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Útdráttur 

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar eru tvær. Annars vegar hvort að sveitarfélög 

landsins styðji á einhvern hátt börn og unglinga til íþrótta- og tómstundaþátttöku og 

hvernig þeim stuðningi sé háttað sé hann til staðar. Hins vegar er leitast við að greina 

skjöl og stefnur varðandi stuðning sveitarfélaga til barna og unglinga vegna íþrótta- og 

tómstundaþátttöku.  

Niðurstöður rannsóknar fengust með því að afla upplýsinga af heimasíðum sveitar-

félaga sem og munnlegar heimildir þegar þess þurfti auk þess að skoða lagalegar 

skyldur sveitarfélaga þegar kemur að stuðningi sem um ræðir auk mikilvægi þess að 

börn og unglingar fái að stunda íþróttir og tómstundir.  

Helstu niðurstöður eru þær að sveitarfélög eru ekki lögbundin til þess að veita 

stuðning að neinu leyti vegna íþrótta og tómstunda en þó eru 69 sveitarfélög af 74 sem 

veita einhvers konar stuðning, hvort sem um ræðir beinan fjárstyrk til einstaklinga eða 

stuðning í formi fjármagns eða húsnæðisstyrks til félaga viðkomandi sveitarfélags. 

Stuðningur og framlag sveitarfélaga eru eins misjöfn og þau eru mörg og hafa 

rannsóknir sýnt fram á að skipulagt íþrótta- og tómstundastarf skiptir máli þegar kemur 

að velferð barna og unglinga.  
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Inngangur 

Um allt land eru börn og unglingar sem hafa mismunandi áhugamál. Áhuginn sprettur 

oft upp vegna einhvers sem þau verða vitni að eða prófa sig áfram í, líkt og íþrótta-, 

tómstunda- og æskulýðsiðkun. Þessi áhugamál kosta mismikið og geta verið allt frá því 

að vera gjaldfrjáls og upp í það að kosta tugi þúsunda króna fyrir önn. Það getur reynst 

foreldrum/forráðamönnum erfitt að fjármagna öll áhugamál barna sinna. Foreldrar 

verða því stundum að treysta á stuðning viðkomandi sveitarfélags svo þeir geti veitt 

börnum sínum þann rétt sem þau hafa til þess að stunda íþróttir og tómstundir eins og 

kveðið er á um í Barnalögum (nr. 76/2003). Kreppan sem varð hér á landi árið 2008 

hafði einhver áhrif á íþrótta- og tómstundaiðkun. Börn og unglingar frá heimilum sem 

búa við fátækt njóta ekki sömu tækifæra og önnur börn (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009). Í þessari rannsókn kom það nokkuð oft fram í 

samtölum við málsvara sveitafélaga að kreppan hefði haft áhrif á þann stuðning sem 

veittur var til barna og unglinga vegna íþrótta og tómstunda.  

Aðildarríki Barnasáttmálans verða, samkvæmt 31. grein Barnasáttmálans, að 

„viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og skemmtanir sem 

hæfa aldri þess, og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum.“ Þá skulu aðildarríki 

einnig „virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi, og skulu 

stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og 

tómstundaiðju“ (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989). 

Starf félagsráðgjafa er mikilvægt í þessum málaflokki. Þeir verða að fylgjast vel með 

öllum þeim áhrifaþáttum sem koma við sögu hjá börnum og unglingum. Áhugasvið 

höfundar sem verðandi félagsráðgjafi snýr að börnum og unglingum og velferð þeirra. 

Niðurstöður rannsókna á borð við Ungt fólk sem framkvæmd er af 

rannsóknarmiðstöðinni Rannsóknir og greining (2003), sem sérhæfir sig í rannsóknum 

á ungu fólki, sýnir hversu mikilvægt er að börn og unglingar fái tækifæri til þess að 

stunda skipulagt íþrótta- og tómstundastarf undir stjórn ábyrgra aðila. Það er hlutverk 

félagsráðgjafa, sem og annarra aðila sveitarfélaga, að stuðla að því að börn og 

unglingar fái þau tækifæri.  
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Með íþrótta- og tómstundaiðkun er átt við alla þá íþrótta-, tómstunda- og 

æskulýðsiðkun sem í boði er í sveitarfélögum sem íþrótta- og ungmennafélög standa 

fyrir og er undir leiðsögn ábyrgra aðila.  

Í þessari ritgerð verður litið til þeirrar íþrótta- og tómstundaþátttöku barna og 

unglinga sem fellur utan þeirra íþróttaiðkunar sem kveðið er á um í lögum um að eigi 

að vera kennd í grunn- og framhaldsskólum (Íþróttalög nr. 64/1998). Þegar fjallað er 

um íþrótta- og tómstundaþátttöku í ritgerðinni á rannsakandi því við allar þær íþróttir 

og þá tómstundaiðju sem ekki er lögbundin, svo sem tónlistarnám, starf 

skátahreyfingarinnar og þess háttar æskulýðsstarf. Rannsakandi er því hvorki að afla 

sér upplýsinga eða fjalla um frístundastarf né félagsmiðstöðvarstarf sveitafélaga.  

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar eru tvær og snúa að því hvort sveitarfélög 

styðji börn og unglinga til íþrótta- og tómstundaþátttöku og þá hvernig þeim stuðningi 

sé háttað. Leitast verður við að svara þessum spurningum og einnig verður gerð 

greining á skjölum og stefnum sveitarfélaga varðandi íþrótta- og tómstundaiðkun 

barna og unglinga. Litið verður til þess hvort upplýsingar um þennan málaflokk séu 

öllum aðgengilegar á heimasíðum sveitarfélaga og þá ekki síst hvort upplýsingar um 

stuðning séu sýnilegar þeim sem hann varðar.  

Í fyrsta kafla verður fjallað um mikilvægi íþrótta- og tómstundastarfs. Fjallað verður 

um hvaða jákvæðu áhrif það hefur fyrir börn og unglinga að stunda skipulagt starf 

undir leiðsögn ábyrgra aðila, sem og aðra þætti sem geta valdið því að börn og 

unglingar stundi ekki íþrótta- og tómstundastarf.  

Í öðrum kafla er fjallað um upphaf sveitarfélaga og þá grunnþjónustu innan 

félagsþjónustu sem þau vinna samkvæmt og eru lögbundin til þess að framfylgja. 

Fjallað verður um það sem viðkemur börnum og unglingum í íþrótta- og 

æskulýðslögum landsins sem og um stofnanirnar Ungmennafélag Íslands og Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands.  

Í þriðja kafla verður framkvæmd og aðferð rannsóknarinnar skýrð. Hvernig 

upplýsinga var aflað og unnið úr þeim. Einnig hvort upplýsingar voru almennt 

aðgengilegar almenningi eða ekki.  

Í fjórða kafla eru niðurstöður birtar og ræddar. Hvort að stuðningur sé frá 

sveitarfélögum og hvernig honum sé háttað.  
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Fimmti kafli er samantekt á rannsókninni og niðurstöðum hennar. Hvaða þýðingu 

þessi rannsókn hefur og hvað mætti skoða betur í þessum málum.  
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1. Mikilvægi íþrótta- og tómstundastarfs 

Í frumvarpi til Æskulýðslaga er fjallað um mikilvægi æskulýðsstarfs og til hvers 

rannsóknir benda í þeim efnum:  

Í nútímasamfélagi hefur skipulagt æskulýðsstarf, þ.e. félags- og 

tómstundastarf, orðið stór og mikilvægur hluti af þeirri þjónustu sem boðið 

er upp á í flestum byggðarlögum. Kröfur um gæði og fjölbreyttari þjónustu 

af þessu tagi hafa aukist, eins og kröfur um ýmsa aðra þjónustu. Skipulagt 

félags- og tómstundastarf er í senn mikilvægur vettvangur fyrir afþreyingu 

og félagsleg samskipti við jafnaldra, en hvort tveggja er börnum og ungu 

fólki mikilvægt. Af þessum sökum er líklegt að framboð á skipulögðu félags- 

og tómstundastarfi hafi mikil áhrif á viðhorf fólks til þess hve áhugavert er 

að búa í tilteknu byggðarlagi. Þá má ætla að framboðið hafi veruleg áhrif á 

það hvort ungt fólk snúi aftur til heimabyggðar sinnar að námi loknu. Í 

þessu sambandi er félags- og tómstundastarf öflug fjárfesting til framtíðar 

fyrir samfélagið allt (Þingskjal 460, 2006-2007). 

 

Menntamálaráðuneytið hefur frá árinu 1992 stuðlað að því að fram fari rannsókn 

með reglubundnu millibili á högum ungs fólks. Þar er litið til menntunar, menningar, 

tómstunda, íþrótta og framtíðarsýnar ungs fólks (Þingskjal 460, 2006-2007). Rannsókn 

þessi hefur verið nefnd Ungt fólk og er framkvæmd og unnin á vegum Rannsóknar og 

greiningar fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneyti (2012). Spurningalistar eru lagðir 

fyrir alla unglinga landsins í 9. og 10. bekk sem eru í skóla þann dag sem rannsóknin er 

gerð (Þingskjal 460, 2006-2007). Fjölmörg sveitarfélög hafa stuðst við niðurstöðurnar 

við stefnumótun sína í æskulýðsmálum. Gildi þessara æskulýðsrannsókna er því mikið 

og hafa niðurstöður þeirra vakið mikla athygli, hérlendis sem og erlendis (Þingskjal 460, 

2006-2007). Rannsóknir af þessu tagi eru mikilvægt „verkfæri í hendur þeirra er starfa 

að málefnum barna og ungmenna til að laga stefnumótun að mikilvægustu málefnum 

hvers tíma svo hægt sé að meta breytingar innan sveitarfélaganna“ (Þingskjal 460, 

2006-2007).  

Þátttaka barna og ungmenna í skipulögðu æskulýðsstarfi skapar aukna festu 

í lífi hvers einstaklings og umgjörð utan um jafningjasamskipti og 

jafningjamenningu. Börn og ungmenni sem taka þátt í markmiðsbundnu 

æskulýðsstarfi eru líklegri til þess að líta á sig sem ábyrga þátttakendur í 

samfélaginu. Þá gefa rannsóknir mjög sterka vísbendingu um að ungt fólk 
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sem tekur þátt í skipulögðu æskulýðsstarfi hafi síður tíma og aðstæður til að 

falla fyrir áhættusömum freistingum (Þingskjal 460, 2006-2007). 

 

Í mars 2006 gerðu menntamálaráðuneytið og sveitarfélögin Fljótsdalshérað og 

Fjarðabyggð með sér samstarfssamning. Markmiðið með gerð hans var að styrkja 

faglegan grundvöll stefnumótunar í málefnum ungs fólks og að auka virka þátttöku 

barna og unglinga í samfélaginu (Þingskjal 460, 2006-2007). Þá hefur forseti Íslands, 

Ólafur Ragnar Grímsson, í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga, Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, Ungmennafélag Íslands, Bandalag íslenskra skáta, 

Reykjavíkurborg, Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík, unnið að því að halda 

forvarnardag einu sinni á ári. Þessi forvarnardagur er helgaður nokkrum heillaráðum 

sem geta forðað börnum og unglingum frá fíkniefnum og eru þessi ráð eitthvað sem 

viðkemur allri fjölskyldunni. Má þar nefna að „ungmenni sem stunda íþrótta- og annað 

skipulagt æskulýðsstarf falla mun síður fyrir fíkniefnum“ (Forvarnardagurinn, e.d.).  

Íþrótta- og tómstundastarf, sem er skipulagt og í umsjá ábyrgra aðila, dregur úr 

líkum á lífsstíl sem felur í sér reykingar og neyslu ólöglegra vímuefna. Rannsóknir hafa 

einnig leitt það í ljós að þátttaka í öðru æskulýðsstarfi hefur svipuð áhrif 

(Menntamálaráðuneytið, 2003). 

Þeir ábyrgu aðilar sem standa á bak við skipulagðar íþróttir og tómstundir eru ekki 

síður mikilvægir. Í rannsóknum á tengslum íþróttaiðkunar unglinga við aðra þætti í lífi 

þeirra má sjá að hátt hlutfall unglinga telur sig geta leitað til þjálfara sinna með ýmis 

vandamál (Rannsóknir og greining, 2003). Það styrkir því enn fremur þá skoðun að börn 

og unglingar ættu að hafa jafna möguleika á því að stunda íþróttir og tómstundir, óháð 

því hver staða foreldra/forráðamanna er. Því er mikilvægt að sveitarfélög landsins 

stuðli að því að þau hafi jafnan rétt, eins og kveðið er á í Barnalögum (nr. 76/2003).  

Eins og fyrr sagði hefur Rannsóknarmiðstöðin Rannsóknir og greining unnið 

rannsóknina Ungt fólk, sem endurtekin er árlega, fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti um menntun, menningu, íþróttir, tómstundir, hagi og líðan 

nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar Ungt fólk 2102 

sýna fram á það að „sjálfsmynd barna sé að miklu leyti mótuð í þátttöku þeirra í 

frístundum og tómstundastarfi, sem oft liggur utan við umhverfi fjölskyldu og skóla.“ 

Skiptir þá jafningjahópur barna miklu máli og hafa niðurstöður „meðal annars sýnt að 
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neikvæð viðbrögð félaganna við tóbaksnotkun beri með sér minnkandi líkur á slíkri 

neyslu og að börn og ungmenni sem stunda íþróttir og reglulega hreyfingu séu líklegri 

til að eiga vini sem gera svo einnig.“ Þau börn eru þá einnig ólíklegri til að neyta 

vímuefna eða taka þátt í öðru neikvæðu atferli. „Við þetta má bæta að stöðugt fleiri 

rannsóknir benda til að beint orsakasamband sé að finna á milli líkamlegs atgerfis, 

hreyfingar og námsframmistöðu barna og unglinga.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Rannsókn þessi tæpir aðeins á málefninu miðað við það sem hægt væri að skoða í 

þessum efnum. Hér höfum við aðeins innsýn í það hvort börn og unglingar fái stuðning 

vegna íþrótta- og tómstundaiðkunar og sjáum hversu misjafn sá stuðningur er á milli 

sveitarfélaga. Hversu mikið horfa sveitarfélögin í raun til rannsókna í þessum efnum?  

Margt annað en stuðningur sveitarfélaga og fjárhagur foreldra/forráðamanna hefur 

áhrif á það hvort börn og unglingar stundi almennt íþróttir og tómstundir. Könnun sem 

framkvæmd var af Önnu Kristínu Bjarnadóttur, Ágústu Halldóru Gísladóttur og Laufeyju 

Fjólu Hermannsdóttur (2007) kemur inn á nokkrar ástæður sem gætu valdið því að 

börn og unglinga stundi ekki skipulagt íþrótta- og tómstundastarf. Má þar nefna 

félagslega þátttöku barna. Sum börn virðast hafa minni þörf fyrir félagsskap en önnur. 

Það getur verið innan eðlilegra marka, en einnig merki um erfiðleika, til dæmis vægt 

þunglyndi. Félagsfælni getur einnig verið orsök þess að barn/unglingur taki ekki mikinn 

þátt í félagslegu starfi. Félagsfælni kemur yfirleitt fram snemma eða um 11 ára aldur. 

Þarna koma einnig inn þættir eins og einelti og fatlanir, bæði andlegar og líkamlegar. 

Þá eiga börn af erlendum uppruna það oft á hættu að verða fyrir félagslegri einangrun. 

Í könnuninni kemur það einnig fram að fátækt sé stór þáttur þess að börn og unglingar 

stundi ekki skipulagðar íþróttir eða tómstundir. Þau börn sem eiga foreldra sem eru illa 

staddir fjárhagslega eiga erfiðara með að stunda skipulagt íþrótta- og tómstundastarf 

(Anna Kristín Bjarnadóttir, Ágústa Halldóra Gísladóttir og Laufey Fjóla Hermannsdóttir, 

2007). 
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2. Lagalegar skyldur sveitarfélaga 

Sveitarfélög landsins eru í dag 74 talsins en hefur þeim fækkað töluvert síðastliðna 

áratugi. „Sveitarfélögin hafa nánast frá upphafi byggðar á Íslandi verið 

grundvallareining í stjórnskipan landsins. Fyrstu rituðu heimildirnar um sveitarfélögin, 

eða löghreppana eins og þau hétu þá, er að finna í Grágás, lögbók Íslendinga frá 12. 

öld“ (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Tilvist þeirra má rekja til þeirra 

lýðræðislegu hefða sem landnámsmenn þekktu til úr norrænni menningu fyrri 

heimkynna. Hlutverk sveitarfélaganna hefur tekið talsverðum breytingum en 

upphaflega mótaðist hlutverk þeirra á grundvelli samhjálpar.  

Fyrstu sveitarstjórnarlögin voru sett hér á landi árið 1905 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.). Samkvæmt íslenskri löggjöf hafa sveitarfélögin „mjög víðtækt 

svigrúm til að skipuleggja félagsþjónustu sína í samræmi við staðbundnar aðstæður og 

þarfir, svo framarlega sem þau framfylgja markmiðum laganna“ (Anna Guðrún 

Björnsdóttir, e.d.). Lögin um félagsþjónustu sveitarfélaga kveða á um ákveðna 

þjónustuþætti sem sveitarfélög verða að veita sem grunnþjónustu til þeirra sem þurfa 

á að halda. Þeir þjónustuþættir eru félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagsleg 

heimaþjónusta og aðstoð í húsnæðismálum. Lögin kveða einnig á um skyldur við 

ákveðna hópa sem taldir eru þurfa á sérstakri vernd og þjónustu að halda og eru börn 

og unglingar einn af þeim þjónustuhópum. Íbúafjöldi sveitarfélaga er misjafn og 

aldursskiptingin einnig. Ef skoðuð er aldursskipting íbúa sem eru 6-16 ára í 

sveitarfélögum, þá er sá aldur hæstur 18,1% af íbúafjölda og að meðaltali 13,3% 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2013). 

Oft er talað um grunnþjónustu sveitarfélaga en fáir vita hvað sú þjónustu stendur 

fyrir. Þá er hún í fyrsta lagi lögbundin, í öðru lagi sú þjónustu sem er þó ekki lögbundin 

en hefur aðeins skapast vegna hefðar og „í þriðja lagi er um þá ólögbundnu þjónustu 

[að ræða] sem einstaklingar með sérþarfir vegna fötlunar eða heilsubrests þurfa á að 

halda“ (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009).  

Sveitarfélögin hafa svigrúm til þess að meta og setja reglur um það hverjir eigi rétt á 

félagsþjónustu og hver þjónustan skuli vera (Anna Guðrún Björnsdóttir, 

e.d.).Samkvæmt 30. grein áttunda kafla laga um félagsþjónustu sveitafélaga er 
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félagsmálanefnd skylt að „sjá til þess að börn fái notið hollra og þroskavænlegra 

uppvaxtarskilyrða, t.d. leikskóla og tómstundaiðju“ (Lög um félagsþjónustu sveitafélaga 

nr. 40/1991). „Sveitarfélög hafa víðtækt svigrúm til að skipuleggja það starf eftir 

aðstæðum og þörfum á hverjum stað“ (Anna Guðrún Björnsdóttir, e.d.). Sveitafélögum 

er heimilt „að fela félagsmálanefndum umsjón með æskulýðs- og íþróttamálum í 

umboði sveitarstjórna, þar á meðal rekstur félagsmiðstöðva, tómstundastarf í skólum 

og rekstur mannvirkja og aðstöðu fyrir íþróttastarfsemi“ (Lög um félagsþjónustu 

sveitafélaga).  

Sveitarfélög verða einnig að fylgja bæði Íþróttalögum nr. 64/1998 sem og 

Æskulýðslögum nr. 70/2007 þegar kemur að því að skipuleggja íþrótta- og tóm-

stundastarf þeirra. Æskulýðslögin gilda um æskulýðsstarf á vegum ríkis og sveitarfélaga 

að svo miklu leyti er við á og önnur lög og reglur gilda ekki um. Sveitarfélög vinna í 

samstarfi við félög og félagasamtök á sviði æskulýðsmála „að því að ungt fólk eigi kost 

á að starfa að æskulýðsmálum við sem fjölbreyttust skilyrði“ (Æskulýðslög). Tilgangur 

æskulýðslaga er að styðja börn og unglinga á aldrinum 6-25 ára til þátttöku í 

skipulagðri félags- og tómstundastarfsemi þar sem þau geta starfað saman í frítíma 

sínum. Auk þess að þau geti starfað að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem 

þau sjálf meta að verðleikum og séu hvött til frumkvæðis og virkrar þátttöku. „Í 

skipulögðu æskulýðsstarfi skal hafa í huga félags-, forvarna-, uppeldis- og 

menntunarlegt gildi þess sem miðar að því að auka mannkosti og lýðræðisvitund 

þátttakenda“ (Æskulýðslög).  

Ráðherra fer með umsjón æskulýðsmála og skipar hann níu fulltrúa í æskulýðsráð til 

tveggja ára. Hlutverk æskulýðsráðs er meðal annars að vera stjórnvöldum til ráðgjafar í 

þeim málum og „að leitast við að efla æskulýðsstarfsemi félaga, félagasamtaka, skóla 

og sveitarfélaga og stuðla að samvinnu þessara aðila um æskulýðsmál“ (Æskulýðslög). Í 

lögum þessum setja sveitarstjórnir „sér reglur um á hvern hátt stuðningi við frjálst 

æskulýðsstarf skuli háttað” og einnig segir í lögunum: „Sveitarfélög hafa starfandi 

æskulýðsnefndir eða sambærilegar nefndir samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.“ Þá 

hlutast sveitastjórnir til um að stofnuð séu ungmennaráð sem eru þeim til ráðgjafar um 

málefni ungs fólk í því sveitarfélagi (Æskulýðslög).  

Á sviði íþróttamála er meginmarkmið aðgerða ríkis og sveitarfélaga að stuðla að því 

að allir landsmenn eigi þess kost að iðka íþróttir við sem hagstæðust skilyrði. 
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Innanríkisráðuneytið fer með yfirumsjón íþróttamála að því leyti er ríkið lætur þau til 

sín taka og skipar fimm manna íþróttanefnd til fjögurra ára í senn og er hlutverk hennar 

að veita ráðuneytinu ráðgjöf í íþróttamálum. Samkvæmt Íþróttalögunum bera 

sveitarfélög ábyrgð á byggingu íþróttamannvirkja í þágu skóla og til almenningsnota 

nema um annað sé mælt í lögum sem og að veita byggingastyrki til íþróttafélaga og 

samtaka eftir því sem ákveðið er í fjárhagsáætlun sveitarfélags. Öll íþróttastarfsemi 

utan skóla byggist á frjálsu framtaki landsmanna og er Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands æðsti aðili landsmanna á þeim sviðum og eru ungmennafélög Íslands einnig 

sjálfstæð félagasambönd á sviði íþrótta. Þessar stofnanir „annast skiptingu og 

breytingar á íþróttahéruðum“ landsins (Íþróttalög). 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) og Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) eru þær 

stofnanir sem standa næst íþróttamálum hér á landi og leita íþróttafélög og 

ungmennafélög til þeirra varðandi málefni sín. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 

(ÍSÍ) hefur verið starfandi í yfir 100 ár (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.-a). 

Tilgangur og markmið sambandsins er meðal annars að efla, samræma og skipuleggja 

íþróttastarfsemi samkvæmt íþróttalögum og stuðla að þróun afreksíþrótta sem og 

almenningsíþrótta. Einnig að „kynna grundvallaratriði Ólympíuhugsjónarinnar á 

vettvangi íþróttaiðkunar hér á landi og stuðla með öðrum hætti að útbreiðslu hennar“ 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.-b). 

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) er landsamtök ungmennafélaga á Íslandi og var 

stofnað árið 1907 með það að markmiði að „rækta lýð og land“ sem felst í því að rækta 

það besta hjá hverjum einstaklingi sem og að leggja rækt við íslenska tungu og 

menningu. Hlutverk Ungmennafélags Íslands „er að samræma starfsemi ungmenna-

félaga á Íslandi við aðildarfélög og félagsmenn“. UMFÍ kemur einnig fram fyrir hönd 

ungmennafélaganna (Ungmennafélag Íslands, e.d.). Sambandsaðilar eru 18 

héraðssambönd og 11 félög með beina aðild. Alls eru um 300 félög innan UMFÍ og yfir 

100 þúsund félagsmenn (Ungmennafélag Íslands, e.d.). 

Barnasáttmálinn sem samþykktur var af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna var 

undirritaður af Íslands hálfu 26. janúar 1989 en öðlaðist ekki gildi hvað Ísland varðaði 

fyrr en 27. nóvember 1992. Samningurinn var síðan lögfestur á Alþingi 20. febrúar 

2013. Í sáttmálanum má sjá að ríki þau sem aðilar eru að samningnum „eru sannfærð 

um að veita beri fjölskyldunni, sem er grundvallareining samfélagsins og hinu eðlilega 
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umhverfi til vaxtar og velfarnaðar allra meðlima sinna, en sérstaklega þó barna, 

nauðsynlega vernd og aðstoð til að sinna til hlítar þeirri ábyrgð sem á henni hvílir í 

samfélaginu“ (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989). Samkvæmt annarri grein 

barnasáttmálans skulu aðildarríki virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar 

þau réttindi sem kveðið er á um í þeim samningi, án mismununar af nokkru tagi. Á það 

meðal annars við um félagslega stöðu eða aðrar aðstæður þess eða foreldris. Skulu 

aðildarríki þá „gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá um að barni sé ekki mismunað 

eða refsað vegna stöðu þess“ (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989). Eins og fram 

hefur komið verða aðildarríkin, samkvæmt 31. grein þessa sáttmála að „viðurkenna 

rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri 

þess, og til frjálsrar þátttöku á menningarlífi og listum“ og „skulu stuðla að því að 

viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju“ 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989). 
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3. Framkvæmd og aðferð 

Í þessum kafla verður skilmerkilega greint frá því hvernig rannsóknin var framkvæmd. Í 

upphafi var farið inn á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga og fundin þar öll 

starfandi sveitarfélög landsins og reyndust þau 74 talsins. Þar má sjá að öll 

sveitarfélögin halda úti heimasíðu að sex undanskildum. Inni á heimasíðu Sambands 

íslenskra sveitarfélaga hefur sveitarfélögunum verið skipt upp eftir landshlutum og var 

unnið út frá þeirri skiptingu.  

Farið var inn á allar tiltækar heimasíður einstakra sveitarfélaga og leitað að 

upplýsingum um stuðning vegna íþrótta- og tómstundaþátttöku barna. 

Upplýsingaöflunin gekk í heildina fremur vel en upplýsingar um stuðning vegna íþrótta- 

og tómstundaiðkunar eru iðulega hvorki auðfundnar né auðskiljanlegar á 

heimasíðunum. Í slíkum tilfellum var hringt í viðkomandi sveitarfélag til þess að fá 

nákvæmar upplýsingar. Var þá hringt og viðmælanda tjáð að viðeigandi upplýsingar 

hefðu ekki fundist á heimasíðunni. Spurt var hvort viðkomandi gæti bent á aðrar leiðir 

til þess að afla upplýsinga eða greint sjálfur frá þeim stuðningsúrræðum sem 

sveitarfélagið byði börnum og unglingum vegna íþrótta- og tómstundaþátttöku. Einnig 

fann rannsakandi áhugaverð skjöl sem viðkomu rannsóknarefninu inni á sumum 

heimasíðum sveitarfélaganna. Í sumum tilfellum var sýnilega nokkuð um liðið frá því að 

upplýsingarnar höfðu verið settar inn og var þá hringt til þess að athuga hvort eitthvað 

hefði breyst, upphæð styrkja eða fyrirkomulag. Þetta varð til þess að hringt var í 

starfsmenn hjá nánast öllum sveitarfélögunum. Viðmælendur voru misvel upplýstir og 

áhugasamir um það að veita þessar upplýsingar en rannsakandi gengur út frá því að 

fengist hafi bestu fáanlegu upplýsingar um þessi málefni.  

Að lokum fékkst heildstæð sýn á stuðning sveitarfélaga við börn og unglinga til 

íþrótta- og tómstundariðkunar. 

Hér á eftir eru birtar tvær töflur með skiptingu sveitarfélaganna 74 sem skipt var 

upp í þá átta landshluta sem unnið var með.  
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Tafla 1. Skipting sveitarfélaganna eftir landshlutum 1(2) 

Höfuðborgar-

svæðið  

Reykjanes Vesturland Vestfirðir 

Garðabær 

Hafnafjarðar-

kaupstaður 

Kjósarhreppur 

Kópavogsbær 

Mosfellsbær 

Reykjavíkurborg 

Seltjarnarnes-

kaupstaður 

Grindavíkurbær 

Reykjanesbær 

Sandgerðisbær 

Sveitarfélagið 

Garður 

Sveitarfélagið 

Vogar 

Akraneskaupstaður 

Borgarbyggð 

Dalabyggð 

Eyja- og Mikla-

holtshreppur 

Grundarfjarðarbær 

Helgafellssveit 

Hvalfjarðarsveit 

Skorradalshreppur 

Snæfellsbær 

Stykkishólmsbær 

Árneshreppur 

Bolungarvíkur-

kaupstaður 

Ísafjarðarbær 

Kaldrananes-

hreppur 

Reykhólahreppur 

Strandabyggð 

Súðavíkurhreppur 

Tálknafjarðar-

hreppur 

Vesturbyggð 

 

Tafla 2. Skipting sveitarfélaganna eftir landshlutun 2(2) 

Norðurland vestra Norðurland eystra Austurland Suðurland 

Akrahreppur 

Blönduósbær 

Húnavatnshreppur 

Húnaþing vestra 

Skagabyggð  

Sveitarfélagið 

Skagafjörður 

Akureyrarkaup-

staður 

Dalvíkurbyggð 

Eyjafjarðarsveit 

Fjallabyggð 

Langanesbyggð 

Grýtubakkahreppur 

Borgarfjarðar-

hreppur 

Breiðdalshreppur 

Djúpavogshreppur 

Fjarðabyggð 

Fljótsdalshérað 

Fljótsdalshreppur 

Ásahreppur 

Bláskógabyggð 

Flóahreppur 

Grímsnes- og 

Grafningshreppur 

Hrunamanna-

hreppur 
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Sveitarfélagið 

Skagaströnd 

Hörgársveit 

Norðurþing 

Skútustaðahreppur 

Svalbarðsstrandar-

hreppur 

Tjörneshreppur 

Þingeyjarsveit 

Seyðisfjarðarkaup-

staður 

Vopnafjarðar-

kaupstaður 

Hveragerðisbær 

Mýrdalshreppur 

Rangárþing eystra 

Rangárþing ytra 

Skaftárhreppur 

Sveitarfélagið 

Hornafjörður 

Skeiða- og Gnúp-

verjahreppur 

Sveitarfélagið 

Árborg 

Sveitarfélagið Ölfus 

Vestmannaeyjabær 
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4. Niðurstöður 

4.1. Höfuðborgarsvæðið  

Höfuðborgarsvæðið er stærsta umdæmi landsins út frá íbúafjölda séð en þar búa 

205.675 íbúar í sjö sveitarfélögum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2013). Öll 

sveitarfélögin veita stuðning í formi beinna peningastyrkja til foreldra.  

Tafla 3. Stuðningur sveitarfélaga innan höfuðborgarsvæðis 

Höfuðborgarsvæðið Stuðningur til 

einstaklings 

Aldur Stuðningur til félaga 

Garðabær 27.500 kr.- 5-18 ára  

Hafnafjarðarkaupstaður  6-16 ára 1770/2550 kr.- á mánuði 

fyrir hvert iðkandi barn 

Kjósarhreppur 40.000 kr.- 6-16 ára   

Kópavogsbær 24.000 kr.- 5-18 ára   

Mosfellsbær 15.000 kr.-  6-18 ára   

Reykjavíkurborg 25.000 kr.-  6-18 ára   

Seltjarnarneskaupstaður 60.000 kr.-  6-18 ára   

 

Garðabær veitir börnum og unglingum á aldrinum fimm til átján ára svokallaða 

hvatapeninga sem nema 27.500 krónum á árinu 2013. Peningana er hægt að nýta til 

þess að greiða niður gjöld fyrir skipulagt íþrótta- og æskulýðsstarf sem stundað er 

undir leiðsögn þjálfara yfir eina önn að undanskildum fimm og sex ára börnum. Aðeins 

sautján og átján ára ungmenni geta nýtt hvatapeninginn til þess að greiða fyrir 

líkamsræktarkort. Hægt er að nýta hvatapeningana til þess að greiða niður reikninga 

sem gefnir eru út á árunum 2012 og 2013 (Garðabær, 18. desember 2012). 

Hafnafjarðarbær háttar niðurgreiðslum sínum þannig að félag/deild fær ákveðnar 

greiðslur frá sveitarfélagi mánaðarlega til þess að lækka þátttökugjald. Niðurgreiðslan 

nemur 1700 krónum á mánuði fyrir sex til tólf ára börn og 2550 krónum fyrir þrettán til 

sextán ára börn. Til þess að félög/deildir fái niðurgreiðslu er skilyrði að starfið sé með 

skipulagðri kennslu/þjálfun minnst tíu vikur í senn. Niðurgreiðslur ná eingöngu til 

tveggja íþrótta- og/eða tómstundagreina og þurfa forráðamenn að staðfesta þátttöku 
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iðkanda hjá viðkomandi félagi/deild inn á vef Hafnafjarðarbæjar eða heimasíðu félags 

(Hafnarfjörður, 13. júní 2012).  

Kjósarhreppur styrkir börn og unglinga á aldrinum sex til sextán ára um 20.000 

krónur á önn með því skilyrði að þau eigi lögheimili í sveitarfélagi og að um skipulagt 

starf sé að ræða í að minnsta kosti tíu vikur. Til þess að fá styrkinn verður að leggja 

fram staðfestingu á styrkhæfri athöfn og greiðslukvittun og fær þá foreldri/forráða-

maður endurgreiðslu (Kjósarhreppur, 11. febrúar 2008).  

Kópavogsbær veitir foreldri/forráðamanni barna á aldrinum fimm til sautján ára 

styrki vegna íþrótta- og tómstundaiðkunar að hámarki 12.000 fyrir hverja grein á ári. Ef 

greitt er fyrir önnina nemur styrkurinn að hámarki 6000 krónum fyrir önn og að 

hámarki 12.000 krónum fyrir árið. Barn getur þó stundað tvær greinar og nemur 

styrkurinn því 24.000 krónum á ári. Skilyrði fyrir styrkveitingu er að um sé að ræða 

skipulagt íþrótta- og tómstundastarf og að starfsemin þurfi að vera í tíu vikur samfellt. 

Foreldri/forráðamaður greiðir sinn hluta gjalds og verður íþrótta- / tómstundasvið að 

innheimta til sveitarfélags niðurgreiðsluna. Ef æfingagjald nemur 30.000 krónum fyrir 

ársiðgjald, greiðir foreldri/forráðamaður 18.000 krónur til félagsins og félagið sækir svo 

12.000 króna framlagið til Kópavogsbæjar (Kópavogsbær, e.d.).  

Mosfellsbær styrkir börn og unglinga á aldrinum sex til átján ára með lögheimili í 

Mosfellsbæ um 15.000 krónur á ári til þess að nýta í frístund sem hentar hverjum og 

einum. Hægt er að skipta styrknum á milli tveggja félaga og þurfa 

foreldrar/forráðamenn að sækja um í gegnum rafræna íbúagátt og fær þá viðkomandi 

félag tilkynningu um greiðslu frá sveitarfélagi og þarf foreldri/forráðamaður því aðeins 

að greiða mismun (Mosfellsbær, e.d.).  

Reykjavíkurborg býður upp á Frístundakort sem er styrkjakerfi fyrir öll börn og 

unglinga með lögheimili í Reykjavík á aldrinum sex til átján ára. Starfsemin þarf að vera 

byggð á uppeldislegum gildum og forvörnum, undir leiðsögn starfsmanna og/eða 

leiðbeinanda sem hæfir því starfi og þarf starfsemin að vera við lýði í það minnsta tíu 

vikur í senn. Styrkurinn hljóðar upp á 25.000 krónur á ári og ekki er beingreiðsla til 

foreldra heldur réttur til þess að ráðstafa upphæð þeirri í nafni barns til niðurgreiðslu á 

þátttöku (Reykjavíkurborg, e.d.).  

Seltjarnarneskaupstaður veitir börnum og unglingum á aldrinum sex til átján ára 

30.000 króna tómstundastyrk til þess að nýta í íþrótta-, lista- og/eða tómstundaiðkun 
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sem stundaðar eru á Seltjarnarnesi eða í nágrannasveitarfélögum. Styrkþegi þarf að 

hafa lögheimili í sveitarfélagi og skipulagt starf þarf að vera samfleytt í tíu vikur. Hægt 

er að sækja um styrk tvisvar á ári, í júní og desember en aðeins í lok árs ef styrkur hafi 

ekki verið fullnýttur. Skila þarf inn umsókn ásamt greiðslukvittun til sveitarfélags 

(Seltjarnarneskaupstaður, 16. apríl 2012).  

4.2. Reykjanes 

Reykjanesið hýsir 21.206 íbúa í fimm sveitarfélögum (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2013) og eru styrkir mismunandi á milli sveitarfélaga þar en 

Reykjanesbær býður ekki upp á stuðning til barna og unglinga vegna íþrótta og 

tómstunda.  

Tafla 4. Stuðningur sveitarfélaga innan Reykjaness 

Reykjanes Stuðningur til 

einstaklings 

Aldur Stuðningur til félaga  

Grindavíkurbær   18.000.000 kr.- fjárstyrkur til 

UMFG  

Reykjanesbær    

Sandgerðisbær 25.000 kr.-  4-18 ára  

Sveitarfélagið Garður   Fjárstyrkur  

Sveitarfélagið Vogar 10.500 kr.-  6-16 ára   

 

Grindavíkurbær styrkir ekki börn og unglinga með beinum styrkjum. Hins vegar fara 

18.000.000 krónur á ári til UMFG (Ungmennafélag Grindavíkurbæjar) sem nýtt er til 

niðurgreiðslu á æfingagjöldum. Börn og ungmenni borga aðeins 20.000 krónur í 

æfingagjöld á ári og geta æft eins margar íþróttir og þau hafa getu og áhuga til (Kristinn 

R. Reimarsson, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar, munnlega 

heimild, 11. febrúar 2013).  

Reykjanesbær hefur ekki getað boðið upp á styrki síðustu ár en stefnir á að taka upp 

beina styrki til foreldra með haustinu 2013 (Sólveig Einarsdóttir, þjónustustjóri, 

munnleg heimild, 11. febrúar 2013).  

Sandgerðisbær býður upp á svokallaðan forvarnarstyrk til barna á aldrinum fjögurra 

og fram að átjánda aldursári. Styrkurinn nemur 25.000 krónum á ári og geta börn og 
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unglingar nýtt hann til íþrótta- og tómstundaiðkunar sem og í tónlistarnámi 

(Aðalheiður Gunnarsdóttir, þjónustufulltrúi, munnleg heimild, 11. febrúar 2013).  

Sveitarfélagið Garður styrkir íþróttafélögin og eru æfingagjöld almennt lág. 

Sveitarfélagið hefur þó ekki getað boðið upp á mikið úrval æfinga svo það gengur frír 

strætó á milli Garðs og Keflavíkur en einnig hefur sú strætóleið bætt við krók inn í 

Sandgerði til þess að auðvelda börnum og unglingum aðgengi að íþróttum og 

tómstundum í þeim sveitarfélögum (Margrét Haraldsdóttir, innheimtufulltrúi, 

munnlega heimild, 11. febrúar 2013).  

Sveitarfélagið Vogur tók upp Frístundakort sem tilraunaverkefni árið 2011 og eru 

enn sömu upphæðir og skilyrði fyrir styrkveitingu (Jóna Guðmundsdóttir, 

þjónustufulltrúi, munnleg heimild, 11. febrúar 2103). Sveitarfélagið ráðstafar 500.000 

krónum á ári til þess útgjaldaliðs og geta foreldrar/forráðamenn sótt um 3.500 krónur 

þrisvar sinnum á ári vegna íþrótta- og tómstundaiðkunar barna sinna á aldrinum sex til 

sextán ára eigi þau lögheimili í sveitarfélaginu (Sveitarfélagið Vogar, 7. apríl 2011).  

4.3. Vesturland 

Á Vesturlandi búa 15.381 íbúi í tíu sveitarfélögum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2013) og eru öll sveitarfélögin þar sem styðja börn að einhverju leyti til íþrótta og 

tómstunda.  

Tafla 5. Stuðningur sveitarfélaga innan Vesturlands 

Vesturland Stuðningur til einstaklings  Aldur Stuðningur til félags/a 

Akraneskaupstaður 25.000 kr.-  6-16 ára   

Borgarbyggð 25.000 kr.- + 

akstursstyrkur 

6-16 ára   

Dalabyggð   Fjárstyrkur  

Eyja- og Miklaholts-

hreppur 

  50.000 kr.-  

Grundarfjarðarbær   Frí afnot af húsnæði + 

1.315.000 kr.- til félaga  

Helgafellssveit Sérstök mál – sjá nánar í 

útlistun að neðan  

  

Hvalfjarðarsveit 30.000 kr.- + styrki vegna 0-18 ára   
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æfinga- og keppnisferða 

Skorradalshreppur Aðilar ungmennafélaga fá 

frítt í sund 

 Styrkur vegna reksturs á 

sundlaug 

Snæfellsbær   Frí afnot af húsnæði 

Stykkishólmur   1.500.000 + frí afnot af 

húsnæði 

 

Akraneskaupstaður sendir í ársbyrjun til allra grunnskólanemendur á Akranesi 

ávísun á öflugt tómstundarstarf senda heim. Ávísuninni er hægt að framvísa hjá 

íþrótta- og tómstundafélögum á Akranesi sem og hjá Tónlistarskólanum. Upphæð 

ávísana er ákveðin í gerð fjárhagsáætlunar hverju sinni (Akraneskaupstaður, e.d.). 

Upphæð ávísananna hélst óbreytt frá árinu 2012 fyrir árið 2013 og er ígildi hennar 

25.000 krónur (Ragnheiður Þórðardóttir, þjónustu- og upplýsingastjóri, munnleg 

heimild, 17. janúar 2013). 

Borgarbyggð býður foreldrum barna og unglinga á grunnskólaaldri sem stunda 

íþrótta- og/ eða tómstundastarf og búa í 25km fjarlægð að sækja um akstursstyrk í 

desember ár hvert og þurfa þau að skila inn akstursdagbók, kvittun fyrir æfingagjöldum 

og staðfestingu frá íþróttafélagi og/eða deild um það að æfingar hafi verið stundaðar 

að minnsta kosti 12 sinnum yfir árið. Upphæð styrks er 25.000 krónur (Borgarbyggð, 

e.d.). Nýlega fór sveitarfélagið að bjóða öllum börnum í grunnskóla upp á fríar 

rútuferðir niður í Borgarnes til þess að taka þátt í íþrótta- og tómstundastarfi þar (Páll 

S. Brynjarsson, bæjarstjóri, munnleg heimild, 5. febrúar 2013). 

Dalabyggð styrkir ungmennafélögin ár hvert til þess að þau geti stillt félagagjöldum 

sínum í æskulýðsstarfi í hóf (Sveinn Pálsson, sveitarstjóri, munnleg heimild, 5. febrúar 

2013). 

Eyja- og Miklaholtshreppur hefur haft í fjárhagsáætlun sinni árlega 50.000 krónur til 

íþróttafélagsins sem hefur þó ekki alltaf verið borgaður út sökum lítillar þátttöku 

(Guðbjartur Gunnarsson, oddviti, munnleg heimild, 26. febrúar 2013).  

Grundarfjarðarbær styrkir ungmennafélagið sem sér um íþrótta- og tómstundaiðkun 

barna og unglinga um frí afnot af húsnæði. Bein framlög eru ekki veitt til foreldra 

heldur fær ungmennafélagið 1.100.000 krónur, skátastarf 100.000 krónur og sjá þeir 

um að flagga fyrir bæjarskrifstofu á þeim dögum sem við á, unglingadeild 
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björgunarsveitar fær 15.000 krónur og lúðrasveit tónlistarskólans 100.000 krónur. 

Almennur stuðningur er svo til íþróttafélaga og vildi Björn Steinar, bæjarstjóri, meina 

að vegna nálægðar á milli félaga og sveitarfélags væri mikill möguleiki á styrkveitingu 

vegna einstakra atburða þegar við á (Björn Steinar Pálmason, bæjarstjóri, munnleg 

heimild, 26. febrúar 2013).  

Helgafellssveit tekur hvert mál fyrir sig og metur, þau mál sem helst hafa fengið 

styrkbeiðnir afgreiddar eru fjölskyldur sem eiga í einhvers konar fjárhagserfiðleikum 

(Egill Benediktsson, oddviti Helgafellssveitar, munnleg heimild, 6. febrúar 2013).  

Hvalfjarðarsveit „styrkir áhugamenn á öllum aldri til íþrótta og tómstundaiðkunar 

sem hvatningu til frekari framfara og til að mæta útlögðum kostnaði vegna þjálfunar og 

keppni“. Hvert barn eða unglingur sem stundar íþróttir eða tómstundir getur því sótt 

um tvær 15.000 króna tómstundaávísanir á ári vegna æfingagjalda, sótt um styrk vegna 

keppnisferðar erlendis upp á 15.000 krónur, vegna æfingaferðar erlendis upp á 10.000 

krónur, vegna móta/keppni innanlands upp á 10.000 krónur og vegna æfingaferðar 

innanlands upp á 10.000 krónur. Reiknað er með að hver umsækjandi geti sótt um 

styrki vegna þessa einu sinni á ári (Hvalfjarðarsveit, 8. nóvember 2011). Þeir bjóða 

öllum börnum frá fæðingu og fram að átján ára upp á tómstundaávísanirnar (Kristjana 

Ólafsdóttir, fjármálastjóri, munnleg heimild, 26. febrúar 2013).  

Skorradalshreppur styrkir ungmennafélagið við rekstur á sundlaug. Aðilar ung-

mennafélags fá þá lægri gjöld í sundlaug (Davíð Pétursson, oddviti, munnleg heimild, 

26. febrúar 2013).  

Snæfellsbær rekur tónlistarskólann svo iðgjöld þar eru í lágmarki. Ungmennafélagið 

hefur svo frían aðgang að íþróttahúsnæði (Lilja Ólafardóttir, bæjarritari, munnleg 

heimild, 26. febrúar 2013).  

Stykkishólmsbær styrkir Ungmennafélagið Snæfell um beina fjárstyrki sem nema 

1.500.000 krónum sem fer í að greiða niður þjálfaralaun árlega ásamt því að félagið 

þarf ekki að greiða fyrir afnot af húsnæði. Börn og unglingar í bænum borga aðeins eitt 

gjald á fjögurra mánaða fresti og geta þá æft hvaða íþrótt sem þau vilja sem iðkuð er 

innan ungmennafélagsins eins oft og þau vilja. Eitt barn sömu fjölskyldu greiðir þá 

12.000 krónur fyrir þá þátttöku en ef fleiri börn eru í sömu fjölskyldu lækkar verðið og 

borgar þá fjölskyldan 18.000 krónur fyrir tvö börn og aðeins 23.000 krónur fyrir þrjú 

börn. Einnig fær leikfélagið styrk sem og frí afnot af húsnæði. Þau félög sem eru með 
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starfsemi í bænum og eiga eignir eins og t.d. golfklúbburinn fær styrk til greiðslu á 

fasteignagjöldum (Gyða Steinsdóttir, bæjarstjóri, munnleg heimild, 6. mars 2013).  

4.4. Vestfirðir 

Íbúar á Vestfjörðum eru 7.031 talsins í níu sveitarfélögum (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2013) og eru ekki öll sveitarfélög sem veita stuðning að einhverju leyti til 

barna og unglinga vegna íþrótta og tómstunda.  

Tafla 6. Stuðningur sveitarfélaga innan Vestfjarða 

Vestfirðir Stuðningur til 

einstaklinga 

Aldur Stuðningur til félaga  

Árneshreppur    

Bolungarvíkurkaup-

staður 

Frítt í sund 6-16 ára  Fjárstyrkur 

Ísafjarðarbær   75.060.000 til HSV 

Kaldrananeshreppur 30.000 kr.-  6-16 ára  

Reykhólahreppur   200.000 vegna aksturs til 

tónlistarnáms 

Strandabyggð Frítt í sund 0-16 ára Styrktarsamningur við félög  

Súðavíkurhreppur 40.479 kr.- fyrir 

tónlistarnámi 

  

Tálknafjarðarhreppur   Frí afnot af húsnæði + 

fjárstyrkur 

Vesturbyggð   Frí afnot af húsnæði  

 

Árneshreppur er lítið sveitarfélag og aðeins sex börn eru þar búsett á aldrinum sex 

til þrettán ára. Engir styrkir hafa verið frá sveitarfélagi en ef ungmennafélag myndi 

sækja um styrk vegna einhvers tengt íþróttum eða tómstundum er líklegt að sú 

styrkbeiðni myndi ganga í gegn (Oddný Þórðardóttir, oddviti, munnleg heimild, 11. 

febrúar 2013).  

Bolungarvíkurkaupstaður bjóða öllum börnum á grunnskólaaldri árskort í sund en 

einnig styrkir Bolungarvíkurkaupstaður ungmennafélagið sem sér um allt íþrótta- og 
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tómstundastarf svo það geti stillt félagsgjöldum í hóf (Guðný Hildur Magnúsdóttir, 

félagsmálastjóri Bolungarvíkurkaupstaðar, munnleg heimild, 1. febrúar 2013). 

Ísafjarðarbær hefur gert starfssamning við Héraðssamband Vestfirðinga og 

Ísafjarðarbæjar og er markmið með þeim samningi að HSV taki að sér skilgreind 

verkefni á vegum bæjarfélagsins til þess að styrkja íþrótta- og æskulýðsstarfsemi 

(Ísafjörður, e.d. –a). Styrkir vegna íþrótta- og æskulýðsstarfsemi frá Ísafjaðarbæ nema 

75.060.000 krónum. Upphæðin skiptist í peningastyrk sem nemur 10.700.000 krónum 

sem fer í rekstrarstyrk, frístundaskóla, þjálfarastyrk og afreksmannastyrk og svo styrk 

vegna afnota á húsnæði upp á 64.360.000 krónur (Ísafjörður, e.d. –b). Í vetur er svo 

annað ár þar sem íþróttaskóli HSV býður nemendum 1. -4. bekkjar upp á að sækja allt 

að tólf æfingar í viku í ýmsum greinum fyrir aðeins 7000 króna æfingagjald á önn. Eru 

foreldrar himinlifandi með þetta fyrirkomulag. Íþróttir sem nemendur í 1. -4. bekk geta 

valið um eru boltaskóli, grunnþjálfun sem samanstendur af alls kyns samhæfingar- og 

styrktarþjálfun, sund, svigskíði og gönguskíði (Margrét Halldórsdóttir, sviðsstjóri skóla- 

og tómstundasviðs, munnleg heimild, 15. febrúar 2013).  

Kaldrananeshreppur styður öll börn á grunnskólaaldri um 15.000 krónur á önn eða 

um 30.000 krónur á ári sýni þau fram á að þau taki þátt í einhvers konar íþrótta- 

og/eða tómstundarstarfi. Þó svo að æfingagjöldin nemi ekki upphæð styrksins fá þau 

alltaf 15.000 krónur á önn því oft er iðkunin í einhverri fjarlægð og kostar þá að komast 

til og frá æfingum (Jenný Jensdóttir, oddviti, munnleg heimild, 11. febrúar 2013).  

Reykhólahreppur leggur út 200.000 krónur vegna aksturs til og frá tónlistarnámi 

fyrir börn og unglinga á önninni sem er að líða en þátttakendur greiða sjálfir að fullu 

námið sjálft (Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, sveitarstjóri, munnleg heimild, 11. febrúar 

2013).  

Strandabyggð býður öllum börnum sem búsett eru í sveitarfélaginu undir sextán ára 

aldri frítt í sund. Auk þess er Strandabyggð með styrktarsamninga í gildi við UMF 

Geislann, Skíðafélag Strandamanna, Leikfélag Hólmavíkur auk annarra félaga sem 

tengja má við tómstundaiðkun (Arnar Snæberg Jónsson, tómstundafulltrúi, munnleg 

heimild, 18. mars 2013). 

Súðavíkurhreppur býður nemendum með lögheimili í Súðavíkurhreppi í 

tónlistarnámi utan sveitarfélags upp á styrkveitingu vegna grunn- og miðstigs í 
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tónlistarnámi. Hljóðar styrkurinn fyrir fullt nám upp á 40.479 krónur og fyrir hálft nám 

20.240 krónur fyrir önnina (Súðavíkurhreppur, 6. september 2012).  

Tálknafjarðarhreppur styrkir ungmennafélagið með beinum fjárframlögum og 

styrkjum um afnot af húsnæði (Indriði Indriðason, sveitastjóri, munnleg heimild. 27. 

febrúar 2013). 

Vesturbyggð styrkir íþróttafélögin um frí afnot af húsnæði (Sigríður Ólafsdóttir, 

bókari, munnleg heimild, 11. febrúar 2013).  

4.5. Norðurland vestra 

Á Norðurlandi vestra eru 7.271 íbúi í sjö sveitarfélögum og styðja þau öll á einhvern 

hátt börn og unglinga til íþrótta og tómstunda.  

Tafla 7. Stuðningur sveitarfélaga innan Norðurlands vestra 

Norðurland vestra Stuðningur til 

einstaklinga 

Aldur Stuðningur til félaga  

Akrahreppur   Rekstur starfs 

Blönduósbær   Frí afnot af húsnæði  

Húnavatnshreppur   Frí afnot af húsnæði + 

fjárstyrkur 

Húnaþing vestra 17.000 kr.- + 

akstursstyrk  

6-18 ára   

Skagabyggð  20.000 kr.-  6-16 ára   

Sveitarfélagið 

Skagafjörður 

8.000 kr.-  6-18 ára   

Sveitarfélagið 

Skagaströnd 

15.000 kr.-  6-16 ára  Frí afnot af húsnæði +  

laun þjálfara  

 

Akrahreppur rekur tónlistarskóla ásamt sveitarfélaginu Skagafirði og eru 

æfingagjöldum stillt í hóf. Sveitafélagið hefur þá einnig styrkt börn og unglinga vegna 

íþróttaferða bæði innanlands sem utan um smávegis fjárhæðir (Agnar Gunnarsson, 

oddviti, munnleg heimild, 4. mars 2013).  
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Blönduós hefur gert samning við tvö íþróttafélög um afnot af íþróttahúsnæði og 

geta þau því stillt æfingagjaldi sínu í hóf (Valgerður Hilmarsdóttir, fjármálastjóri 

Blönduósbæjar, munnleg heimild, 1. febrúar 2013).  

Skagabyggð endurgreiðir börnum og unglingum í grunnskóla allt að 20.000 krónum 

af íþrótta- og tómstundaiðgjaldi eftir að þau hafa skilað inn kvittun ár hvert. Einnig gefa 

þeir öllum unglingum í framhaldsskóla 20.000 krónur hverja skólaönn með því skilyrði 

að þau nái 15 einingum sem þau geta nýtt sér að eigin vali (Helga Ingimundardóttir, 

bókhaldari, munnleg heimild, 5. febrúar 2013). 

Húnavatnshreppur styrkir íþróttafélögin um bæði aðstöðu og fjármagn (Rannveig 

Lena, aðalbókari, munnleg heimild, 11. febrúar 2013).  

Húnaþing vestra býður upp á frístundakort til barna og unglinga á aldrinum sex til 

átján ára með lögheimili í sveitarfélagi. Fær foreldri/forráðamaður bréf um 

styrkveitingu (Húnaþing vestra, 14. júní 2012) sem hljóðar upp á 17.000 krónur fyrir 

árið (Helena Halldórsdóttir, launafulltrúi, munnleg heimild, 11. febrúar 2013) sem hægt 

er að nýta til skipulagðs félags- og tómstundastarfs sem og allrar frístundaiðkunar og 

má þar einnig nefna tónlistar- og listnám. Ekki er hægt að nýta styrkinn vegna 

aðbúnaðar eða ferðalaga (Húnaþing vestra, 14. júní 2012). Einnig er hægt að sækja um 

svokallaðan akstursstyrk vegna tómstunda (Húnaþing vestra, e.d.) en misjafnt er 

hvernig sá styrkur reiknast út, tekið er mið af kílómetra fjölda, fjarlægð heimilis, fjölda 

ástunda í viku og svo framvegis (Helena Halldórsdóttir, launafulltrúi, munnleg heimild, 

11. febrúar 2013). 

Sveitarfélagið Skagaströnd veitir beinan styrk til barna á grunnskólaaldri um 15.000 

krónur á ári vegna íþrótta og fá foreldrar/forráðamenn endurgreiðslu eftir að hafa 

skilað inn greiðslukvittun vegna þess. Einnig styrkir sveitarfélagið íþróttafélagið um 

afnot af húsnæði sem og laun þjálfara (Magnús Jónsson, sveitarstjóri, munnleg heimild, 

11. febrúar 2013).  

Sveitarfélagið Skagafjörður veitir foreldrum allra barna með lögheimili í 

sveitarfélaginu á aldrinum sex til átján ára hvatapeninga að upphæð 8.000 krónum til 

ráðstöfunar á ári. Hægt er að nýta hvatapeningana á tveim tímabilum en verður 

kostnaður að ná yfir 30.000 krónum svo hægt sé að nýta hvatapeningana. Einnig fá öll 

börn með lögheimili á Skagaströnd fram að átján ára aldri frítt í sund (Ótthar 

Edvardsson, forstöðumaður íþróttamála, munnleg heimild, 11. febrúar 2013).  
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4.6. Norðurland eystra 

29.026 íbúar búa á Norðurlandi eystra í þrettán sveitarfélögum (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2013) og eru öll sveitarfélög nema Tjörneshreppur sem styðja börn og 

unglinga með einhverjum hætti til íþrótta- og tómstundaiðkunar.  

Tafla 8. Stuðningur sveitarfélaga innan Norðurlands eystra 

Norðurland eystra Stuðningur til 

einstaklinga 

Aldur Stuðningur til félaga 

Akureyrarkaupstaður 10.000 kr.-  6-13 ára   

Dalvíkurbyggð   Fjárstyrkur  

Eyjafjarðarsveit 10.000 til iðkunar 

utan sveitafélags  

 Afnot af húsnæði 

Fjallabyggð   Fjárstyrkur  

Langanesbyggð   Fjárstyrkur  

Grýtubakkahreppur   800.000 kr.- 

Hörgársveit 8.000 kr.-  6-16 ára  Fjárstyrk til 

ungmennafélaga  

Norðurþing Frítt í sund  0-18 ára  Frí afnot af húsnæði + 

fjárstyrk  

Skútustaðahreppur   Frí afnot af húsnæði 

Svalbarðshreppur   Fjárstyrkur  

Svalbarðsstrandar-

hreppur 

12.070 kr.-  6-15 ára   

Tjörneshreppur    

Þingeyjarsveit   Fjárstyrkur  

 

Akureyrarkaupstaður vill auka möguleika barna og unglinga á Akureyri til þátttöku í 

skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi óháð efnahag fjölskyldna og veita því hverju 

barni á aldrinum 6-13 ára (Ellert Örn Erlingsson, forstöðumaður íþróttamála 

Akureyrarkaupstaðar, munnleg heimild, 23. janúar 2013) 10.000 króna bréf sem þau 

geta þá framvísað hjá einhverju af aðildarfélögum Íþróttabandalags Akureyrar eða hjá 

skilgreindu tómstunda- og æskulýðsfélagi. Eftir að bréfi er framvísað verður 

einstaklingur þó að leggja út upphæð námskeiðs, greiða fullt gjald og senda kvittun til 
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Íþróttabandalagsins sem endurgreiðir þá styrkinn að fullu. Þau félög sem taka við bréfi 

þessu ber þó að stilla verðlagi í hóf og senda inn gjaldskrá sína ásamt stuttri lýsingu til 

Íþróttabandalags Akureyrar í upphafi hverrar annar (Akureyri, e.d.). 

Dalvíkurbyggð styrkir íþróttafélög um fjármagn sem er þá hugsað sem niðurgreiðsla 

á þátttökugjöldum barna og ungmenna (Dalvíkurbyggð, e.d.).  

Eyjafjarðarsveit styrkir íþróttafélag með aðstöðu í húsnæði og eru iðgjöld almennt 

lág. Einnig hafa þeir styrkt börn og unglinga um 10.000 krónur ef þau kjósa að sækja 

íþrótta- og tómstundastarf utan síns sveitarfélags ef það er ekki í boði þar (Stefán 

Árnason, skrifstofustjóri, munnleg heimild, 5. febrúar 2013). Auk þess geta allir þeir 

sem lögheimili eiga í Eyjafjarðarsveit sótt um einn styrk á ári vegna keppnisferðar eða 

æfingabúða og skal umsókninni fylgja ástæða, heildarkostnaður, afrit af farseðli ef 

hann er til staðar og staðfesting þjálfara/ fararstjóra (Eyjafjarðarsveit, e.d.). Sá styrkur 

hljóðar upp á 20.000 krónur (Stefán Árnason, skrifstofustjóri, munnleg heimild, 5. 

febrúar 2013). 

Fjallabyggð býður upp á þann möguleika að sækja um umsókn um styrk úr 

bæjarsjóði (Fjallabyggð, e.d.) þar sem hægt er að sækja sérstaklega um styrk fyrir 

barna- og unglingastarf og er það þá ákvörðun frístundanefndar hvort viðkomandi fái 

styrk sem er breytilegur á milli ára. Öll aðildarfélög innan Íþrótta- og 

ungmennasambands Fjallabyggðar fá svokallaðan barna- og unglingastyrk, sem fatlaðir 

og aldraðir eiga einnig tilkall til og er ákveðin skiptaregla á milli félaganna. Í ár er sú 

upphæð 6.500.000 sem skiptist þá á milli þessara þriggja hópa (Gísli Rúnar Gylfason, 

íþrótta- og tómstundafulltrúi, munnlega heimild, 6. febrúar 2013).  

Þingeyjarsveit hefur boðið upp á styrki til umsóknar til ungmennafélaga vegna 

húsnæðis og rekstur. Einnig hefur félags- og menningarráðuneyti tekið til skoðunar 

styrkumsóknir frá félögum og einstaklingum í sérstökum tilvikum eins og vegna móta. 

Þá eru styrkirnir aðallega veittir þeim sem gengur vel og eru að keppa á stórum mótum 

(Kristján Jóhannesson, fjármálastjóri, munnleg heimild, 5. febrúar 2013).  

Langanesbyggð styrkir ungmennafélagið sem sér um alla afþreyingu fyrir börn og 

unglinga sem reynir þá að stilla iðgjöldum sínum í hóf (Gunnólfur Lárusson, 

sveitarstjóri, munnleg heimild, 11. febrúar 2013).  



  

29 

Grýtubakkahreppur styrkir íþróttafélagið Magna um 700.000 krónur og golfklúbbinn 

Magna um 100.000 krónur á ári (Guðný Sverrisdóttir, sveitarstjóri, munnleg heimild, 

11. febrúar 2013).  

Hörgársveit leggur mesta áherslu á að halda uppi góðum íþróttamannvirkjum sem 

eru íþróttahús og sundlaug. Einnig leggur sveitarfélagið hundruð þúsunda í styrk til 

ungmennafélags sem sér um allt íþrótta- og tómstundastarf. Foreldrar/forráðamenn fá 

svo sent bréf sem ígildi niðurgreiðslu fyrir börn sín í grunnskóla um 8.000 krónur á ári 

(Guðmundur Sigvaldason, sveitarstjóri, munnleg heimild, 11. febrúar 2013). 

Norðurþing hefur í eigum sínum öll íþróttamannvirki og fá íþrótta- og 

ungmennafélög afnot af þeim. Íþróttafélagið Völsungur fær beinan fjárstyrk ásamt 

öðrum frjálsum félagasamböndum eins og skot- og golffélagið. Öll börn innan 

sveitafélagsins geta svo keypt sér svokallað frístundakort fyrir smápeninga og fá þá 

frían aðgang í sundlaug Norðurþings (Guðbjartur Ellert Jónsson, fjármálastjóri og 

staðgengill bæjarstjóra, munnleg heimild, 27. febrúar 2013).  

Skútustaðahreppur gerir samning við íþróttafélag um frí afnot af húsnæði vegna 

íþróttaiðkunar (Guðrún Valgeirsdóttir, sveitarstjóri, munnleg heimild, 11. febrúar 

2013). 

Svalbarðshreppur styrkir ungmennafélagið fjárhagslega. Þess má geta að húsnæðið 

sem nýtt er til íþrótta- og tómstunda þátttöku er í eigu sveitarfélaganna 

Svalbarðshrepps og Langanesbyggðar(Elfa Benediktsdóttir, oddviti, munnleg heimild, 

11. febrúar 2013).  

Svalbarðsstrandarhreppur styrkir börn á aldrinum sex til fimmtán ára vegna íþrótta-, 

tómstunda- og æskulýðsmála (Svalbarðsstrandarhreppur, 21. desember 2010) um 

12.070 krónur á árinu 2013 (Magnús Gunnarsson, gjaldkeri, munnleg heimild, 11. 

febrúar 2013). Foreldrar/forráðamenn leggja til greiðslukvittun og fái þá endurgreiðslu. 

Niðurgreiðslan nær þó ekki til tónlistarnáms þar sem það er í boði við Valsárskóla og 

það niðurgreitt af sveitarfélaginu (Svalbarðsstrandarhreppur, 21. desember 2010). 

4.7. Austurland 

Á Austurlandi búa 10.268 manns í átta sveitarfélögum alls (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2013) og eru þar öll nema Borgarfjarðarhreppur sem veita stuðning til 

barna og unglinga vegna íþrótta og tómstunda að einhverju leyti.  
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Tafla 9. Stuðningur sveitarfélaga innan Austurlands 

Austurland Stuðningur til 

einstaklinga 

Aldur Stuðningur til félaga  

Borgarfjarðarhreppur    

Breiðadalshreppur   Frí afnot af húsnæði 

Djúpavogshreppur Frítt í sund 0-16 ára  700.000 til félags + afnot af 

húsnæði 

Fjarðabyggð   Fjárstyrkur 

Fljótsdalshérað   Fjárstyrkur + 

húsnæðisstyrkur  

Fljótsdalshreppur 10.000 kr.-  6-18 ára   

Seyðisfjarðarkaupstaður   Fjárstyrkur  

Vopnafjarðarhreppur   Fjárstyrkur  

 

Breiðdalshreppur á það húsnæði sem íþróttaiðkun fer fram í svo íþróttagjöld eru 

lægri fyrir vikið til þátttakenda (Páll Baldursson, sveitarstjóri, munnleg heimild, 5. 

febrúar 2013). 

Djúpavogshreppur styrkir ungmennafélagið um 700.000 krónur á ári í beinum 

fjárstyrk sem og að veita því aðgang að húsnæði án gjalds. Börn fram að sextán ára 

aldri njóta svo frís aðgangs að sundlaug Djúpavogshrepps (Gauti Jóhannesson, 

sveitarstjóri, munnlega heimild, 6. febrúar 2013).  

Fjarðabyggð skiptir íþróttastyrk sínum í fjóra flokka. Meginfélög sem fá 55% af 

heildarupphæð styrkveitinga. Aðildafélög þessa styrks eru Þróttur, Austri, Valur, Leiknir 

og Súlan og er styrknum skipt upp þannig að 10% upphæðarinnar er deilt jafnt á öll 

félögin og er afgangi síðan deilt út í réttu hlutfalli við nemendafjölda í grunnskóla hvers 

byggðarkjarna. Önnur félög fá 20% og eru það félög sem ekki teljast til meginfélaga. 

Geta þau sótt um styrk til Fjarðabyggðar fyrir 1. febrúar ár hvert og er tekið tillit til 

iðkendafjölda, menntunarstigs þjálfara og námskrár þeirra ásamt umfangi starfsemi. 

Samvinnuverkefni fá 15% og eiga þau að stuðla að samvinnu á milli íþróttafélaga í 

Fjarðabyggð. Unnið er þvert á byggðakjarna og við úthlutun er litið til sömu þriggja 

þátta og greint er frá í önnur félög. Síðasti flokkurinn er þá sérverkefni sem fá 10%. Það 
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eru ýmiss konar íþróttaverkefni s.s. landsliðsverkefni sem hægt er að sækja um hvenær 

sem er ársins (Fjarðabyggð, 5. nóvember 2009). 

Fljótsdalshérað bauð upp á frístundakort til barna og unglinga í formi upphæðar 

sem hægt var að nýta til íþrótta- og tómstundaiðkunar en fella þurfti þann styrk niður í 

kreppunni. Í dag bjóða þeir íþrótta- og tómstundafélögum upp á húsnæðisstyrk sem og 

fjárstyrk. Einnig geta einstaklingar sem og félög sótt um sérstaka styrki allt árið í kring 

vegna ýmissa viðburða t.d. mótshalds, keppnisferða og fleira og eru þær styrkbeiðnir 

metnar hverju sinni (Óðinn Gunnar, atvinnu-, menningar og íþróttafulltrúi, munnleg 

heimild, 5. febrúar 2013). 

Fljótsdalshreppur býður börnum og unglingum á aldrinum sex til átján ára með 

lögheimili í Fljótsdalshreppi upp á niðurgreiðslu að upphæð 10.000 krónur vegna 

þátttöku í frístundastarfi ár hvert (Fljótsdalshreppur, 6. nóvember 2012).  

Seyðisfjarðarkaupstaður styrkir íþróttafélögin fjárhagslega sem kemur þá fram í 

lægri æfingagjöldum til barna og unglinga (Daníel Björnsson, fjármálastjóri, munnleg 

heimild, 5. febrúar 2013).  

Vopnafjarðarhreppur veitir styrk í því formi að æfingagjöldum er stillt í hóf hjá 

Ungmennafélaginu Einherja sem sér um íþrótta- og tómstundamál. Magnús vildi þó 

meina að æfingagjöld væru almennt lág og þátttaka gríðarleg þó svo að hreppurinn 

geti ekki boðið upp á mikið úrval íþrótta og tómstunda (Magnús Már Þorvaldsson, 

upplýsingafulltrúi, munnleg heimild, 5. febrúar 2013). 

4.8. Suðurland 

Á Suðurlandi búa 25.999 íbúar í fimmtán sveitarfélögum (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2013). Í því umdæmi eru það öll sveitarfélögin nema eitt sem styðja börn 

og unglinga að einhverju leyti til íþrótta og tómstunda.  

Tafla 10. Stuðningur sveitarfélaga innan Suðurlands 

Suðurland Stuðningur til 

einstaklinga 

Aldur Stuðningur til félaga  

Ásahreppur Frítt í sund  0-18 ára  Fjárstyrkur 

Bláskógabyggð    

Flóahreppur 20.000 kr.-  0-20 ára   
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Grímsnes- og 

Grafningshreppur 

24.000 kr.-  6-18 ára   

Hrunamannahreppur   Frí afnot af húsnæði 

Hveragerðisbær   Fjárstyrkur  

Mýradalshreppur   1.000.000 kr.- + frí afnot af 

húsnæði til ungmennafélags  

Rangárþing eystra   Frí afnot af húsnæði + 

fjárstyrkur  

Rangárþing ytra   Frí afnot af húsnæði + 

fjárstyrkur  

Skaftárhreppur   Fjárstyrkur  

Skeiða- og Gnúpverja-

hreppur  

50.000 kr.-  6-18 ára   

Sveitarfélagið Árborg  10.000 kr.-  5-17 ára  

Sveitarfélagið Horna-

fjörður  

20.000 kr.-  6-16 ára   

Sveitarfélagið Ölfus   100.000.000 kr.- 

Vestmannaeyjabær Kvarðaaðstoð 

(nánari útlistun að 

neðan) 

 259.000.000 kr.- 

 

Ásahreppur styður börn til tómstunda- og íþróttaþátttöku með því að bjóða öllum 

börnum á grunnskólaaldri frítt í sund sem og að styrkja íþróttafélagið Garp og 

knattspyrnufélag Rangæinga til þess að geta boðið upp á lægstu iðgjöld sem kostur er 

á. Sveitarfélagið reynir í samræmi við íþrótta- og knattspyrnufélag að stilla dagskrá upp 

samhliða skóla vegna mikils dreifbýlis íbúa til þess að sem flestir geti iðkað íþróttir. 

Einnig er Ásahreppur með samning við Strætó sem býður upp á reglulegar ferðir á milli 

Ásahrepps og framhaldsskóla Suðurlands til þess að sem flestir á framhaldsskólaaldri 

geti nýtt sér þá þjónustu sem í boði er á vegum skólans (Eydís Indriðadóttir, sveitastjóri 

og oddviti hjá Ásahreppi, munnleg heimild, 23. janúar 2013). 

Flóahreppur býður börnum og unglingum fram að 20 ára aldri að sækja um styrki 

vegna æfingagjalda sem og æfinga- og keppnisferða innanlands sem utan 

(Flóahreppur, 29. maí 2010). 10.000 krónur fyrir hverja önn eru greiddar vegna 
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æfingagjalda (Guðrún Gunnarsdóttir, ritari, munnleg heimild, 5. febrúar 2013) en 

verður umsækjandi að hafa lögheimili í Flóahreppi sem og að hafa greitt árgjald til 

félagsins fyrir undangengið ár. Styrkinn er hægt að sækja um á þeim greinum sem 

rúmast innan vébanda Íþróttasambands Íslands að undanskildum frjálsum íþróttum og 

glímu fram að fimmtán ára aldri. Verða umsækjendur að skila inn gögnum sem sýna 

fram á greiðslu æfingagjalda. Vegna æfinga- og keppnisferða eru sömu skilyrði fyrir 

umsækjendur en eru þeir þó ekki bundnir aldursmörkum (Flóahreppur, 29. maí 2010). 

Sá styrkur nemur 40.000 krónum (Guðrún Gunnarsdóttir, ritari, munnleg heimild, 5. 

febrúar 2013). 

Grímsnes- og Grafningshreppur styrkir börn og unglinga á aldrinum sex til átján ára 

um 12.000 krónur fyrir hverja önn eða 24.000 á ári vegna íþrótta- og 

tómstundaiðkunar og þarf umsækjandi að skila inn umsókn ásamt greiðslukvittun. 

Umsækjandi þarf að hafa lögheimili í Grímsnes- og Grafningshreppi og þarf skipulagt 

starf að vera iðkað í tíu vikur eða önn undir leiðsögn þjálfara eða leiðbeinandi. Á 

styrkurinn við um allt íþróttastarf er stundað er á vegum viðurkenndra íþróttafélaga, 

dans í dansskólum, listgreinar og skátastarf. Tónlist, tónlistarnám og líkamsræktarkort 

fellur þó ekki undir niðurgreiðslu æfingagjalda (Grímsnes- og Grafningshreppur, 9. 

nóvember 2011).  

Hrunamannahreppur styður ungmennafélögin um frí afnot af íþróttahúsum og 

völlum sem og að veitt hafa verið afnot af bíl í eigu sveitarfélags vegna æfinga- og 

keppnisferða (Jón Valgeirsson, sveitastjóri, munnleg heimild, 5. febrúar 2013).  

Hveragerðisbær er með þjónustusamninga við æskulýðs- og tómstundafélög í 

Hveragerði og styrkir um tíund af æfingagjöldum sem félagið deilir á milli deilda svo 

einstaklingar sjá í raun aldrei styrk en æfingagjöld eru almennt lægri. Einnig býður 

Hveragerðisbær upp á afrekssjóð sem hljóðar upp á 400.000 krónur fyrir árið 2013 sem 

nýttur hefur verið í að styrkja einstaklinga og hópa á afreksstigi sem og félög sem 

jafnvel hafa staðið sig vel. Þá hafa einnig einstaklingar og hópar sem eru í 

landsliðsæfingum fengið styrk til þess að ferðast á æfingastað sé hann utan 

sveitarfélags (Jóhanna Margrét Hjartardóttir, menningar- og frístundafulltrúi, munnleg 

heimild, 5. febrúar 2013).  

Mýrdalshreppur styður ungmennafélagið um eina milljón króna á ári gegn því að 

það skili af sér ákveðnum verkefnum eins og að sjá um hátíðarhöld og halda utan um 
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frístundastarf. Einnig hefur ungmennafélagið afnot af húsnæði (Helga Halldórsdóttir, 

skrifstofustjóri, munnleg heimild, 6. febrúar 2013).  

Rangárþing eystra styrkir Íþróttafélagið Dímon og Knattspyrnufélag Rangæinga um 

afnot af húsnæði og beina fjárstyrki. Einnig er ráðinn inn æskulýðs- og íþróttafulltrúi til 

þess sjá um að íþrótta- og tómstundastarf sé í allra þágu (Ágúst Ingi Ólafsson, 

skriftstofustjóri, munnleg heimild, 6. febrúar 2013).  

Rangárþing ytra styrkir íþróttafélögin um beina fjárstyrki ár hvert sem og afnot af 

húsnæði (Klara Viðarsdóttir, aðalbókari, munnleg heimild, 6. febrúar 2013). Ungmenni 

átján ára og yngri sem ferðast með félagsliði í æfinga- og/eða keppnisferð með 

landsliði geta sótt um 25.000 króna styrk ef þau þurfa að bera hluta eða allan kostnað 

af. Sé það ferð á opinber mót landsliða nemur styrkurinn 50.000 krónum. Hópar utan 

íþróttasambanda s.s. kórar geta einnig sótt um 10.000 krónur á einstakling vegna 

ferðar til útlanda en þó ekki hærri fjárhæð en 150.000 krónum (Rangárþing ytra, 10. 

ágúst 2011).  

Íþrótta- og æskulýðsnefnd Skaftárhrepps sér um úthlutun styrkja vegna íþrótta- og 

æskulýðsmála. Auglýst er eftir styrkjum og miðast umsóknarfrestur við 1. apríl. 

Umsókninni skal fylgja yfirlit yfir fjárhagsstöðu umsækjanda síðastliðið ár, áætlun um 

umfang starfsins, markmið og reikningsnúmer ef styrkurinn skyldi verða greiddur út. 

Styrkinn geta félög og aðilar sótt um í sem sinna íþróttum, tómstunda eða 

æskulýðsstarfi í sveitarfélaginu (Skaftárhreppur, e.d.).  

Sveitarfélagið Hornafjörður gefur börnum á aldrinum sex til sextán ára 20.000 króna 

endurgreiðslu á íþrótta- og tómstundanámi ef umsækjendur, sem og aðilafélag, eiga 

lögheimili í sveitarfélagi. Umsækjendur geta ráðstafað upphæðinni í að greiða niður 

hluta af fleiri en einu iðgjaldi en gildir þó ekki fyrir sérstökum viðbótarkostnaði svo sem 

tæki, búnað, fatnaði, ferðakostnaði og fleiru. Til þess að fá styrkinn verða foreldrar að 

greiða iðgjöld og afhenda kvittun frá félaginu til skrifstofu og fá þá endurgreiðslu upp á 

20.000 krónur (Sveitarfélagið Hornafjörður, e.d.).  

Skeiða- og Gnúpverjahreppur býður öllum börnum á aldrinum sex til átján ára að 

sækja um styrk fyrir allt að 50.000 krónur til þess að stunda íþróttir, æskulýðs- eða 

menningarstarf á árinu 2013 (Þuríður Jónsdóttir, aðalbókari og launafulltrúi, munnleg 

heimild, 7. febrúar 2013). Hægt er að sækja um tvisvar á ári svo heildargreiðslan nemur 
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að hámarki 50.000 krónur og þarf frumkvittun að fylgja með umsókn fyrir 1. mars og 1. 

október (Skeiða- og Gnúpverjahreppur, e.d.). 

Sveitarfélagið Árborg greiðir foreldrum allra barna á aldrinum fimm til sautján ára 

10.000 krónur vegna þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Foreldrar verða 

að sækja um í gegnum „mína Árborg“ og verður umsókn að koma inn fyrir 31. janúar 

2014 fyrir ástundun árið 2013. Hægt er að sækja um vegna tveggja félaga en greiðslan 

nemur þó alltaf aðeins 10.000 krónum. Sveitarfélagið Árborg hefur einnig gert 

samninga við öll félög sveitarfélagsins sem koma að æskulýðs-, tómstunda-, íþrótta- og 

menningarstarfi um fjárhagsstyrk til þess að hægt sé að halda úti starfi fyrir börn og 

unglinga (Bragi Bjarnason, menningar- og frístundafulltrúi Árborgar, munnleg heimild, 

7. febrúar 2013). 

Sveitarfélagið Ölfus gerði samninga við íþrótta-, æskulýðs- og tómstundafélög í 

sveitarfélaginu til fjögurra ára um bein framlög og styrki sem nema um 100.000.000 

krónum. Er þeirri fjárhæð ætlað að tryggja öflugt íþrótta, - forvarnar- og 

tómstundastarf fyrir börn og unglinga (Sveitarfélagið Ölfus, 14. desember 2012). 

Sveitarfélagið Ölfus býður nemendum í tónlistarnámi í grunn-, mið- og framhaldsnámi 

fram að 20 ára aldri sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu Ölfus, upp á niðurgreiðslu á 

tónlistarnámi sem ekki er í boði hjá Tónlistarskóla Árnesinga. Allt að 50% kostnaður er 

greiddur niður af námsgjöldum en getur þó aðeins numið 55.000 krónum á önn. Skal 

umsókninni fylgja staðfesting frá skóla (Sveitarfélagið Ölfus, september 2008).  

Vestmannaeyjar leggja til allan húsnæðis- og aðstöðukostnað til æskulýðs- og 

íþróttamála. Sýndi sá liður hjá sveitarfélagi Vestmannaeyja útgjöld upp á 259 milljónir 

fyrir síðasta ár. Sú fjárhæð borgar húsnæðisgjöld, þjálfaralaun og fleira sem viðkemur 

æskulýðs- og íþróttamálum sem og að halda iðgjöldum í lágmarki. Vestmannaeyjar 

bjóða einnig upp á kvarðaaðstoð sem er í gegnum félagsþjónustu. Sú aðstoð er veitt til 

fjölskyldna með bágan fjárhag til þess að aðstoða við að greiða þátttökugjöld barna 

og/eða unglinga (Elliði Vignisson, bæjarstjóri, munnleg heimild, 8. febrúar 2013).  



  

36 

Samantekt niðurstaðna 

Með rannsókn þessari var leitast við að svara rannsóknarspurningunum um það hvort 

að sveitarfélög styðji börn og unglinga vegna íþrótta- og tómstundaþátttöku sem og að 

greina skjöl og stefnur varðandi stuðning sveitarfélaga til barna og unglinga vegna 

íþrótta- og tómstundaþátttöku. 

Niðurstöðurnar sýna að misjafnt er hvernig stuðningi er háttað, sé hann til staðar á 

annað borð. Stuðningur getur verið með ýmsum hætti. Hann getur verið í formi beins 

fjárstyrks til foreldra/forráðamanna, í formi inneigna, í formi fjárframlaga til íþrótta- og 

ungmennafélaga, sem sjá þá um alla íþrótta- og tómstundaþjónustu sveitarfélags, og í 

formi húsnæðisstyrkja. Þá er það fjármagn sem lagt er í þennan málaflokk einnig mjög 

mismikið eftir sveitarfélögum. Vegna þess hve misnákvæmar upplýsingar fengust frá 

einstökum sveitarfélögunum er ekki hægt um vik að bera stuðning þeirra saman, enda 

er rannsókn þessi aðeins unnin til þess að varpa ljósi á það hvort að börn og unglingar 

njóti stuðnings frá sveitarfélagi sínu vegna íþrótta- og tómstundaiðkunar.  

Ef niðurstöður eru skoðaðar má sjá að aðeins fimm af sveitarfélögum landsins styðja 

börn og unglinga ekki á nokkurn hátt að þessu leyti. Þá eru 27 sveitarfélög sem styrkja 

einstaklinga með beinum fjárstyrk af þeim 69 sem styðja á einhvern hátt börn og 

unglinga vegna íþrótta- og tómstundaiðkunar. Þá er ekki átt við þau sveitarfélög sem 

bjóða upp á sund án endurgjalds en þau sveitarfélög eru fimm. Stuðningur til félags/a 

er iðulega í formi fjárstyrks eða húsnæðisstyrks. 36 sveitarfélög styðja íþrótta- og 

tómstundaiðju með beinum fjárstyrk til félags/a og 18 vegna húsnæðisaðstöðu. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, sem og stærri 

sveitarfélög landsins, beina stuðningi sínum frekar til einstaklinga en sveitarfélög 

landsbyggðarinnar styðja íþrótta- og tómstundaiðkun sína frekar almennt, í formi þess 

að hægt sé að reka þá þjónustu sem í boði er fyrir börn og unglinga.  

Framboð íþrótta og tómstunda er misjafnt á landinu og virðist fara nokkuð eftir 

búsetu. Sveitarfélögin eru ekki lögbundin til þess að taka þátt í niðurgreiðslu á þátttöku 

barna og unglinga í íþróttum og tómstundum og verðlagning er með ýmsu móti. 

Áherslan á þjónustu við íbúa getur því komið fram með mismunandi hætti og ráðist 

nokkuð af aldursskiptingu á hverjum stað. Framboð íþrótta og tómstunda er ekki eins í 
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öllum sveitarfélögum. Á sumum stöðum býðst börnum og unglingum mikið úrval 

íþrótta og tómstunda og í einhverjum tilfellum greiða þau einungis eitt gjald fyrir 

önnina en geta þá æft allt sem þau vilja, eins oft í viku og þau komast yfir. Þó stendur 

það ekki öllum börnum og unglingum til boða að stunda hvers konar íþróttir eða 

tómstundir í sveitarfélagi sínu. 

Rannsakandi skoðaði einnig skjöl og stefnur er vörðuðu stuðning vegna íþrótta- og 

tómstundaþátttöku barna og unglinga og komst að því að í þeim málum ráða 

sveitarfélögin sér að mestu sjálf.  

Í íþróttalögunum (nr. 64/1998) segir að sveitarfélög beri fjárhagslega ábyrgð á því að 

reisa þau mannvirki sem koma íþróttum eða öðrum tómstundum við, sem og rekstri 

þeirra. Mannvirkin skipta sköpum fyrir þá starfsemi sem hægt er að bjóða upp á og 

sveitarfélögin verja flest verulegum fjármunum í uppbyggingu þeirra, viðhald og búnað. 

Mannvirkin eru oftar en ekki með íþróttaaðstöðu innanhúss, sundlaug og oft er 

einhvers konar völlur utandyra. Mikill stuðningur felst í því einu og sér að sveitarfélög 

eigi mannvirki af þessu tagi, haldi þeim vel við og bjóði þar upp á góða þjónustu.  

Í litlum sveitarfélögum er erfiðara um vik að halda úti mannvirkjum af þessu tagi, 

séu þau til staðar á annað borð og hvað þá að reisa þau. Ef áhugi á málefnum sem 

þessum er lítill hjá íbúum og forsvarsmönnum sveitarfélags, er viðbúið að sveitarfélagið 

setji ekki slíka uppbyggingu og rekstur inn í fjárhagsrammann og þá er illa komið fyrir 

íþrótta- og tómstundaiðju barna og unglinga á því svæði.   

Rannsóknir sýna fram á mikilvægi þess að börn og unglingar stundi íþróttir og 

tómstundir. Börn sem það gera eru ólíklegri til þess að leiðast út í vímuefnaneyslu sem 

og að taka þátt í öðru neikvæðu atferli. „Þá gefa rannsóknirnar mjög sterka 

vísbendingu um að ungt fólk sem tekur þátt í skipulögðu æskulýðsstarfi hafi síður tíma 

og aðstæður til að falla fyrir áhættusömum freistingum“ (Æskulýðslög). „Við þetta má 

bæta að stöðugt fleiri rannsóknir benda til að beint orsakasamband sé að finna á milli 

líkamlegs atgerfis, hreyfingar og námsframmistöðu barna og unglinga.“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Einnig má sjá það í niðurstöðum rannsóknarinnar Ungt fólk 2012 að um 12% 

unglinga 8.-10. bekkjar „telja foreldra sína illa fjárhagslega stadda, hafi ekki efni á að 

[...] borga brýnustu nauðsynjar og/eða fyrir þá tómstundastarfsemi sem þau vilja 

stunda“. Hlutfallslega er þetta ekki mikill fjöldi en samkvæmt Barnalögum (76/2003) 
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hafa börn og unglingar rétt til þess að stunda íþróttir og tómstundir og verður að skoða 

þessar tölur í því ljósi að þær sýna einungis niðurstöður vegna barna úr 8. til 10. bekk.  

Upplýsingar á heimasíðum um þessi málefni eru ekki alltaf auðfundnar. Þau 

sveitarfélög sem veita beina fjárstyrki til einstaklinga eru frekar með aðgengilegar 

upplýsingar á heimasíðu sinni en þau sem veita aðeins fjár- og/eða húsnæðisstyrki eða 

styrki í öðru formi til íþrótta-, ungmenna-, tómstunda- og æskulýðsfélaga. Æskilegt 

væri að upplýsingarnar á heimasíðunum væru uppfærðar oftar en gert er. Gamlar 

upplýsingar geta til dæmis valdið misskilningi varðandi það hvort styrkir eða stuðningur 

sé enn í gildi og hvort að sú upphæð sem rætt er um sé óbreytt eða skilyrði fyrir 

styrkveitingu. 
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Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort sveitarfélög styddu börn og 

unglinga til íþrótta- og tómstundaþátttöku og að greina skjöl og stefnur er snúa að 

þeim málum.  

Það er augljóst að skipulagt íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarf skiptir miklu máli.  

Niðurstöðurnar sýna að sveitarfélögin hafa mjög gott svigrúm varðandi framlög sín til 

þessa málaflokks. Mjög er misjafnt hvernig stuðningi og fjárframlögum sveitarfélaga 

við íþróttir og tómstundir barna er háttað og til eru þau sveitarfélög sem engan 

stuðning veita.  

Niðurstöðurnar komu að mörgu leyti á óvart. Í byrjun rannsóknar gerði rannsakandi 

ráð fyrir því að þessi stuðningur væri lögbundinn og að ef barn í einu sveitarfélagi nyti 

slíks stuðnings þá hlytu öll börn að njóta þess sama, en annað kom á daginn. Það kom 

einnig á óvart hversu mismiklum fjármunum er veitt til einstaklinga sem og félaga í 

íþrótta- og tómstundastarfi. Þarna verður einnig að taka mið af þeirri þjónustu sem er í 

boði í hverju sveitarfélagi. Sum sveitarfélög eru það fámenn að aðsókn er minni en hjá 

þeim fjölmennari. Sums staðar er mikið úrval af íþróttum og tómstundum í boði fyrir 

börn og unglinga en á öðrum stöðum er jafnvel aðeins boðið upp á knattspyrnu sem 

hentar alls ekki öllum börnum. Fróðlegt væri að kanna hvort hafi komið betur út að 

veita beina fjárstyrki til einstaklinga eða að styrkja félögin sem standa fyrir íþróttum og 

tómstundum. Ætli önnur hvor leiðin eða báðar stuðli að því að börn og unglingar prufi 

sig áfram í því að finna hvað henti þeim í íþróttum og tómstundum?  

Tilfinning rannsakanda er sú að fólk reyni að nýta sér þann afslátt sem í boði er, 

sérstaklega ef það fær sent heim kort eða ávísun sem hægt er að nýta á ákveðnum 

stöðum í ákveðna hluti. Fróðlegt væri að sjá nýtingu frístundakortanna sem sum 

sveitarfélögin bjóða upp á. Einnig væri áhugavert að skoða hversu mikið framboð er af 

íþrótta-, tómstunda- og æskulýðsstarfi í sveitarfélögum landsins og hversu miklum 

fjárframlögum er veitt í þessa þætti. Þá væri áhugavert að gera enn ítarlegri rannsókn 

og skoða til dæmis upplýsingar úr ársskýrslum sveitarfélaga um það hversu miklu 

fjármagni er varið í heildina í íþrótta- og tómstundastarf. 
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Það er ósk rannsakanda að rannsókn þessi opni augu einhverra fyrir því hversu 

mikilvægt það er að sveitarfélög styðji börn og unglinga til íþrótta- og 

tómstundaþátttöku. Íþróttir og tómstundir eru afar mikilvægur þáttur í lífi barna og 

unglinga og það er réttlætismál að öll börn hafi möguleika á iðkun, óháð því hvar á 

landinu þau búa.  
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