélagi. 

En hvernig er fjárhagsstuðningur við langstærsta íþróttafélagið í sveitarfélaginu ákvarðaður? 

Deildir innan ungmennafélagsins koma hver og ein til bæjarins og semja hver fyrir sig við 

bæjaryfirvöld um fjárhagsstuðning.  Árið 2000 vildi aðalstjórn UMFG gera heildarsamning 

við sveitarfélagið og var horft til Mosfellsbæjar / Aftureldingar í þeim efnum en það náðist 

ekki sátt um það inn félagsins þess í stað var samningurinn  “brytjaður” niður í hverja deild 

fyrir sig og er það fyrirkomulag ennþá við líði.  Síðustu ár hefur samningur við hverja deild 

verið nokkuð tvískiptur, annarsvegar ein föst upphæð og svo önnur sem hefur miðast við 

iðkendafjölda.  Hér áður var ekkert verið að horfa til þess  sérstaklega, hve mikil starfsemi 

væri hjá hverri deild heldur var samið um einhverja fasta fjárhæð.  Nú hefur hver deild gert 

samning við sveitarfélagið um fastan styrk á ársgrundvelli.  Síðan fær hver deild greitt 

ákveðna krónutölu á hvern iðkanda sem var í upphafi mánaðarlega um 1300 krónur en er nú  

1560 krónur.  Framkvæmd þess er að sendur er mánaðarlegur listi þar sem fram koma nöfn, 

kennitölur og mætingasókn iðkenda, til aðalstjórnar UMFG.  Þar er farið yfir listann og hann 

staðfestur (krafist er að lágmarki 60% æfingasóknar) í framhaldi af því og komið áfram til 

bæjarins.  Aðalstjórn sendir reikning til bæjarins í takt við innsenda lista  og fá deildir 
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félagsins greitt beint inná sinn bankareikning samkvæmt þeim tölum.  Sem dæmi má nefna að 

sögn formanns ungmennafélagsins; 

„Það eru um 40 þús. krónur á iðkanda hjá knattspyrnudeild sem innheimtist með 

þessum hætti á ári (iðkendagreiðslur og fastur styrkur).  Eru þessir peningar ígildi 

æfingagjalda því engin æfingagjöld eru innheimt hjá deildunum. Deildirnar eru líka 

að gefa frá sér eða taka þátt í niðurgreiðslu æfingagjalda  því ef æfingagjöld væru 

innheimt eins og áður fyrr og greidd beint að iðkendum væri sú tala eitthvað fyrir ofan 

40 þúsund eins og í þessu dæmi knattspyrnudeildar.  Það kemur allt inn, enginn 

systkina afsláttur eða annað slíkt í þessu kerfi að í raun sé félagið ekki að ná fram 

meiri tekjum en það hafði áður er greidd voru æfingagjöld af iðkendum sjálfum og 

heldur áfram.  Hins vegar er þetta þægileg leið og verður að teljast fjölskylduvæn og 

ætti að stuðla að aukinni þátttöku.“53  

Fastar greiðslur alls frá bæjarfélagi til ungmennafélags voru á árinu 2008 um 14 millj. króna.  

Ef teknar eru inní dæmið að auki greiðslur vegna æfingagjalda er þessi fjárhæð komin í 

ríflega 21,4 millj.  Stærstan hluta fá knattsp.deild eða um 8,7 millj. og körfukn.deild um 6 

millj.  Golfklúbbur Grindavíkur hefur gert samning við bæjarfélagið um greiðslur sem er 

ríflega 2 milljónir á ári sem kallaður er „slátturstyrkur” þar á bæ.  Bærinn leggur einnig til 

endurgjaldslausa aðstöðu til deildanna hvað varðar íþróttasvæði og íþróttamannvirki bæjarins.  

Golfklúbburinn hefur boðið 16 ára og yngri félögum frítt félagsgjald auk þess að bjóða upp á 

frí kennslunámskeið fyrir sömu iðkendur.  Árið 2008 styrkti bærinn 12 vikna skokknámskeið í 

gegnum Orkubúið sem er líkamsræktunarstöð í Grindavík sem var mjög vel sótt.  Síðan í 

vetur hefur bærinn styrkt íþróttastarf eldri borgara m.a. með því að greiða 2x í viku aðgang 

þeirra að líkamsræktarstöð.  Frítt er fyrir börn undir 16 ára aldri og öryrkja og ellilífeyrisþega 

í sund og gufu í sundlaug bæjarins. 

3.3.3.4 Viðhorf til fjárhagsstuðnings Grindavíkurbæjar 

Viðmælendur segjast vera sáttir við það fjármagn sem deildum er úthlutað ár hvert frá 

sveitarfélaginu og að sögn formanns golfklúbbsins einkar jákvæð og góð samskipti við 

stjórnendur sveitarfélagsins.  Traust sé gott á milli aðila.  Eitthvað var um að minni deildum 

ungmennafélagsins fannst endurgreiðslukerfið vegna iðkenda ekki alveg virka sem skildi þar 

sem nokkuð algengt er að börn stundi margar íþróttagreinar þar sem æfingagjöld eru frí og ná 

því ekki að uppfylla þessa 60% reglu sem nefnd hefur verið varðandi æfingasókn.  Getur 
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komið þannig út eins og hjá júdódeildinni sem er með ca. 30 iðkendur en ná kannski ekki að 

rukka fyrir nema ca. 15 sem ná 60% æfingasókn til að fá styrkinn greiddan.  Aðalstjórn 

félagsins hefur óskað eftir því að sveitarfélagið greiði heildarstyrk til félagsins alfarið til 

aðalstjórnar sem síðan úthluti honum til deilda, en það hefur ekki skapast einhugur um það 

mál.  Rök aðalstjórnar eru þau að það sé farsæl leið til dæmis hvað varðar, skráningar, 

bókhald, stefnumótun og annað slík. 

3.3.3.5 Styrkleikar Grindavíkur hvað varðar íþróttastarf 

Grindavíkurbær hefur vaxið hratt í seinni tíð en íbúafjölgunin nemur 20% undanfarin 10 ár.  

Grindavík er einn öflugasti útgerðarbær landsins með kraftmiklum og vel reknum útgerðar- 

og fiskvinnslufyrirtækjum.  Ferðamönnum hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár í takt við 

aukna ferðaþjónustu og Bláa lónið, fjölsóttasti ferðamannastaður landsins, er í anddyri 

bæjarins.  Akstur til höfuðborgarinnar tekur um 40 mínútur þannig að stutt er í þá þjónustu 

sem ekki er til staðar í bæjarfélaginu.  Það að bærinn sé að stækka og eflast ætti að kalla á 

fleiri iðkendur hvað íþróttir varðar.  Öflugar útgerðir hafa stutt vel við bakið á íþróttalífinu og 

góð hefð er fyrir góðum árangri á landsvísu í júdó, knattspyrnu og körfuknattleik.  Viðhorf 

bæjarstjórnenda sem og íbúa bæjarins til íþróttastarfs er talið mjög gott.  Íþróttasamband 

Íslands útnefndi Grindavík sem íþróttabæ ársins 1996 og mælti þáverandi forseti ÍSÍ þessi 

orð;  

„Er forráðamenn ÍSÍ fóru að athuga tölur um styrki bæjarfélaga á landinu til 

íþróttahreyfingarinnar hefði komið í ljós að Grindavíkurbær veitti mest miðað við höfðatölu 

og undanskildi hann ekki Reykjavíkurborg í þessu dæmi . Það væri eftirtektarvert að 

Grindavík ættu lið í fremstu röð í knattspyrnu og körfubolta.“ 54 

Sýna fjárhagstölur að bæjarfélagið hefur mörg undanfarin ár sett hátt framlag tekna í 

íþróttamálefni og með því reynt að standa undir nafni sem íþróttabær. Formaður UMFG tekur 

fram að; 

„Almenn íþróttaaðstaða er nokkuð góð hjá bæjarfélaginu.  Styrkur íþróttastarfs í 

bæjarfélaginu felst í tvennu fyrst og fremst;  Góðum sjálfboðaliðum og sterkum 

fyrirtækjum í bænum.  Sterk fyrirtæki búa til sterka einstaklinga.  Ákveðinn styrkleiki 

sé nálægð við höfuðborgarsvæðið sem þýði minni útgjöld til dæmis hvað varðar 

keppnisferðir en tekjulega skiptir það ekki máli hvað varðar nálægð við 

höfuðborgarsvæðið.  Deildir félagsins sækja mikla peninga inní Reykjavík í gegnum 
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þau sterku fyrirtæki sem staðsett eru í bæjarfélaginu, en það ætti að vera hægt einnig 

þótt bæjarfélagið væri t.d. staðsett á Ísafirði.“55  

Talsmaður bæjarins skynjar mikla almenna íþróttavakningu hvað varðar hreyfingu og 

hollustu.  Tvímælalaust er það góð auglýsing fyrir bæjarfélag sem ekki er stærra en þetta að 

halda út toppliðum á landsvísu í bæði knattspyrnu og körfuknattleik bæði í mfl. karla og 

kvenna.  Foreldra- sem og annað sjálfboðaliðastarf er vel virkt og oftar en ekki til 

fyrirmyndar. 

3.3.3.6 Veikleikar Grindavíkur hvað varðar íþróttastarf 

Viðmælendur bentu á ýmislegt sem betur mætti fara í íþróttamálum bæjarins, Kristinn J. 

Reimarsson telur að; 

 „Stefna eða stefnumótunarvinna sé hvorki til staðar hjá bæjarfélagi eða 

íþróttadeildum og ekki í augnsýn eins og mál standa nú.  Þar af leiðandi eru 

vinnubrögð oft tilviljunarkennd, hentistefna látin ráða hverju sinni og vantar ákveðna 

umgjörð utan um starfið til að það geti talist markvisst og faglegt.  Þrátt fyrir að 

aðstaða stærri deilda sé talin góð þá er aðstaða minni deilda mjög bágborin og 

deildir eins og júdó  á hálfgerðum hrakhólum þrátt fyrir áratuga gott starf.  Sund, 

fimleikar og taekwondo búa ekki við góða aðstöðu.  Einnig er aðstaða aðalstjórnar 

ungmennafélagsins ekki góð.  Sameiginleg aðstaða fyrir deildir ungmennafélagsins 

gæti stuðlað að meiri samkennd og samstöðu sem stundum hefur skort á að sé til 

staðar.  Framtíðarsýn bæjaryfirvalda ekki verið til  og má sjá það hvað best á 

staðsetningum íþróttamannvirkja.  Þau eru flest á svipuðu svæði en vantar alla 

heildarmynd þannig að svo dæmi sé tekið þá dreifast búningsklefar  um íþróttasvæðið  

og það þarf sérstaka   starfsmenn fyrir sundlaug, íþróttavöll og íþróttahús sem annars 

væri hægt að samnýta betur.  Þarna hefur vantar heildarmynd og framtíðarsýn.  Galli 

að ekki er gert ráð fyrir að hægt sé að stækka nýtt fjölnota íþróttahús sem gerir það að 

verkum að keppendur til dæmis í knattspyrnu eldri flokka þurfa að fara út fyrir 

byggðarlagið til keppni yfir vetrartímann.“ 56 

Hvað varðar íþróttastarfið þá telur formaður UMFG að það þurfi almennt að horfa meira til 

svokallaðs millistigs, þ.e. til unglinganna.  Hugsað er vel um meistaraflokka og foreldrastarf 

mikið og gott hjá þeim yngstu en vantar á millistigið.  Formaður golfklúbbs segir að menn hjá 
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klúbbnum hafi vaknað upp við vondan draum hvað það varðar nýliðun.  Hún hafi ekki verið 

sem skildi í klúbbnum en nú skal úr því bætt með því að horfa markvisst til barna og 

unglingastarfs.  Undanfarin ár hefur einn starfsmaður hjá bæjarfélaginu verið með íþrótta- og 

æskulýðsmál á sínum herðum ásamt öðrum málaflokkum og hreinlega ekki komist yfir að 

sinna þessu sem skildi.  Nú er til staðar hjá bæjarfélaginu íþrótta- og æskulýðsfulltrúi sem 

skilar markvissara starfi í þessum málaflokki.  Minni íþróttadeildir ungmennafélagsins eru 

mjög brothættar þar sem starfsemin stendur og fellur með störfum eins til tveggja 

einstaklinga.   

3.3.3.7 Framtíðarsýn á íþróttamálefni Grindavíkur 

Bæjarfélagið ætlar að leita leiða til að gera allt íþróttastarf marvissara og faglegra en í fullu 

samstarfi við aðila.  Til greina kemur að taka upp einhverskonar hvatakerfi á þann hátt að 

deildum / félögum verði umbunað ef þau ná að uppfylla þau skilyrði sem þarf til að kallast 

fyrirmyndarfélag ÍSÍ.  Er það viðurkennt að þau félög sem uppfylla það nái fram markvissara 

og betra starfi öllum til heilla.  Til að það náist þurfa allir aðilar að koma að málum.  

Framtíðarskipan íþróttasvæðis hefur verið teiknuð upp og ætlun er að vinna að þeim 

framkvæmdum í ákveðnum áföngum.  Það komi til með að hressa vel uppá starfið sem þó er 

almennt talið nokkuð gott.  Íþróttaflóran verði aukin sérstaklega hvað varðar almennings 

íþróttir (ekki endilega keppnisíþróttir) og aðgengi fólks að stunda þær.  Viðmælendur sjá fyrir 

sér frekari uppbyggingu á aðstöðu ekki síst félagsaðstöðu sem þarf að koma sem fyrst ásamt 

fjölgun íþróttaiðkenda. 
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Í upphafi þessarar samantektar um sveitarfélög og íþróttastarfsemi var sett fram 

rannsóknarspurningin;  Er markvisst unnið eftir íþróttastefnu ? 

Hér koma fram niðurstöður úr þessari rannsókn, helstu undirspurningum svarað sem og 

rannsóknarspurningu; 

4.1 Stefna sveitarfélaga í íþróttamálum 

Þau sveitarfélög sem voru tekin til rannsóknar í þessari skýrslu höfðu hvorugt uppá sérstaka 

íþróttastefnu að bjóða.  Fljótsdalshérað fór af stað með stefnumótunarvinnu árið 2006 en 

þeirri vinnu er ekki lokið nú þremur árum seinna sem sýnir ef til vill að þau málefni eru ekki á 

forgangslista sveitarfélagsins.  Grindavíkurbær hefur ekkert ákveðið hvenær eða hvort verði 

lagt af stað með slíka vinnu.  Rannsakandi tekur undir þau sjónarmið þeirra aðila sem tóku 

þátt í þessari rannsókn að það yrði til að efla íþróttastarf en frekar og gera það markvissara ef 

til væri skýr stefna um málaflokkinn íþrótta- og æskulýðsmál hjá bæjarfélögunum.  

Skólastefna er til staðar hjá sveitarfélögum og er þar  meðal annars komið inná ákveðna 

stefnu hvað varðar íþróttakennslu í skólum sveitarfélagana. 

4.2 Ákvörðun um fjárframlög sveitarfélags til íþróttamála 

Bæði í Grindavík og á Fljótsdalshéraði eru fjárframlög ákvörðuð hverju sinni með samningum 

sem gerðir eru á milli íþróttafélaga og sveitarfélags.  Önnur framlög eins og til 

mannvirkjagerðar eru ákvörðuð af bæjarstjórn og því pólitísk ákvarðanataka.  Sem dæmi gæti 

það ferli hafist sem kosningaloforð sem síðan verður efnt ef fram kemur ákveðinn þrýstingur 

frá einhverjum hagsmunaaðilum innan til dæmis íþróttafélaga.  Hvað varðar framkvæmd á 

beinum styrkjum til stærstu íþróttafélaga innan svæðis þá fer hún fram á sitthvorn háttinn.  Í 

Grindavík semur hver deild innan ungmennafélagsins beint við bæjarfélagið hvað varðar 

fastan árlegan fjárhagsstyrk en að auki greiðir bæjarfélagið fjárhagsstyrk til viðkomandi 

deilda eftir iðkendafjölda hverju sinni.  Á Fljótsdalshéraði kemur til dæmis Íþróttafélagið 

Höttur sem ein heild til samningagerða við sveitarfélagið.  Er heildar styrkur greiddur til 

aðalstjórnar félagsins sem síðan greiðir styrkinn til deilda félagsins eftir iðkendafjölda.   
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Mynd 6.  Heildarframlög til íþróttamála.  Heimild:  Viðmælendur í rannsókn57 

Það vekur nokkra athygli þegar beinn fjárhagsstuðningur við íþróttafélögin er skoðaður að 

Grindavíkurbær er að greiða mun hærri fjárhæð beint til íþróttafélaga en Fljótsdalshérað. 

Ungmennafélag Grindavíkur og deildir þess (fjöldi ca. 650- 700 manns) er að fá greiddar 

svokallaðar fastar greiðslur sem renna beint til viðkomandi deilda sem nema yfir 14 

milljónum króna.  Til viðbótar því greiðir bærinn iðkendastyrki sem kemur í stað 

æfingagjalda en iðkendur þurfa ekki að greiða æfingagjöld sjálfir vegna íþróttaiðkana.  Þessir 

styrkir vegna æfingagjalda renna til deildanna sem eru á ársgrundvelli ríflega sjö milljónir 

króna.  Ef aðeins er horft til föstu greiðslnanna er bæjarfélagið að greiða yfir 20 - 25.000 

krónur með hverjum iðkanda hjá félaginu.  Ef horft er á heildarstyrkinn þá eru greiðslur 

bæjarfélags á hvern iðkanda um 35 - 40.000 krónur á ársgrundvelli. 

Íþróttafélagið Höttur er að fá greitt í fjárhagsstyrk um 1.500 krónur á hvern iðkanda á 

ársgrundvelli.  Þar greiða iðkendur félags- eða æfingagjöld en bæjarfélagið niðurgreiðir 

íþróttaiðkun barna  um ca. 15.000 krónur á ári hverju.  Auk þess hefur sveitarfélagið umbunað 

þeim sem öðlast hafa viðurkenningu ÍSÍ sem fyrirmyndarfélög með framlagi að krónum 100 

þúsund á hverja deild.  Aðalstjórn Hattar fær fjárframlag um 400 þúsund krónur á ári.  Ef 

þetta er tekið saman má segja að beinn fjárhagsstuðningur Fljótsdalshéraðs með hverjum 

iðkanda sé farinn að nálgast  20.000 krónur á ársgrundvelli. 

 

                                                 
57 Samkvæmt upplýsingum frá; Helga S., Árna Ó., Kristni J., Gunnlaugi J. 
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Mynd 7.  Ráðstöfun skatttekna til málaflokksins íþrótta- og æskulýðsmál á verðlagi hvers 
árs Þjónustutekjur og  aðrar tekjur sem tilheyra málaflokknum hafa verið dregnar 
frá gjöldum  

Heimild:  Ársreikningar viðkomandi sveitarfélaga 

Það er ljóst er horft er til þeirra fjárframlaga sem þessi samanburðar sveitarfélög setja til 

málaflokksins íþrótta- og æskulýðsmál að Grindavíkurbær  hefur tileinkað sér að setja mun 

meira fé í þennan málaflokk undanfarin ár heldur en Fljótsdalshérað.  Reyndar hefur á árinu 

2008 eitthvað dregið saman með sveitarfélögunum en samt mjög greinilegur áherslumunur.  

Til að mynda má sjá á tölum  frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga að landsmeðaltal í þennan 

málaflokk sem nettó hlutfall af skatttekjum er um 11%.  Það sama ár setti Fljótsdalshérað  9% 

af skatttekjum í málaflokkinn en framlag  Grindavíkurbær var um 15,4%.   

4.3 Aðbúnaðar til íþróttaiðkunar 

Íþróttaaðstaða sem slík er nokkuð áþekk hjá sveitarfélögunum.  Grindavíkurbær státar af nýju 

knattspyrnuhúsi sem nýtist vel yfir vetrartímann en Fljótsdalshérað með nýlegan upphitaðan 

gervigrasvöll í fullri stærð.  Góður frjálsíþróttavöllur er hjá Hetti en sú aðstaða er ekki til 

staðar í Grindavík.  Hægt er að skoða tölur úr ársreikningum sveitarfélaga hvað varðar 

vátryggingarverðmæti íþróttamannvirkja og má sjá samkvæmt þeim tölum að þar liggja 

verðmæti um krónur 161.000.- á hvern íbúa Grindavíkur en sambærilegar tölur hjá 

Fljótsdalshéraði eru um 263.000.-  Sem skýringu á þessum mun má meðal annars nefna að 

Fljótsdalshérað rekur nokkur íþróttahús vegna legu byggðar en sú staða er ekki uppi í 

Grindavík.  Í Grindavík vantar inní stórar tölur sem eru ekki komnar í opinbert bókhald hvað 

vátryggingarverðmæti varðar þar sem knattspyrnuhöll á í hlut.  Fljótsdalshérað er með 

rekstrarleigusamning um leigu og rekstur gervigrasvallar og því eru ekki þær tölur inní 

vátryggingarverðmæti bæjarsjóðs hvað varðar íþróttamannvirki. 
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4.4 Íþróttastefna íþróttafélaga innan sveitarfélaganna 

Í Grindavík er ekki til staðar nein stefna eða stefnumótunarvinna hvorki af hálfu bæjarfélags 

né íþróttafélaga.  Bæjarfélag hefur ekki sett fram nein slík skilyrði eins og með stefnu- eða 

stefnumótun íþróttafélaga en talsmaður bæjarfélags taldi það ekki ólíklegt að svo yrði í náinni 

framtíð.  Stefna markast frekar af hefðum og gömlum siðum en mætti oft á tíðum flokka undir 

hentistefnu hverju sinni sem oft bæri keim af geðþóttaákvörðunum og skyndilausnum. 

Sömu sögu er að segja frá Fljótsdalshéraði, en þó hafa deildir innan Íþróttafélagsins Hattar 

náð að uppfylla skilyrði þess að geta flokkast sem fyrirmyndarfélög ÍSÍ og þar af leiðandi þarf 

ákveðin stefnumótunarvinna að liggja fyrir og eru þar með skrefi á undan Grindvíkingum í 

formlegri stefnumótun.  Jafnframt umbunar Fljótsdalshérað þeim deildum með auka 

fjárhagsstuðningi sem hafa náð því markmiði. 

Forsvarsmenn íþróttafélaga telja að bæjarfélögum beri að sýna íþróttafélögum gott fordæmi 

og fara nú þegar í stefnumótunarvinnu.  Í framhaldi af þeirri vinnu yrði unnið að þeim málum 

innan íþróttafélagana.  Rannsakandi tekur undir þau sjónarmið. 

4.5 Styrkleikar svæðanna hvað varðar íþróttastarfsemi 

Á Fljótsdalshéraði er að finna mikinn styrk í öflugu og fjölbreyttu skólastarfi og þar með 

íþróttakennslu.  Í Grindavík hafa öflug fyrirtæki stutt mjög vel við bakið á íþróttalífinu og 

hafa hóp íþróttagreinar eins og körfubolti og knattspyrna verið mikið í sviðsljósinu fyrir 

góðan árangur í efstu deildum Íslandsmótsins.  Á báðum stöðum er að finna mjög sterka og 

fórnfúsa einstaklinga sem leggja hart að sér í sjálfboðavinnu við að halda úti íþróttastarfi.  

Bæjarfélög eru fús að styðja vel við bakið á íþróttalífi og meta það sjálfboðaliðastarf sem 

unnið er af hálfu félaganna.  Með það í huga verður að telja að íþróttafélögin séu fullfær um 

að sinna því íþróttastarfi sem þeim er fólgið með einum eða öðrum hætti. 

4.6 Veikleikar svæðanna hvað varðar íþróttamálefni 

Í Grindavík vantar félagsaðstöðu sem kæmi til með að bæta félagsstarf og vinna að frekari 

samkennd deilda sem stundum virðist skorta.  Í Fljótsdalshéraði getur ferðakostnaður sem 

fellur á íþróttadeildir verið mikill og þar eru enginn svokölluð kjölfestu fyrirtæki að finna sem 

til eru að setja mikið fé í íþróttastarf.  Starf minni deilda stendur og fellur með einum eða 

tveimur einstaklingum og getur valdið miklu álagi þannig að það fólk gefst hreinlega upp á 

því starfi.  Á báðum stöðum eiga sumar smærri deildir undir högg að sækja hvað varðar 

aðstöðu.  Þar sem ekki er til staðar ákveðin stefna um íþróttamálefni hvorki af sveitarfélögum 
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né íþróttafélögum er oftar en ekki svokölluð hentistefna látin ráða för hverju sinni og 

framtíðarsýn ekki skýr. 

4.7 Framtíðarsýn um íþróttamálefni 

Aukning á iðkendum, aukið fjárframlag bæjaryfirvalda, bætt aðstaða, meiri samvinna deilda 

innan íþróttafélaga og markviss stefnumótunarvinna bæði hjá bæjaryfirvöldum sem og 

íþróttafélögum er þar efst á baugi.  

4.8 Ekki er markvisst unnið eftir íþróttastefnu  

Ljóst er að ákveðin opinber stefna eða stefnumörkun hvað varðar íþróttamál er ekki til staðar 

hjá viðkomandi sveitarfélögum.  Lítilsháttar undirbúningsvinna eða stefnumörkun í öðrum 

málaflokkum er hafa teygt anga sína yfir í málaflokkinn íþrótta- og æskulýðsmál.  Eiga 

sveitarfélögin bæði langt í land hvað varðar stefnumótun í málaflokknum og greinilegt að 

ekki hefur verið lögð rík áhersla á þau mál.  Sömu sögu er að segja um íþróttafélögin sem 

sveitarfélög treysta fyrir að reka og framfylgja þeirri íþróttastarfsemi er fer fram í 

sveitarfélögunum, þar er stefnumótun og stefnumótunarvinnu mjög ábótavant.  Hafa 

íþróttafélögin þó á einhvern hátt horft til landssamtaka eins og ÍSÍ með stefnumörkun í huga 

en það á frekar við íþróttafélögin á Fljótsdalshéraði en í Grindavík.  Ekki hafa sveitarfélögin 

gert kröfu um að stefna íþróttafélaganna sé opinber og eftir henni unnið  taktvisst.  Það gæti 

verið vegna þess að þau sjálf hafa ekki farið fram með góðu fordæmi á þessu sviði.  Samt 

vekur það furðu bæði vegna þess að sveitarfélög eru að setja gríðarháar fjárupphæðir til 

íþróttastarfs hvort sem það er með beinum hætti eða í formi íþróttamannvirkja að ekki skulu 

verið betur vandað til verka í þessum málaflokki hvað viðkemur stefnu og stefnumótun.  

Stefna hvað varðar íþróttakennslu í skólastarfi er samt skýr en það er ríkisvaldið sem leggur 

hana til. 

Því verður að svara þessari spurningu á þann hátt er viðkemur þeim sveitarfélögum sem hér 

voru skoðuð og þeirri íþróttastarfsemi sem þar fer fram að ekki er markvisst unnið eftir 

íþróttastefnu.  Ástæða þess er fyrst og fremst sú að það er hreinlega engin formleg stefna til 

staðar sem skilgreina má sem íþróttastefnu. 

Hitt er annað að þótt ekki sé til staðar opinber formlega skrifuð stefna hjá aðilum þá hafa 

hefðir, siðir, venjur, þrýstingur aðila og önnur slík öfl myndað ákveðið kerfi sem heldur utan 

um og markar vinnulag sem væri hægt að kalla stefnu er gæti eflaust flokkast sem 

“hentistefna” hverju sinni.  Það verður að teljast stefna að Grindavíkurbær veitir ár eftir ár 

mun meira fjármagni í málaflokkinn íþróttir- og æskulýðsmál en flest önnur bæjarfélög, að 
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iðkendur íþrótta skuli ekki þurfa að greiða æfingagjöld og að treysta þeim aðilum sem standa í 

forsvari fyrir hverja íþróttadeild að ráðstafa því fé sem þeim er afhent á ári hverju á sem 

farsælastan hátt íbúum til heilla.  Svipaða sögu má segja af Héraði, ákveðin stefna er hjá 

bæjarfélaginu að niðurgreiða æfingagjöld barna og unglinga og að byggja upp íþróttaaðstöðu 

víðsvegar um víðfermt sveitarfélag.  Stefna sú  verður seint flokkuð sem markviss og vel 

skilgreind íþróttastefna en stefna eigi að síður. 

 

 

 

 

 

 



Sveitarfélögin og íþróttastarfsemi – er markvisst unnið eftir íþróttastefnu ? 

52 

5 LOKAORÐ 

Hér að framan voru fyrst og fremst skoðuð tvö sveitarfélög en það væri mjög fróðlegt að sjá 

frekari rannsókn um þetta málefni (íþróttastarf í sveitarfélögum / stefna eða stefnuleysi) í 

víðara samhengi og þá horft til fleiri sveitarfélaga landsins.  Jafnframt er það rannsóknarefni 

hvernig þessi mál eru unnin hjá nágrönnum okkar á norðurlöndum, er það með svipuðum 

hætti og hjá þeim sveitarfélögum sem hér voru rannsökuð eða er annar háttur hafður á ?  

Annað rannsóknarefni væri að bera saman á milli sveitarfélaga fjárframlög og stefnur hvað 

varðar íþróttamálefni gengt öðrum menningarmálefnum.  Er hægt að sjá einhverjar stefnur um 

að sveitarfélög markaðssetji sig  til dæmis sem sérstaka íþróttabæi eða eru til sveitarfélög sem 

sýna það í verki að þau gætu flokkast sem menningarbæir umfram önnur sveitarfélög. 

Leiða má að því líkur að það erfiða efnahagsástand sem ríkir nú í dag (2009) verði til þess að 

einhver niðurskurður verði á fjárframlögum til flestra málaflokka sem eru á framfæri ríkis og 

sveitarfélaga.  Erfiðleikar í fyrirtækjarekstri leiða til þess að framlög þeirra til íþróttamálefna 

verði mun minni en hafa þekkst undanfarin ár.  Þessi staða kallar á að það fé sem fæst í 

málaflokkinn verður að fara sérlega vel með og vanda til verka með úthlutun og ráðstöfun 

sem aldrei fyrr.  Farsælasta leiðin til þess er skýr stefna og stefnumörkun. 

Gagnsemi af formlegri stefnu sem væri unnin í sátt og samlyndi þeirra aðila sem hlut eiga að 

máli með það að markmiði að eftir henni væri markvisst unnið væri stórlega til bóta fyrir allt 

íþróttastarf í sveitarfélögunum.  Hagsmunaaðilar virðast kalla eftir þeim vinnubrögðum en 

það vantar frumkvæði til að koma þeirri vinnu af stað og fylgja málum eftir.  Nú er rétti 

tíminn. 
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