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Útdráttur 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða fjárhagsleg samskipti bæjaryfirvalda og íþróttafélaga í 

Hafnarfirði. Íþróttafélögin eru frjáls félagasamtök og tilheyra þriðja geiranum, en hann er mikilvægur 

samstarfsaðili stjórnvalda sem veitandi opinberrar þjónustu. Sjónum verður einkum beint að 

þjónustusamningum sem bæjarfélagið hefur gert við tvö íþróttafélög, FH og Hauka, um rekstur 

íþróttamannvirkja í Kaplakrika og að Ásvöllum. Sveitarfélög hafa, rétt eins og ríkisvaldið, í auknum 

mæli leitast við að fela einkaaðilum og þriðja geiranum að sinna verkefnum sem áður voru í þeirra 

umsjón. Þau hafa einnig lagt aukna áherslu á notkun margvíslegra stjórntækja til að ná fram 

markmiðum sínum og eru þjónustusamningar eitt þeirra stjórntækja. Þessi stefnubreyting er afleiðing 

umbótatilrauna í opinberri stjórnsýslu sem kenndar hafa verið við Nýskipan í ríkisrekstri og náðu 

útbreiðslu hérlendis á tíunda áratug síðustu aldar en umræddir þjónustusamningar voru gerðir um 

aldamótin. Í rannsókninni verður undirbúningur samninganna skoðaður, lagt verður mat á reynsluna af 

framkvæmd þeirra og hversu vel þeir hafa reynst bæjaryfirvöldunum sem stjórntæki. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að þjónustusamningarnir hafi verið gæfuspor fyrir báða 

samningsaðila, bæjaryfirvöld og íþróttafélögin. Íþróttafélögin hafa reynst vera farsælir rekstraraðilar. 

Sveigjanleiki þeirra, sem er eitt helsta einkenni þriðja geirans, hefur gert þeim kleift að reka mannvirkin 

með sóma og þau hafa náð að halda úti fullri starfsemi þrátt fyrir niðurskurð í opinberum framlögum. 

Með því að tvinna saman störf sjálfboðaliða og rekstur mannvirkjanna hafa þau náð fram aukinni 

hagkvæmni í rekstri, nokkuð sem sveitarfélagið á erfiðara með sem opinbert stjórnvald. Samningarnir 

eru þrátt fyrir þetta ekki gallalausir. Þeir eru barn síns tíma og tímabært er að endurskoða þá með tilliti 

til þess að þeir nýtist bæjaryfirvöldum betur sem stjórntæki. 
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Abstract 
The goal of this thesis is to explore the economic relations between local authorities and sports 

associatons in Hafnarfjörður. Sports associations are non-profit organizations and belong to the third 

sector, which is an important partner to the government and municipalities in providing public services. 

The focus will be primarily on service contracts that the municipality has made with the two sports 

associations, FH and Haukar, for the operation of sportsfacilities in Kaplakriki and Ásvellir. Local 

authorities, like governments, are increasingly seeking to involve the private sector and the third sector 

to undertake projects that were previously their task. They have also placed increased emphasis on 

the use of various tools to achieve their goals. Service contracts are one of those tools. This policy is 

the result of attempts to reform public administration. The reform policy, which is usually called New 

Public Management, was popularized in Iceland in the final decade of the last century but the 

aformentioned service contracts were made at the turn of the century. The preparation of the contracts 

will be examined, assessment will be made on the experience of implementation and how well they 

have functioned as a tool for local authorites in Hafnarfjörður. 

The main findings of the thesis is that the experience of the service contracts has been positive for 

both Parties, Sports associations and local authorities. The Sports associations have proven to be 

successful service providers. Flexibility, which is one of the key features of the third sector, has made 

it possible to operate the facilities with efficiency and the sports associations have managed to 

maintain full operations despite cuts in local contributions. By bundling the efforts of volunteers and 

operation of the facilities, the sports associations have improved operational efficiency, something the 

municipality would find difficult as a public authority. The contracts are in spite of this not without 

disadvantages. It is timely to review the terms of the contracts so that can be more efficient as a tool 

for the local authorities in Hafnarfjörður. 
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Formáli 
Ritgerð þessi fjallar um undirbúning og framkvæmd rekstrar- og leigusamninga vegna tveggja íþrótta-

svæða í Hafnarfirði og þeirra mannvirkja sem þeim tilheyra. Samningarnir eru ein birtingarmynd 

fjárhagslegra samskipta milli bæjaryfirvalda í Hafnarfirði og þeirra fjölmörgu íþróttafélaga sem þar 

starfa. Ritgerðin er 30 ECTS eininga meistararitgerð í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi minn við vinnslu verkefnisins var Dr. Ómar H. Kristmundsson. Honum vil ég þakka góða 

leiðsögn, fagleg ráð og aðstoð við afmörkun efnistaka.  

Stór hluti þessarar ritgerðar byggir á afrakstri samtala við viðmælendur sem tengjast, eða hafa tengst, 

viðfangsefninu. Framlag þessara aðila reyndist mér afar gagnlegt við vinnslu verkefnisins. Færi ég 

þeim mínar bestu þakkir fyrir jákvæð viðbrögð og afar gagnlegar upplýsingar. Auði Pálsdóttur og 

Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni vil ég þakka yfirlestur og mjög gagnlegar ábendingar. Að lokum vil ég 

þakka eiginkonu minni, Helgu Sigurbjörgu Árnadóttur, og sonum okkar, Árna Frey og Ágústi Frey, fyrir 

þolinmæði og stuðning á meðan á náminu stóð.      
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1 Inngangur 
Á undanförnum áratugum hefur víða um landið verið unnið ötullega að uppbyggingu íþróttamannvirkja 

og óhætt er að segja að í mörgum sveitarfélögum hafi aðstæður til íþróttaiðkana tekið stakkaskiptum. 

Jafnframt hefur það færst nokkuð í vöxt að íþróttafélög taki að sér rekstur íþróttamannvirkja sem 

sveitarfélög kosta að mestu eða öllu leyti. Þessi þróun hefur meðal annars átt sér stað í Hafnarfirði, en 

stærstu íþróttamannvirki bæjarins eru rekin af íþróttafélögum á grundvelli rekstrar- og leigusamninga 

við bæjarfélagið. Samningarnir eru hluti af fjárhagslegum samskiptum bæjarfélagsins og íþrótta-

félaganna sem eru býsna margþætt. Ástæða fyrir vali á viðfangsefninu er sú að höfundur býr í 

Hafnarfirði og þekkir ágætlega til starfsemi íþróttahreyfingarinnar í bænum. 

Í þessari rannsókn verður leitast við að meta reynsluna af samstarfi íþróttafélaga og bæjaryfirvalda í 

Hafnarfirði um rekstur íþróttamannvirkja. Rekstrar- og leigusamningar sem gerðir hafa verið um rekstur 

tveggja íþróttasvæða í bænum eru ein af birtingarmyndum fjárhagslegra samskipta bæjaryfirvalda og 

þeirra íþróttafélaga sem starfa í bænum. Umrædd íþróttasvæði, og þau mannvirki sem þeim tilheyra, 

eru annars vegar að Ásvöllum, íþróttasvæði Knattspyrnufélagsins Hauka (Haukar) og hins vegar í 

Kaplakrika, íþróttasvæði Fimleikafélags Hafnarfjarðar (FH). Jafnframt verða fjárhagsleg samskipti 

bæjaryfirvalda og íþróttafélaganna í bænum skoðuð í viðara samhengi, en þau eru nokkuð margþætt. 

Viðfangsefnið verður skoðað út frá þremur sjónarhornum. Í fyrsta lagi verður skoðað hvernig sveitar-

félagið beitir rekstrar- og leigusamningum sem stjórntæki við veitingu opinberrar þjónustu sem rekstur 

íþróttamannvirkja vissulega er. Í öðru lagi verða íþróttafélögin skoðuð út frá kenningum um eðli og 

hlutverk þriðja geirans, þar með talið þjónustuhlutverki hans. Í þriðja lagi verður reynt að varpa ljósi á 

hvernig íþróttafélög fjármagna starfsemi sína og þau vandamál sem þau geta hugsanlega staðið 

frammi fyrir þegar tekjuöflun þeirra tengist í minna mæli en áður tilgangi og markmiðum þeirra. 

1.1 Íþróttir í Hafnarfirði 

Fjöldi starfandi íþróttafélaga í Hafnarfirði ber vitni um fjölskrúðugt íþróttalíf í bænum. Í Íþróttabandalagi 

Hafnarfjarðar (ÍBH), sem er samstarfsvettvangur félaganna, eru nú 17 félög. Nöfn þeirra eru í töflu 1.  

Tafla 1 - Aðildarfélög ÍBH
1
 

Aðildarfélög ÍBH 

Akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar 
Badmintonfélag Hafnarfjarðar Íþróttafélag Hafnarfjarðar 
Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar Íþróttafélagið Fjörður 
Fimleikafélag Hafnarfjarðar Knattspyrnufélagið Haukar 
Fimleikafélagið Björk Kvartmíluklúbbur Hafnarfjarðar 
Golfklúbburinn Keilir Siglingaklúbburinn Þytur 
Golfklúbburinn Setberg Skotíþróttafélag Hafnarfjarðar 
Hestamannafélagið Sörli Sundfélag Hafnarfjarðar 
Hjólreiðafélagið Bjartur  

Líklegt er að góðar aðstæður til íþróttaiðkana séu einn af þeim þáttum sem ráða miklu um það hvar 

fólk velur sér búsetu og hafa stjórnendur sveitarfélaga orðið sífellt meira meðvitaðri um það á undan-

förnum áratugum. Það dugar oft ekki að næg atvinnutækifæri séu til staðar í sveitarfélagi, meira þarf til 

                                                      
1
Íþróttabandalag Hafnarfjarðar, „Aðildarfélög ÍBH", sótt 09.10.2013  
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að laða tilvonandi íbúa á staðinn. Sveitarfélög eru í samkeppni um íbúa og útsvarsgreiðendur. Sveitar-

stjórnarmenn gera sér æ betur grein fyrir því að ekki má vanrækja þennan þátt í stoðkerfi sveitar-

félaganna. Í því ljósi má skoða mikla uppbyggingu íþróttamannvirkja víðs vegar um landið á undan-

förnum áratugum. Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði hafa lengi verið meðvituð um mikilvægi íþrótta og hafa því 

jafnan stutt vel við íþróttastarfið óháð því hvaða stjórnmálaflokkar hafa verið við völd hverju sinni. 

Þessi staðreynd endurspeglast meðal annars í fjölskyldustefnu Hafnarfjarðarbæjar sem leggur þunga 

áherslu á mikilvægi íþrótta- og æskulýðsstarfs.
2
 Þessi stefna birtist í miklum áhuga á því að byggja 

upp íþróttamannvirki í bænum. 

Í gegnum tíðina hafa ólíkar leiðir verið farnar í uppbyggingu íþróttamannvirkjanna í Hafnarfirði. Oft 

hefur frumkvæðið og fyrstu skref í uppbyggingu mannvirkja komið frá íþróttafélögunum með þátttöku 

bæjarfélagsins á seinni stigum. Hvert svo sem rekstrarformið er á einstaka mannvirkjum, hvort sem 

það er rekið af sveitarfélagi eða íþróttafélagi, hafa bæjaryfirvöld þó að langmestu leyti fjármagnað 

framkvæmdirnar og eiga mannvirkin að mestu eða öllu leyti. 

1.2 Tegundir samninga 

Fjárhagsleg samskipti bæjaryfirvalda og aðildarfélaga ÍBH eru umfangsmikil. Af sautján aðildarfélögum 

eru tvö sem ekki þiggja fjárhagslegan stuðning í einhverri mynd frá bæjarfélaginu til starfsemi sinnar á 

grundvelli samninga. Í grófum dráttum má skipta tegundum samninga í tvennt. Annars vegar samninga 

um rekstrarstyrki og hins vegar rekstrar- og leigusamninga. Meginþungi þessarar rannsóknar snýr að 

rekstrar- og leigusamningunum. 

1.2.1 Samningar um rekstrarstyrki 

Aðildarfélög ÍBH, að tveimur undanskilum, hafa gert samninga við bæjarfélagið um rekstrarstyrki. Í 

samningunum eru tilgreind ýmis atriði í starfsemi viðkomandi félags sem bæjarfélagið styrkir. 

Algengast er að um sé að ræða framlög til reksturs skrifstofu, en tilgangurinn með því er að auðvelda 

félögunum að halda skipulagi á starfsemi sinni og skila umbeðnum starfs- og fjárhagsupplýsingum til 

bæjaryfirvalda og Íþrótta- og ólympíusambands Íslands (ÍSÍ). Önnur framlög í samningunum geta verið 

til viðhalds tækja og íþróttaaðstöðu, endurgjaldslaust vinnuframlag í gegnum Vinnuskóla Hafnarfjarða, 

styrkir vegna kostnaðar við æfingar eða vegna húsaleigu sem félögin þurfa að greiða. Í nokkrum 

tilfellum eru tilgreind nokkur af framangreindum atriðum í sama samningnum. 

1.2.2 Rekstrar- og leigusamningar 

Þeir samningar sem sérstaklega eru til umfjöllunar í þessari rannsókn, rekstrar- og leigusamningar um 

rekstur Kaplakrika og Ásvalla, eru víðtækari en þeir samningar um rekstrarstyrki sem nefndir hafa 

verið hér að framan og flest félög innan ÍBH njóta. Þeir eru hvorttveggja í senn, samningar um fyrir-

komulag rekstrar FH og Hauka á íþróttamannvirkjum í umboði bæjaryfirvalda og um rekstrarstyrki 

bæjarfélagsins til félaganna til reksturs skrifstofu og viðhalds tækja og áhalda. Í því ljósi að framan-

greindir samningar fela í sér verulega fjárhagslega hagsmuni fyrir bæjarfélagið er brýnt að markmiðum 

                                                      
2
 Hafnarfjarðarbær, „Fjölskyldustefna Hafnarfjarðarbæjar 2008–2012", sótt 15.10.2013  
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með gerð þeirra sé náð. Meta þarf kosti þeirra og galla, hver reynslan er af notkun þeirra og hvað megi 

hugsanlega bæta í framkvæmd þeirra í framtíðinni. 

1.3 Rekstrarsamningar sem stjórntæki 

Á undanförnum áratugum hafa orðið miklar breytingar á því hvernig opinberir aðilar kjósa að veita 

borgurum sínum þjónustu. Ástæðurnar má ekki hvað síst rekja til þess að samhliða stórfelldri félags-

legri uppbyggingu í velferðarsamfélögum hefur kostnaður við að veita borgurnum þjónustu farið stig-

vaxandi. Stjórnvöld hafa ekki hvað síst brugðist við síauknum kostnaði við opinbera þjónustu með því 

að leita leiða til að veita hana á hagkvæmari hátt en áður. Rekstrar- og þjónustusamingar við einka-

aðila annars vegar og þriðja geirann, sem eru frjáls félagasamtök og sjálfseignarstofanir, hins vegar, 

eru eitt stjórntæki sem stjórnvöld, þar á meðal sveitarfélög hafa beitt í auknum mæli síðustu áratugi.  

Í rannsókninni verða hugtökin rekstrarsamningur og þjónustusamningur notuð jöfnum höndum um þá 

samninga sem gerðir hafa verið um rekstur Ásvalla og Kaplakrika. Umræddir samningar bera heitið 

rekstrar- og leigusamningar. Hugtakið þjónustusamningar verður einnig notað yfir samningana þar 

sem félögin undirgangast í þeim ýmis skilyrði varðandi gæði og umfang þjónustu, viðhald og samræmi 

við starfshætti Hafnarfjarðarbæjar, meðal annars varðandi kjör starfsmanna.  

1.4 Tilgangur rannsóknar 

Eins og áður segir hafa bæjaryfirvöld í Hafnarfirði, sem og yfirvöld í fjölmörgum bæjarfélögum, varið 

miklum fjármunum til íþróttamála. Verkefnin geta verið margskonar, til dæmis uppbygging íþrótta-

mannvirkja, niðurgreiðsla æfingagjalda eða annar stuðningur við íþróttastarfið. Þó að ástæðurnar geti 

verið margar er samkeppni um íbúa og útsvarsgreiðslur eflaust ein aðal ástæða fyrir áhuga sveitar-

félaganna á þessum málum. Tilgangurinn með rannsókninni er að varpa ljósi á fjárhagsleg samskipti 

bæjaryfirvalda og íþróttafélaganna en aðaláherslan verður á að skoða eitt þeirra forma sem bæjar-

yfirvöld hafa kosið að hafa á rekstri íþróttamannvirkja sinna. Greindar verða ástæður þess að leið 

rekstrarsamninga er valin og ekki síður af hverju bæjaryfirvöld kjósa að fara ekki þessa leið í þeim 

tilfellum þegar íþróttafélög falast eftir slíkum samningi. Það er mat höfundar að þetta sé áhugavert 

rannsóknarefni í ljósi þess að sveitarfélög landsins hafa á undanförnum árum lagt sífellt meira 

fjármagn í uppbyggingu og rekstur íþróttamannvirkja.  

Það er verðugt rannsóknarefni að skoða hvernig það hefur gefist að láta íþróttafélögum bæjarins, sem 

teljast til þriðja geirans, að hafa umsjón með háum fjárhæðum sem bæjarfélagið veitir til þessara mála. 

Spyrja má hvort hentugra sé að bæjarfélagið sjái sjálft um rekstur íþróttamannvirkjanna sem það á að 

mestu eða öllu leyti án beinnar aðkomu félaganna. Einnig má spyrja hvort kröftum forystumanna 

íþróttafélaganna sé betur varið við að sinna kjarnastarfsemi félaganna, sem er sjálf íþróttastarfsemin, 

og láta sveitarfélaginu, með sína víðtæka þekkingu og reynslu á rekstri mannvirkja, rekstri íþrótta-

mannvirkjanna eftir. Rannsakandi vonar að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst í umræðunni um þau 

stjórntæki sem sveitarfélög geta beitt í starfsemi sinni og einnig að hún varpi einhverju ljósi á 

fjárhagsleg samskipti þeirra við þriðja geirann. Umfang þessa verkefnis miðast við þau íþrótta-

mannvirki sem eru staðsett í Hafnarfirði og einstök íþróttafélög í bænum hafa mikla aðkomu að. 
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Íþróttamannvirki í bæjarfélaginu sem eru að meirihluta nýtt af almenningi eða til íþróttakennslu, svo 

sem íþróttasalir í grunnskólum og sundlaugar, verða ekki sérstaklega til skoðunar í rannsókninni. 

 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

 Hver er reynslan af notkun rekstrar- og leigusamninga um rekstur íþróttamannvirkja í 

Hafnarfirði og hvernig er fjárhagslegum samskiptum Hafnarfjarðarbæjar og íþróttafélaga í 

bænum háttað? 

1.5 Aðferðir og gagnasöfnun 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir því hvaða rannsóknaraðferðir voru notaðar í rannsókninni. Kynnt er 

sjónarhorn rannsóknarinnar, aðferðunum er lýst og rökstutt hvaða aðferð varð fyrir valinu. Fjallað 

verður um rannsóknarsnið og gerð grein fyrir söfnun, greiningu og meðhöndlun rannsóknargagna. 

Loks verður fjallað um stöðu höfundar gagnvart rannsóknarviðfangsefninu og þeim takmörkunum sem 

eru á alhæfingargildi rannsóknarinnar. 

1.5.1 Rannsóknaraðferðir 

Skipta má rannsóknaraðferðum í tvo flokka, megindlegar og eigindlegar rannsóknir. Í megindlegum 

rannsóknum er byggt á úrtökum þar sem mælieiningar eru fyrirfram skilgreindar. Reynt er að hámarka 

réttmætið með því að nálgast úrtök sem endurspegla þýðið þannig að hægt sé að alhæfa niðurstöður 

yfir á það. Í megindlegum rannsóknum er byggt á afleiðslu (e. deduction). Kenning er þá sett fram í 

upphafi rannsóknar og síðan er leitast við að sanna hana eða afsanna.  

Í eigindlegum rannsóknum eru tilvikin færri. Leitast er við að fá dýpri og nákvæmari skilning á viðfangs-

efninu út frá sjónarhóli þátttakendanna. Ekki er hægt með sama hætti og í megindlegum rannsóknum 

að yfirfæra niðurstöður yfir á þýði. Styrkleiki eigindlegra rannsókna byggir frekar á því að öðlast dýpri 

skilning á viðfangsefninu sjálfu. Í eigindlegum aðferðum er aðleiðslu (e. induction) beitt. Þegar rann-

sókn hefst liggur kenningin ekki fyrir en viðfangsefni rannsóknarinnar er skilgreint. Rannsakandinn býr 

síðan til kenningu, þróar hana ef hún hefur verið til áður eða sannreynir út frá því sem hann verður 

vísari í rannsóknarferlinu.
3
  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á því að veruleikinn sé félagslega skapaður. Megindlegar 

aðferðir hafa þann annmarka að þær ná ekki utan um margbreytileika hugsunar og atferlis einstaklinga 

og öll þau áhrif sem þessi atriði hafa á mótun samfélagsins.
4
 Í eigindlegum rannsóknum er það 

rannsakandinn sjálfur sem er aðalrannsóknartækið sem getur verið mikil áskorun.
5
 Ekki er hægt að 

ætlast til þess að hann, með þá þekkingu og reynslu sem hann hefur hugsanlega af rannsóknarefninu, 

                                                      
3
 Bruce L. Berg, Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 7. útg. (Boston, MA: Allyn & Bacon ; 

London : Pearson Education, 2009), 3 
4
 Chris Hart, Doing your Masters Dissertation : Realizing your Potential as a Social Scientist  (London: SAGE, 

2005), 221 
5
 Sama heimild, 221 
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nálgist það eins og hann hafi ekkert vit á því. Hann verður hins vegar að forðast eins og hægt er að 

vera hlutdrægur og láta sínar skoðanir lita rannsóknarferlið. 

Þessi rannsókn er svokölluð tilviksrannsókn. Tilviksrannsókn, (e. case study), er rannsóknarhefð sem í 

grunninn tilheyrir eigindlegum rannsóknum en byggir þó á fjölbreyttum gögnum, bæði eigindlegum og 

megindlegum. Tilviksrannsókn fjallar um afmarkað tilvik eða kerfi, er afmarkað í tíma eða rúmi.
6
 Sem 

rannsóknarhefð er hún sveigjanlegri og minna kerfisbundin en ýmsar aðrar rannsóknarhefðir, byggir á 

margbreytilegri notkun gagna, nýjum og fyrirliggjandi, og setur viðfangsefnið í félagslegt, sögulegt eða 

efnahagslegt samhengi.
7
 Segja má að tilviksrannsókn henti vel þegar rannsóknarspurningin inniheldur 

orðin „hvernig” og „af hverju?”
8
 Önnur skýr vísbending um að rannsóknaraðferðin henti vel í þessari 

rannsókn eru þau einkenni hennar að hér eru skoðaðir atburðir sem gerast í nútímanum og 

rannsakandinn hefur ekki áhrif á hegðun viðfangsefnisins, skoðar það eingöngu.
9
  

1.5.2 Rannsóknarsnið 

Er hafist var handa við leit að rannsóknarefni voru tvö viðfangsefni sem voru höfundi ofarlega í huga. 

Annars vegar samskipti þriðja geirans, sem eru frjáls félagasamtök og sjálfseignarstofnanir, og hins 

opinbera, ríkis og sveitarfélaga, og hins vegar hvernig hið opinbera notar þjónustusamninga sem 

stjórntæki, en á undanförnum árum hefur það verið hluti af umbótaviðleitni í opinberri stjórnsýslu að 

stjórnvöld noti ýmis stjórntæki til að leysa samfélagsleg viðfangsefni í stað þess að sinna þjónustunni 

sjálf. Eftir allnokkrar vangaveltur var niðurstaðan að skoða reynsluna af notkun rekstrar- og leigu-

samninga um rekstur íþróttamannvirkja í Hafnarfirði. Tímabilið sem er til skoðunar í rannsókninni er frá 

því samningarnir voru gerðir, upp úr aldamótum, til dagsins í dag. Er leið á rannsóknina var ákveðið að 

útvíkka viðfangsefnið nokkuð og skoða einnig fjárhagsleg samskipti bæjarfélagsins og íþrótta-

félaganna í víðara samengi og að bregða upp mynd af tekjuöflun íþróttafélaganna. 

Eigindlegum rannsóknaraðferðum var beitt við þessa rannsókn. Ástæðurnar fyrir því eru meðal annars 

að ekki er verið að magngera upplýsingar, yfirfæra niðurstöður úr rannsókninni yfir á þýði. Tilvikin sem 

hér eru til skoðunar eru tvö, Ásvellir og Kaplakriki, en íþróttamannvirki í bænum eru vel á annan 

tuginn. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ákveðnar vísbendingar um hvernig aðstæður geta verið hjá 

þeim hluta sem ekki er skoðaður, án þess að hægt sé að alhæfa um það. Þótt þessi rannsókn eigi 

aðeins við um valin tilvik í Hafnarfirði gætu niðurstöðurnar hugsanlega nýst öðrum sveitarfélögum. 

Undirbúningur að rannsókninni hófst á haustmánuðum 2012, er höfundur sat námskeiðið Rannsóknir í 

opinberri stjórnsýslu og alþjóðasamskiptum, sem er skyldunámskeið í MPA-náminu við Háskóla 

Íslands. Á meðan á námskeiðinu stóð mótaðist hugmyndin að rannsókninni, en helsta afurð þessa 

námskeiðs er fullmótuð rannsóknaráætlun. Vinnan við sjálfa rannsóknina hófst síðan í febrúar 2013 

með gagnaöflun og greiningu og lestri fræðirita. Í framhaldinu var viðtalsrammi mótaður. 

                                                      
6
 Sama heimild, 327 

7
 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, 4. útg. (London: SAGE, 2009), 17 

8
 Sama heimild, 8 

9
 Sama heimild, 11 
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Rannsóknin er að miklu leyti byggð á hálfopnum einstaklingsviðtölum, enda henta þau vel til að fá fram 

sjónarmið þeirra sem starfa, eða hafa starfað á rannsóknarvettvangnum. Viðmælendur voru valdir með 

markvissu úrtaki. Misjafnt er hvernig falast var eftir viðtölum við viðmælendur. Ýmist var haft samband 

símleiðis, með tölvupósti, eða munnlega ef þannig vildi til. Ef fyrstu samskipti við viðmælendur voru 

símleiðis eða munnlega var því fylgt eftir með tölvupósti þar sem tilefni rannsóknarinnar var kynnt, 

áætlun um tímalengd viðtals sett fram, ósk um leyfi til hljóðritunar var borin fram og fullum trúnaði 

heitið. Allir sem leitað var til um þátttöku í rannsókninni samþykktu hana. Í upphafi var Persónuvernd 

tilkynnt um rannsóknina í samræmi við 1. mgr. 31. gr. laga nr. 77/2000, um persónuvernd og verndun 

persónuupplýsinga.
10

 Stofnunin gerði engar athugasemdir við áformin. 

Í flestum tilfellum voru viðtöl hljóðrituð og afrituð, orð fyrir orð. Í nokkrum tilfellum, þar sem viðtöl voru 

styttri eða verið var að fylgja eftir fyrri viðtölum, voru ritaðir niður minnispunktar. Í viðtölunum var 

viðtalsrammanum fylgt, en lögð áhersla á að hafa viðtölin óþvinguð og að viðmælendur fengu 

óhindrað að tjá sig. Leitast var við að ná tali af einstaklingum með sem breiðasta aðkomu að 

rannsóknarefninu. Rætt var við níu einstaklinga og voru viðtölin allt frá tuttugu mínútum upp í hálfa 

aðra klukkustund. Þrír viðmælendur eru starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar, einn viðmælandi er fyrrum 

starfsmaður bæjarfélagsins, þrír viðmælendur eru stjórnarmenn í félögunum og tveir viðmælendur 

starfa fyrir þau. Þess er gætt að tilgreina ekki nákvæmlega í hvaða stöðu viðmælandi er þegar vitnað 

er í ummæli hans í ritgerðinni. Ekki var farin sú leið að gefa viðmælendum tilbúin nöfn þegar fjallað 

verður um ummæli þeirra. Ástæðan er sú að þetta er ekki stór vettvangur og líklegt er því að hægt yrði 

að sjá út hver raunverulegur viðmælandi er þrátt fyrir að nöfnum yrði breytt.   

1.5.3 Gagnaöflun 

Höfundur leitaði víða fanga við gagnaöflun og kynnti sér einnig efni rekstrarsamninganna áður en 

viðtölin voru tekin. Þetta var gert til að styrkja þekkingarlegan grunn, að halda samtalinu innan 

rannsóknaráhuga rannsakanda og minnka líkur á því að viðmælandi færði samtalið á inn á brautir sem 

ef til vill þjóna rannsókninni ekki vel. Annar tilgangur með því að styðjast við margskonar rannsóknar-

gögn er sá að beita margprófun (e. triangulation) í því skyni að auka á réttmæti rannsóknarinnar.
11

 

Þetta var meðal annars gert með því að kanna hvernig frásagnir viðmælenda eru með hliðsjón af 

fyrirliggjandi gögnum.
12

 Ennfremur var leitað eftir athugasemdum frá öðrum aðilum, sem tengjast eða 

hafa tengst viðfangsefninu. Önnur gögn en afrakstur viðtalanna sem notast var við í rannsókninni eru 

meðal annars: 

 Gildir rekstar- og leigusamningar 

 Eldri rekstrar- og samstarfssamningar 

 Lög og reglugerðir 

 Ýmis rit fjármálaráðuneytisins 

 Fræðirit- og greinar tengd opinberri stjórnsýslu, stjórntækjum og þriðja geiranum 

                                                      
10

 Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, sótt 05.02.2014  
11

 Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods, 117 
12

 John W. Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions  (Thousand 
Oaks, Calif.: Sage Publications, 1998), 202 



  

15 

 Stefnur og samþykktir 

 Vefsíður 

 Rit tengd sögu íþróttafélaganna og sveitarfélagsins 

 Blaða- og tímaritagreinar tengdar rannsóknarefninu 

 Fyrirliggjandi skýrslur og úttektir tengdar rannsóknarefninu 

1.5.4 Alhæfingargildi rannsóknar 

Í rannsóknum ber ávalt að hafa í huga margskonar álitamál. Eitt slíkt er persónuleg sýn rannsakanda 

og hugsanleg tengsl hans við og áhugi á efninu. Höfundur þessarar ritgerðar býr ekki aðeins í 

Hafnarfirði heldur eru þar æskuslóðir hans. Hann hefur sjálfur verið iðkandi og stjórnarmaður í einni 

deild annars íþróttafélagsins sem til skoðunar er. Í því geta bæði falist kostir og ókostir. Einn kosturinn 

er að hann þekkir til viðfangsefnisins. En að sama skapi getur nálægðin verið ókostur því erfiðaðra er 

að fjalla um efnið á hlutlægan hátt. Að vel athuguðu máli þóttu höfundi kostirnir fleiri en ókostirnir, 

sérstaklega þegar haft er í huga að hann hefur ekki á nokkurn hátt haft afskipti af rekstri mann-

virkjanna eða rekstrarsamningunum.  

Eins og áður segir er það eðli eigindlegra rannsókna að alhæfingargildi þeirra er takmarkað. Þannig er 

ekki hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á þessum tilteknu viðfangsefnum í Hafnarfirði yfir á 

svipuð tilvik, til dæmis á rekstur íþróttamannvirkja annars staðar á landinu, að óathuguðu máli. 

Niðurstöðurnar geta hins vegar gefið ágæta vísbendingu um það hvernig niðurstöður rannsóknar yrðu 

ef þau tilvik yrðu skoðuð. Þegar rannsóknin stóð yfir var kannað hvernig rekstrarfyrirkomulagi íþrótta-

mannvirkja er háttað annars staðar á landinu og hvort fyrirkomulagið sem er á rekstri mannvirkja í 

Hafnarfirði sé algengt annars staðar. Í ljós kom að í stærstu sveitarfélögunum er fyrirkomulagið nokkuð 

algengt og virðist heldur vera að breiðast út.  

1.6 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla að inngangi meðtöldum. Byrjað er á að fjalla stuttlega um aðstæður 

í Hafnarfirði til íþróttaiðkana og mikilvægi þessara þátta fyrir samkeppnisstöðu sveitarfélaga. Þá er 

fjallað um rekstrarsamninga sem stjórntæki. Loks er fjallað um rannsóknaraðferðir og gagnaöflun. 

Í öðrum kafla er fjallað um stjórnsýsluna og breytingar í áherslum þeirra. Fjallað er um þá stefnur og 

strauma sem hafa hvatt til breytinga, þar með talið um nýskipan í ríkisrekstri sem horfir til aðferða 

einkamarkaðarins til að auka skilvirkni og hagkvæmni í opinberum rekstri. Einnig er rætt um hvaða 

áhrif umræddar breytingar hafa haft á sveitarfélögin. Farið er yfir samstarf opinberra aðila og frjálsra 

félagasamtaka við veitingu opinberrar þjónustu. Þá er brugðið upp mynd af eiginleikum helstu 

stjórntækjanna sem standa stjórnvöldum til boða. Loks er fjallað um umboðskenninguna, umboðstap 

og helstu leiðir til að lágmarka það.  

Í þriðja kafla er gerð grein fyrir þriðja geirann, eðli hans og hlutverki og hann borinn saman við hina 

geirana tvo, einkageirann og þann opinbera. Auk þess er brugðið upp mynd af tekjuöflun þriðja 

geirans og hvernig hún fer saman við hlutverk hans. Í fjórða kafla er bærinn Hafnarfjörður kynntur, 
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saga hans og þeirra íþróttafélaga sem eru til umfjöllunar í ritgerðinni. Þá er gerð grein fyrir upp-

byggingu íþrótta- og félagsaðstöðu í bænum.  

Í fimmta kafla er brugðið upp mynd af samstarfi íþróttahreyfingarinnar og bæjaryfirvalda í gegnum 

tíðina og fjárhagsleg samskipti milli aðila. Fjallað er um tekjuöflun íþróttafélaganna og uppbyggingu 

rekstrarsamninganna. Sagt er frá hugmyndum um endurnýjun samninganna og brugðið upp mynd af 

því hvernig þessum málum er hátta í öðrum sveitarfélögum. Loks er gerð grein fyrir niðurstöðum úr 

viðtölunum sem tekin voru í tengslum við rannsóknina. Gerð er grein fyrir viðhorfum viðmælenda og 

ályktanir dregnar af þeim. Í sjötta og síðasta kafla eru niðurstöður teknar saman og ræddar með 

hliðsjón af þeim kenningum og gögnum sem fjallað er um í verkefninu.  
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2 Stjórnsýslan og notkun stjórntækja 
Mikill kraftur hljóp í uppbyggingu félagslegra innviða ríkja Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina. 

Uppbyggingunni fylgdu aukin opinber útjöld, meðal annars í kjölfar lagasetninga um að bæta stöðu 

almennings, eins og lög um atvinnuleysisbætur og veikindarétt. Þessi þróun var í takt við það viðhorf 

að öflug félagsleg velferð væri forsenda efnahagslegrar hagsældar í álfunni. Afleiðing þessara nýju 

viðhorfa var sú að umfang ríkisútgjalda fór mjög vaxandi upp úr miðri síðustu öld. 

Á árunum upp úr 1970 fékk sú skoðun aukinn hljómgrunn meðal fræði- og stjórnmálamanna að 

umfang opinbers rekstrar væri of mikið. Jafnvel var gengið svo langt að halda því fram að umfangs-

mikill ríkisrekstur skapaði of mörg vandamál samanborið við þau viðfangsefni sem hann átti að leysa.
13

 

Hagfræðingurinn William A. Niskanen var meðal þeirra sem héldu fullyrtu að opinber rekstur væri í eðli 

sínu óskilvirkur, opinberir stjórnendur hefðu það sem eitt af markmiðum sínum að ná auknum fjár-

veitingum til sinna stofnana, burtséð frá umfangi starfseminnar.
14

 Þeir væru því ein helsta hindrunin í 

vegi skilvirkrar stjórnsýslu.
15

 Til þess að vinda ofan af þessu vandamáli þyrfti að ráðast í endur-

skipulagningu á opinberum rekstri, einkavæða þá starfsemi sem mögulegt væri og fækka stórlega 

opinberum starfsmönnum.
16

 Samhliða þessum viðhorfsbreytingum óx þeirri skoðun fylgi að 

stjórnendum í opinberum rekstri færi betur að líta á borgarana sem viðskiptavini sem ætti að þjóna á 

sem skilvirkastan hátt í stað þess að líta á þá sem andlitslausa einstaklinga sem þiggja einungis það 

sem ríkisvaldinu þóknast að bjóða þeim hverju sinni.
17

 

2.1 Skilyrði til breytinga  

Um og upp úr 1980 má greina breytingu í áherslum hjá stjórnvöldum ýmissa ríkja sem snerist um að 

koma böndum á opinberan rekstur. Skýra má þær breytingar sem urðu á þessum tíma út frá 

kenningum stjórnmálafræðingsins John W. Kingdon. Samkvæmt kenningum hans skapast skilyrði fyrir 

breytingum þegar þrír ólíkir straumar mætast. Hér er um að ræða strauma vandamála (e. the problem 

stream), strauma stefnu eða hugmyndafræði (e. the policy stream) og strauma stjórnmála (e. the 

political stream). Við þau skilyrði þegar straumarnir mætast opnast stefnugluggi (e. window of 

opportunity). Þá finna vandamálin, hugmyndafræðin og stjórnmálin sér sameiginlegan farveg og 

breytingar verða mögulegar.
18

 Segja má að stefnuglugginn fyrir viðleitnina að minnka umfang opinbers 

rekstrar hafi verið opinn á seinni hluta níunda áratugs síðustu aldar fram á fyrrihluta þess tíunda. Í 

þessu tilfelli var straumur vandamála efnahagslegur samdráttur, auknar opinberar skuldir, tíðar fréttir 

af spillingu og óskilvirkni í opinberri þjónustu. Straumur hugmyndafræðinnar samanstóð af neikvæðu 

viðhorfi til opinbers rekstrar, ekki síst úr ákveðnum hluta fræðasamfélagsins og aukinna áhrifa 
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 Richard C. Box, „Running Government Like a Business: Implications for Public Administration Theory and 
Practice", The American Review of Public Administration 29, nr. 1 (1999), 30 
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 Sama heimild, 27 
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1, nr. 4 (1981), 236 
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Practice", 22 
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 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, 2. útg. (New York ; London: Longman, 2003), 19-
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hugmyndafræði af hægri væng stjórnmálanna. Straumur stjórnmálanna samanstóð af nýjum 

stjórnunarkenningum og kenningum um almannaval (e. Public choice theories), sem stjórnmálamenn 

og ýmsir áhrifamenn í stjórnsýslunni aðhylltust.
19

 

2.2 Nýskipan í ríkisrekstri 

Ýmsir þættir, misáhrifamiklir, hafa orðið til þess að móta þróunina í opinberum rekstri frá stríðslokum. 

Sú stefna sem líklega hefur haft hvað mest áhrif til breytinga í opinberri stjórnsýslu undanfarna áratugi 

er nefnd nýskipan í ríkisrekstri (e. New Public Management). Hún er, eins og nafnið gefur til kynna, 

hugmyndafræði sem hefur það að markmiði að gera opinberan rekstur skilvirkari og betur til þess 

fallinn að svara kalli tímans. Stefnan var orðin nokkuð mótuð í kringum 1990 eftir að hafa verið að 

gerjast í nokkur ár þar á undan.
20

 Þessi stefna er samansafn áhersluatriða og aðferða sem miða að 

því að bæta opinberan rekstur. Hún byggir á hugmyndum úr ýmsum umbótastefnum á opinberum 

rekstri sem höfðu verið á kreiki um nokkurt skeið.
21

  

Christopher Hood var í fararbroddi þeirra fræðimanna sem skilgreindu stefnuna um nýskipan í ríkis-

rekstri og í grein sinni „A Public Management for all Seasons“, sem birtist árið 1991, setti hann fram 

megineinkenni stefnunnar.
22

  

1. Aukið svigrúm fyrir stjórnendur stofnana  

2. Skýr skilgreining markmiða 

3. Stöðlun afurða 

4. Smærri skipulagseiningar 

5. Samkeppni 

6. Stjórnunarstíll að hætti einkageirans 

7. Áhersla á aðhaldssemi 

 

Skilaboðin eru þau að stjórnendur viðkomandi rekstrareiningar þekki best viðfangsefnið og því eigi þeir 

að fá svigrúm frá stjórnvöldum til að stjórna eins og þeim þykir best hverju sinni. Hlutverk stjórnvalda 

er að setja fram helstu markmið og gera stjórnandanum þau ljós svo hann viti hvar hann standi. Þetta 

felur í sér að aðskilja stefnumarkandi ákvarðanir og framkvæmd þeirrar þjónustu sem byggir á 

ákvörðununum. Stjórnvöld ákveða hvert fleyið skuli sigla en láta öðrum eftir að koma því á áfangastað 

(e. steering but not rowing).
23

 Það sjónarmið að brjóta upp stórar skipulagseiningar snýst um að stytta 

boðleiðir og auka fjarlægðina frá yfirstjórn, þ.e. stjórnvöldum, til viðkomandi stofnunar með það fyrir 

augum að veita stofnunum aukið svigrúm. Markmiðið er að auka skilvirkni. Hugsunin með stöðlun 

afurða er að ekki skipti höfuðmáli hver veitir borgurunum þjónustuna, hvort það eru stjórnvöld sjálf eða 

aðrir aðilar sem starfa í umboði þeirra. Það eina sem skiptir máli í þessu sambandi er að þjónustan sé 

veitt á skilvirkan hátt. Mikilvægt er því að tengja aðgang stofnananna að mælanlegri frammistöðu. 
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Þannig er áherslan lögð á árangur fremur en að hlutirnir séu gerðir samkvæmt fyrirfram skilgreindu 

ferli. Áherslan á samkeppnina gengur út á að virkja markaðsöflin og stuðla að samkeppni milli aðila 

með samningum, meðal annars á grundvelli útboða. Ein megináherslan í stefnunni var að koma sam-

keppni og markaðslausnum að í eins miklum mæli og mögulegt væri.
24

 Það viðhorf var ríkjandi að 

stjórnendur opinberra fyrirtækja ættu að sækja í reynslubanka stjórnenda í einkageiranum, ekki síst 

með áherslu á sparsemi í huga.  

Innleiðingu stefnunnar um nýskipan í ríkisrekstri á Íslandi má skoða með hliðsjóna af kenningum 

Johns W. Kingdon. Um 1990 steðjuðu ýmsir efnahagslegir erfiðleikar af Íslandi. Skuldir ríkisins voru 

miklar og viðvarandi halli var á ríkissjóði. Í ráðherraliði ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, 

sem tók við völdum árið 1991 voru einstaklingar sem voru eindregið þeirrar skoðunar að minnka þyrfti 

umsvif ríkisins.
25

 Ennfremur komu einstaklingar til sögunnar í stjórnsýslunni, þar á meðal í ráðu-

neytunum og undirstofnunum, sem aðhylltust umrædda stefnu og unnu í anda hennar, en stefnan 

hafði þá í nokkurn tíma notið vaxandi vinsælda erlendis. 

Ráðist var í ýmsar umbætur í ríkisrekstrinum. Meðal þeirra var einkavæðing ríkisfyrirtækja, en ríkið 

hafði fram að þessu verið nokkuð umsvifamikið í hefðbundnum atvinnurekstri. Þá hófst innleiðing 

rammafjárlaga árið 1992,
26

 en í þeim fólst hagræðing, dreifing valds og að ákvarðanir væru fluttar nær 

vettvangi.
27

 Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, sem tók við völdum árið 1995, hélt 

áfram á sömu braut og vann áfram í anda fyrri ríkisstjórnar. Ýmis áform um nýskipan í ríkisrekstri, sem 

kynnt höfðu verið af fyrri ríkisstjórn, voru sett fram með skýrari hætti en áður hafði verið gert eins og 

má lesa úr stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar flokkanna.
28

  

Í bók sinni „Reinventing Government in Iceland“ kemst Dr. Ómar H. Kristmundsson að því að mesti 

krafturinn í stefnunni hérlendis hafi verið á árunum 1993–1996. Eftir það fjaraði hann hægt og rólega 

út, meðal annars vegna þess að helstu boðberar stefnunnar í ríkisstjórn og í stjórnsýslunni hurfu til 

annarra starfa.
29

 Þannig lokaðist stefnuglugginn, sem hafði opnast við Alþingiskosningarnar 1991 þó 

svo að einhverju leyti hafi áfram verið unnið í anda stefnunnar. Sjálfsagt má deila um það hvort 

umrædd stefna hafi skilað þeim árangri sem að var stefnt í upphafi. Hins vegar hafði hún þau áhrif að 

áherslur stjórnvalda í opinberum rekstri breyttust sem og verklag í ýmsum verkefnum. 

2.3 Sveitarfélögin og stjórnsýsluumbætur 

Á Íslandi hefur sveitarstjórnarstigið verið heldur veikburða í samanburði við ríkisvaldið. Afleiðing þessa 

er meðal annars sú að sveitarfélög hafa haft tiltölulega fábreytt verkefni á sinni könnu. Viðamikil 

verkefni hafa frekar verið hjá ríkisvaldinu. Þetta er nokkuð ólíkt því sem gerist í Skandinavíu þar sem 

hlutverk landstjórnarinnar snýr fyrst og fremst að reglusetningu, öryggismálum og hagsmunum ríkisins 
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út á við á meðan að sveitarfélögin sjá að mestu leyti um þjónustu við borgarana.
30

 Eflaust eru fleiri en 

ein ástæða fyrir því að málum hefur verið svona háttað hérlendis, en sennilega ræður smæð sveitar-

félaganna þó mestu þar um.
31

 

Síðastliðin 20 ár hefur verið unnið að því víða að sameina sveitarfélög, ekki síst til að þau verði betur í 

stakk búin til að taka að sér málaflokka frá ríkisvaldinu. Flutningur málefna grunnskólans yfir til sveitar-

félaganna árið 1996 jók mjög á þrýsting á sameiningu sveitarfélaga.
32

 Ekki hefur verið nægilegur 

pólitískur vilji til þess að hækka lágmarksstærð sveitarfélaga með lagabreytingu, en lágmarksstærðin 

dag er 50 íbúar, og þvinga þannig fram sameiningar.
33

 Þrátt fyrir þetta má ætla að sveitarfélögum komi 

til með að fækka á komandi árum, aðallega af fjárhagslegum ástæðum. Nýlegt dæmi um sameiningu 

sveitarfélaga, sem beina afleiðingu af efnahagshruninu haustið 2008, er sameining Álftaness og 

Garðabæjar í ársbyrjun 2013. Ekki er loku fyrir það skotið að áður en langt um líði sjái fleiri sveitarfélög 

sér hag í að sameinast af þessari sömu ástæðu.  

2.4 Viðbrögð sveitarfélaganna við breyttum aðstæðum 

Sveitarfélög hafa í ríkum mæli kosið að bregðast við fleiri og flóknari verkefnum og aukinni kröfu um 

hagkvæman rekstur með því að taka upp samstarf um ýmis verkefni. Þetta hefur oftar en ekki gerst á 

vettvangi byggðasamlaga, landshlutasamtaka sveitarfélaga eða beinum samningum á milli einstakra 

sveitarfélaga. Breyttar áherslur og greinilega gerjun í þessum málefnum má lesa úr nýlegri könnun 

meðal Alþingismanna, sveitarstjórnarmanna og framkvæmdastjóra sveitarfélaga sem sýnir að greini-

legur áhugi er í þeirra hópi á að landshlutasamtök sveitarfélaga taki að sér rekstur málaflokka fyrir 

sveitarfélögin.
34

 Sama könnun sýnir að nokkuð almenn ánægja er með reynsluna af flutningi málefna 

fatlaðra til sveitarfélaganna árið 2011.
35

    

Út frá framangreindum viðhorfum má ætla að það sé fátt sem mælir því mót að fleiri verkefni færist til 

sveitarfélaganna á næstu árum. Segja má að einn helsti þröskuldurinn sé tregða minni sveitarfélaga til 

að sameinast stærri einingum. Þó að það eigi alls ekki við í öllum tilfellum eru þetta gjarnan sveitar-

félög sem vegna mannfæðar eða bágrar fjárhagsstöðu er ekki fyrirséð að geti tekið yfir fleiri verkefni 

frá ríkisvaldinu að óbreyttum forsendum. Nýlegt dæmi um tregðu af þessu tagi eru neikvæð viðbrögð 

Hvalfjarðarsveitar við áhuga Akraneskaupstaðar um sameiningu sveitarfélaganna Akraneskaupstaðar, 

Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps.
36

 Vafalaust má skýra þetta viðhorf minni 

sveitarfélaga með óttanum við að tapa sjálfstæði sínu og að í kjölfar sameiningar fylgi tilfærsla á 

þjónustu úr minni einingunum yfir í þá stærstu. Sú leið að fela byggðasamlögum eða landshluta-

samtökum umsjón umfangsmikilla verkefna hefur verið vinsæll valkostur í stað sameiningar fyrir 

sveitarfélögin en þannig hafa fámenn og veikburða sveitarfélög fundið leið til að halda sjálfstæði sínu.  
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Þó að halda megi því fram að ríkisvaldið hafi verið í fararbroddi í umbótum í opinberum rekstri, meðal 

annars með innleiðingu stefnunnar um nýskipan í ríkisrekstri, þá fer því fjarri að sveitarfélögin hafi ekki 

orðið fyrir áhrifum af breyttum áherslum. Segja má að áhrifin af breyttum áherslum hafi komið fram hjá 

sveitarfélögunum með tvennum hætti, með auknum verkefnum frá ríkisvaldinu og meiri kröfum um 

hagvæmni og samkeppni þeirra á milli.  

2.4.1 Verkefnaflutningar 

Eitt af þeim viðfangsefnum er lúta að umbótum í stjórnsýslu hjá ríkisvaldinu hefur verið að flytja 

verkefni yfir til sveitarfélaga. Ein meginrökin fyrir þessari áherslubreytingu eru þau að með því að færa 

þjónustuna nær notandanum náist fram aukin hagræðíng auk þess sem nálægð sveitarfélaganna sem 

staðbundins stjórnvalds við borgarana geri þau heppileg til að veita þeim þjónustu.
37

 Á grundvelli 

þessara breyttu áhersla hafa tveir stórir málaflokkar flust í heild sinni frá ríki til sveitarfélaga, málefni 

grunnskólans árið 1996 og málefni fatlaðra árið 2011.
38

 Einnig má nefna að velferðarráðherra hefur 

sett á fót nefnd sem fjalla á um breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga um málefni aldraðra 

með það fyrir augum að umsjón með málaflokknum flytjist yfir til sveitarfélaganna.
39

  

Ekki er ólíklegt að flutningur verkefna frá ríki til sveitarfélaga haldi áfram. Í dag sjá tvö sveitarfélög, 

Akureyrarkaupstaður og Sveitarfélagið Hornafjörður, um rekstur heilsugæslu á grundvelli þjónustu-

samninga við velferðarráðuneytið. Fleiri sveitarfélög hafa lýst yfir áhuga á að feta sömu braut. Yfirvöld 

í Sveitarfélaginu Skagafirði hafa til að mynda lýst áhuga á að taka að sér rekstur Heilbrigðis-

stofnunarinnar á Sauðárkróki með þjónustusamningi við Sjúkratryggingar Íslands.
40

 Hér er ekki síst um 

að ræða varnarbaráttu, en sveitarstjórnarmenn þar hafa haft af því áhyggjur að afleiðingar af fyrir-

hugaðri sameiningu stofnunarinnar við aðrar heilbrigðisstofnanir á Norðurlandi leiði á endanum til þess 

að þjónustan á Sauðárkróki skerðist. Því sé skynsanlegra að rekstur stofnunarinnar sé á hendi heima-

manna sem standi frekar vörð um hana. Nýlegt dæmi um áherslubreytingar í menntamálum kemur úr 

Garðabæ, en bæjaryfirvöld þar hafa nýverið lýst yfir áhuga á að taka yfir rekstur Fjölbrautarskóla 

Garðabæjar með það fyrir augum að ná betri samfellu í skólastarf í bænum.
41

 

2.4.2 Samkeppni og krafa um hagkvæmni 

Lýðfræðileg þróun undanfarinna áratuga hefur leitt til þess að sveitarfélög hafa þurft að leita leiða til að 

hagræða í rekstri. Sveitarfélögum hefur fækkað úr 229 árið 1950 í að vera 74.
42

 Meðalíbúafjöldi í 

sveitarfélögunum hefur ríflega sjöfaldst á tímabilinu, fer úr því að vera 616 manns í 4.349 manns.
43

  

Stækkun sveitarfélaga hefur verið talin ein meginforsenda fyrir því að þau geti tekið að sér aukin 

verkefni frá ríkisvaldinu. Meira hangir hins vegar á spýtunni. Sveitarfélögin eru í samkeppni um íbúa. 

Gæði og umfang þjónustu á hverjum stað eru, rétt eins og atvinnuástand, einn af þeim þáttum sem 
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skipta máli þegar fólk velur sér búsetu. Uppbygging öflugra innviða í sveitarfélagi skiptir miklu máli ætli 

það sér að vera samkeppnishæft, meðal annars aðstaða til íþróttaiðkana. Sveitarfélög hafa því lagt 

mikla áherslu á þessa þætti til að vera aðlaðandi búsetukostur. Birtingarmynd þessrar staðreyndar má 

finna í fjölskyldustefnu Hafnarfjarðarbæjar frá árinu 2008 þar sem meðal annars er lögð áhersla á 

stuðning við íþróttaiðkan íbúana og uppbyggingu íþróttamannvirkja.
44

 Það er ljóst að sveitarfélögin eru 

ekkert frábrugðin ríkisvaldinu að því leyti að vilja mæta sífellt auknum kröfum borgaranna um þjónustu 

með því að gera rekstur sinn hagkvæmari. Því sækja þau, rétt eins og ríkisvaldið, í þá strauma og 

stefnur sem uppi eru á hverjum tíma, til dæmis með samstarfi við einkaaðila og frjáls félagasamtök. 

2.5 Breyttar áherslur í opinberum rekstri 

Rétt eins og annars staðar í Evrópu hefur farið fram mikil uppbygging félagslegra innviða á Íslandi allt 

frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Ein afleiðing þessarar þróunar er mikil aukning opinberra 

umsvifa á vettvangi ríkis og sveitarfélaga.
45

 Þó að skoðanir fræðimanna á ágæti þessarar þróunar séu 

misjafnar segja margir þeirra að vöxtur ríkisútgjalda sé óhjákvæmilegur fylgifiskur nútímasamfélaga. 

Það sé enda nokkuð góð samsvörun á milli opinberra útgjalda og þróunarstigs viðkomandi samfélags, 

eftir því sem þróunarstigið sé hærra, þeim mun hærri eru ríkisútgjöldin.
46

  

Síðustu áratugir hafa einkennst af viðleitni stjórnvalda í þá átt að hagræða í opinberum rekstri en gera 

hann jafnframt skilvirkari og fjölbreyttari í þágu borgarana. Eitt af því sem hefur einkennt þróun undan-

farinna áratuga er viðleitni stjórnvalda í þá átt að innleiða nýjar stjórnunaraðferðir í störfum sínum. Ein 

birtingarmynd þessa er að stjórnvöld reyna að virkja markaðsöflin í meira mæli í því skyni að auka 

hagkvæmni. Það þýðir oft á tíðum að stjórnvöld hverfa frá því að sinna verkefnunum sjálf en leita þess 

í stað í óhefðbundnari rekstarform, meðal annars með samstarfi við þriðja aðila.  

Hagfræðingurinn Lester M. Salamon er einn af helstu brautryðjendunum í rannsóknum á þriðja 

geiranum og á því hvernig stjórnvöld hafa verið að beita fjölbreyttari aðferðum í starfsemi sinni. Í 

bókinni „The Tools of Government“, sem hann ritstýrir og skrifar að hluta, fjallar hann um þá áherslu-

breytingu sem hefur orðið frá hinni hefðbundnu opinberu stjórnsýslu, þar sem stjórnvöld halda sjálf um 

alla þræði, yfir í áherslu á samstarfsnet og samvinnu við aðila sem standa utan stjórnsýslunnar. Einn 

stærsti áhersluþátturinn í þessum efnum er sú þróun undanfarinna áratuga að áherslan hefur færst frá 

hlutverki stjórnvalda sjálfra sem veitanda þjónustu á eigin vegum yfir í það að stjórnvöld beiti fleiri og 

fjölhæfari stjórntækjum til að ná markmiðum sínum.
47

 

2.6 Samskipti stjórnvalda og  frjálsra félagasamtaka 

Dennis Young er einn þeirra fræðimanna sem hefur fjallað um samskipti þriðja geirans og stjórnvalda. 

Hann hefur sett fram flokkun er greinir tengsl stjórnvalda og þriðja geirans. Samkvæmt kenningum 
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hans má skipta tengslunum með þrennum hætti, í stuðningsnálgun (e. supplementary approach), 

viðskiptanálgun (e. complementary approach) og andstæðunálgun (e. adversarial approach).
48

  

Young skilgreinir stuðningsnálgunina sem það ástand þegar þriðji geirinn kemur til sögunnar sem 

þjónustuveitandi þegar stjórnvöld ná ekki að sinna eftirspurn samfélagsins eftir samgæðum (e. public 

goods) og hálfsamgæðum (e. quasi-public goods), en eftir því sem samfélagið er fjölbreyttara þeim 

mun margbrotnari er eftirspurn þess eftir umræddum gæðum.
49

 Young sækir hér í smiðju Burtons 

Weisbrods sem setti fram kenningar sem útskýra tilvist þriðja geirans og hvað verður þess valdandi að 

frjáls félagasamtök taka að sér að veita opinbera þjónustu. Í því skyni tiltekur hann hugtak sem horfir á 

samfélagið frá sjónarmiði eftirspurnar eftir samgæðum, hugtakið um „meðal-Jóninn“ (e. median 

voter).
50

 Stjórnvöld hafa tilhneigingu til að sinna þeirri þjónustu sem stærsti og áhrifamesti hluti sam-

félagins kallar á hverju sinni. Stjórnmálamenn, sem sækja umboð sitt til kjósenda, hugsa fyrst og 

fremst um að uppfylla þarfir „meðal-Jónsins“ þar sem flest atkvæði er að finna. Þannig hefur þriðja 

geiranum vaxið fiskur um hrygg við þær aðstæður þegar markaðs- eða ríkisbrestir eru til staðar, þegar 

hvorki opinberir aðilar né einkaaðilar veita tiltekna þjónustu sem hluti samfélagsins kallar á.
51

 Oft á 

tíðum hefur þriðji geirinn þá tekið við keflinu og sinnt þjónustunni.
52

 Tilvist samtaka eins og Samhjálpar 

má skýra með tilliti til þess hlutverks sem einkageirinn sinnir vanalega ekki og hinn opinberi aðeins að 

hluta, að sinna brýnum þörfum hinna hljóðlátu jaðarhópa. 

Samkvæmt Young á viðskiptanálgunin við þegar þjónusta þriðja geirans er viðbót eða stuðningur við 

þjónustu sem stjórnvöld veita, báðir þessir aðilar hafi ákveðna styrkleika og þeir bæti hvor annan upp. 

Aukið umfang opinberrar þjónustu, með tilheyrandi vexti opinbera geirans, er til þess fallið að minnka 

skilvirkni og auka stjórnunar- og umsýslukostnað. Á einhverjum tímapunkti verður það því álitlegur 

kostur fyrir stjórnvöld að leita samstarfs við aðra aðila, til dæmis þriðja geirann, um veitingu tiltekinnar 

þjónustu. Slíku samstarfi fylgi vissulega viðskiptakostnaður, en sá kostnaður er þó oft á tíðum minni en 

sú hagræðing sem næst fram í rekstri hins opinbera.
53

 Stefnur og straumar í stjórnsýslu hafa verið að 

breytast á undanförnum áratugum með aukinni áherslu á notkun stjórntækja og áherslu á að stjórnvöld 

einbeiti sér að því að stýra og samhæfa opinberri þjónustu, í stað þess að sinna henni sjálf.
54

 

Með andstæðunálgun á Young við þær aðstæður sem skapst þegar þrýstihópar reyna að hafa áhrif á 

stefnumótun hins opinbera á tilteknum málefnum.
55

 Rétt eins og í samráðsnálguninni leitar Young til 

Weisbrods sem hefur fjallað um hugtakið um margleitni eftirspurnar (e. demand heterogenity).
56

 

Mynstur eftirspurnar eftir samgæðum í samfélagi endurspeglast í margbreytileika þess, eftir því sem 
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það er fjölbreyttara þeim mun marbreytilegri eru kröfur borgaranna um opinbera þjónustu. Opinber 

stefnumótun getur aldrei mætt ítrustu kröfum allra hópanna og því er það oftar en ekki afleiðingin að 

minnihlutahópar með sértækar þarfir bindast samtökum um að veita þessa þjónustu og að hafa áhrif á 

stefnu stjórnvalda gagnvart hagsmunum sínum.
57

 Hugsanlega má útskýra tilvist Hjallastefnunnar ehf., 

sem rekur tíu leikskóla og fjóra grunnskóla, með tilliti til margbreytni eftirspurnar en í seinni tíð hefur 

það orðið algengara að fólk kjósi að nýta sér fleiri afbrigði af þeim þjónustuformum sem í boði eru.
58

 

Hjallastefnan er því valkostur við þá þjónustu sem er í boði fyrir þorra fólks 

2.6.1 Þróunin á Íslandi 

Ómar H. Kristmundsson hefur, með hliðsjón af kenningum Young, greint hvaða samskiptanálgun hefur 

verið ráðandi á Íslandi á hverjum tíma. Samkvæmt niðurstöðum hans má skipta þróuninni á Íslandi í 

fjögur tímabil. Á fyrsta tímabilinu, frá 1850–1940, var stuðningsnálgunin ráðandi. Fyrrihluta tímabilsins 

var Ísland nýlenda, þéttbýlismyndun var skammt á veg komin og fátækt var nokkuð almenn. Opinber 

umsvif voru lítil, útgjöld hins opinbera voru aðeins um 5% af þjóðartekjum. Er þéttbýlismyndunin fór af 

stað fyrir alvöru, fylgdu því auknar kröfur um þjónustu sem hið opinbera var engan vegin í stakk búið til 

að veita. Þjónustan var svo til alfarið bundin við stjórnunarlega þætti, til dæmis löggæslu. Því má segja 

að langmest af þeirri uppbyggingu í félags- og velferðarþjónustu sem fór fram á þessu tímabili, hafi 

verið unnin á vettvangi frjálsra félagasamtaka.
59

  

Annað tímabilið skilgreinir Ómar sem tímabilið frá árinu 1940–1960. Í kjölfar hernámsins 1940 urðu 

miklar breytingar á íslensku samfélagi. Hinu opinbera óx mjög fiskur um hrygg í kjölfar aukinna 

efnahagslegra umsvifa. Áfram má segja að samskiptanálgunin hafi verið ráðandi, frjáls félagasamtök 

voru ráðandi hvað varðar opinbera þjónustu en þó gerði hið opinbera sig meira gildandi. Meðal annars 

var Landspítalinn stofnaður auk þess sem sett voru ýmis lög sem juku félagsleg réttindi borgaranna. 

Þriðja tímabilið, sem stendur frá árinu 1960–1990, einkenndist af vaxandi umsvifum hins opinbera 

hvað varðar opinbera þjónustu og aukna áherslu á viðskiptanálgun og andstæðunálgun. Hagsmuna-

félög voru mynduð, meðal annars í þeim tilgangi að hafa áhrif á stefnumótun stjórnvalda. Áhrifa þessa 

hópa gætti í nokkru mæli á ýmis lög og reglur á þessum tíma. Þó svo að þriðji geirinn hafi áfram verið 

umsvifamikill í velferðarþjónustu voru þær stofnanir sem hann rak í meira mæli en áður fjármagnaðar 

af opinberu fé. Þetta þýddi það að sumar þeirra urðu að öllu leyti eins og opinberar stofnanir, nema að 

forminu til. Sumar þessara stofnana tók hið opinbera yfir á endanum og viðkomandi rekstraraðilar úr 

þriðja geiranum drógu sig í hlé. Fjórða tímabilið nær frá árinu 1990 til dagsins í dag. Það einkennist 

öðru fremur af áherslu á viðskiptanálgun þar sem hið opinbera leitast við að minnka umsvif sín, meðal 

annars með samningum við aðila úr þriðja geiranum um tiltekna þjónustu.  

Ein af ástæðum þess að þriðji geirinn, félagasamtök og sjálfseignarstofnanir, hefur þótt ákjósanlegur 

viðskiptaaðili af hálfu stjórnvalda er sú staðreynd að stofnanir hans hafa ekki að markmiði að ráðstafa 
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hagnaði til eigenda sinna. Því hefur verið talin minni hætta á að þær freistist til að misnota opinbera 

fjármuni eða skerða umsamda þjónustu til að auka arð eigenda sinna með tilheyrandi umboðstapi fyrir 

stjórnvöld.
60

 Draga má þá ályktun af þessum staðreyndum að aðilar þriðja geirans sem sinna opinberri 

þjónustu hafi í gegnum tíðina sætt minna eftirliti í ljósi þess mikla trausts sem þeir hafa notið hjá stjórn-

völdum. Á undanförnum misserum hafa hins vegar komið upp tilvik sem sýna að rekstraraðilar úr 

þriðja geiranum eru ekki hafnir yfir gagnrýni og þarfnast aðhalds rétt eins og aðrir. Nýverið fékk 

Hjúkrunarheimilið Eir í Reykjavík samþykkta nauðarsamninga í kjölfar mikilla rekstrarerfiðleika og 

margvíslegra athugasemda sem gerðar voru við starfsemi og stjórnskipulag þess í úttekt 

endurskoðunarfyrirtækisins Deloitte.
61

 Ennfremur hefur ríkisvaldið nýlega neyðst til að yfirtaka rekstur 

hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar í Kópavogi, sem stofnað var af 9 félagasamtökum í bænum og hefur 

verið rekið sem sjálfseignarstofnun til margra áratuga, í kjólfar langvarandi rekstrarerfiðleika.
62

 

2.7 Stjórntæki hins opinbera 

Í verkfærakistu stjórnvalds, hvort sem stjórnvaldið er ríki eða sveitarfélag, eru margvísleg stjórntæki 

sem það getur beitt til að sinna hlutverki sínu. Með hugtakinu stjórntæki hins opinbera (e. Tools of 

Government) er átt við greinanlega aðferðir sem nýtast í því skyni að móta heildrænar aðgerðir til að 

leysa samfélagsleg viðfangsefni.
63

  

Stjórntækin hafa ákveðin séreinkenni hvert fyrir sig sem skilgreina og útskýra tilvist þeirra. Þau hafa í 

fyrsta lagi ákveðna eiginleika (e. common features) sem aðgreina þau frá öðrum stjórntækjum. 

Þjónustusamningar hafa til dæmis yfirleitt nokkur sameiginleg sérkenni, skilgreiningar á kaupanda og 

seljanda, magni og umfangi þjónustu o.s.frv. Það er hins vegar ekki svo að öll einkenni þurfi endilega 

að vera þau sömu. Ýmis atriði er lúta að hönnun hvers stjórntækis (e. design features), til dæmis lengd 

samnings og ákvæði um endurskoðun hans geta verið mjög mismunandi milli samninga. Í öðru lagi 

stýra stjórntækin því hvernig aðgerðir fara fram, þau skilgreina hverjir framkvæma og hverjir njóta. Í 

Þriðja lagi þá eru þær aðgerðir sem eru framkvæmdar með hjálp stjórntækjanna ætlaðar til að 

bregðast við samfélagslegum vandamálum. 

Gera verður greinarmun á stefnu (e. policy) stjórnvalda, þeim verkefnum (e. programmes) sem þau 

sinna og þeim verkfærum (e. tools) sem þau beita. Hugtakið stefna er víðtækt og samanstendur oftar 

en ekki af mörgum verkefnum. Hugtakið stjórntæki á sér víðari skírskotun heldur en verkefni, þar sem 

það má nýta með fjölbreyttari hætti. Stjórntækið er þannig nýtt á ákveðna afmarkaða þætti í verkefnum 

en getur nýst mörgum verkefnum á ólíkum sviðum á sama tíma. Einnig verður að skilja á milli innri 

stjórntækja (e. internal tools) og ytri stjórntækja (e. external tools). Með innri stjórntækjum er átt við 

verkfæri sem opinberar stofnanir nota innanhúss hjá sér, til dæmis fjárhagsáætlanir, innkaupareglur og 

reglur um ráðningar starfsmanna. Með ytri stjórntækjum, sem eru þau sem fjallað er um í þessari 

rannsókn, er átt við verkfæri sem hafa einnig áhrif út í samfélagið, ekki bara hjá stjórnvöldum sjálfum.  
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Eðli málsins samkvæmt eru eiginleikar einstakra stjórntækja misjafnir. Það er rétt eins og með önnur 

verkfæri, eiginleikar og styrkleikar þeirra þurfa að henta því hlutverki sem þau eiga að gegna hverju 

sinni. Til að gera sér betur grein fyrir eiginleikum einstakra stjórntækja og þar með þeim afleiðingunum 

sem notkun þeirra getur haft í för með sér er gagnlegt að meta þau á kerfisbundin hátt. Þetta má gera 

með því að meta þau annars vegar út frá tilteknum mælikvörðum (e. criteria) og hins vegar út frá 

víddum (e. dimension). Lester Salamon setur í bók sinni The Tools of Government fram fimm mæli-

kvarða sem horft er til þegar áhrif stjórntækjanna eru metin:
64

 

 Magnvirkni (e. effectiveness) mælir þann árangur sem næst fram með notkun stjórntækisins 

án þess að gerð sé tilraun til að meta árangurinn með tilliti til þess kostnaðar sem hlýst af 

notkun stjórntækisins.  

 Skilvirkni (e. efficiency) mælir árangur af notkun stjórntækisins, þar sem tekið er tillit til þess 

kostnaðar sem hlýst af notkuninni. Skilvirkt stjórntæki nær þannig að framkalla árangur á þann 

hátt að kostnaður verður ásættanlegur. 

 Með jöfnuði (e. equity) er annars vegar lagt mat á hvernig kostnaður og ábati dreifist á alla þá 

sem málið varðar og hins vegar hvernig þeir, sem skorta tiltekin gæði í upphafi, eru betur settir 

eftir notkun stjórntækisins. 

 Stjórntæki geta verið mismunandi hvað varðar stýranleika (e. manageability). Hann ræðst 

meðal annars af því hversu margir og margbreytilegir aðilar þurfa að koma að notkun þeirra. 

 Lögmæti (e. legitimacy) og pólitískur fýsileiki (political feasibility) eru mælikvarðar sem 

stjórnvöld geta ekki litið framhjá. Stjórnvöld eru bundin af lögum og reglum og einnig þurfa 

stjórnvöld að lesa í pólitískt andrúmsloft áður en stjórntækjum er beitt. 

Stjórnvöldum getur verið vandi á höndum þegar kemur að því að velja stjórntæki. Til að greina þau 

álitamál sem stjórnvöld standa frammi fyrir er nauðsynlegt að skoða eiginleika stjórntækjanna betur. 

Stjórntækin má meta eftir fjórum víddum, sem hafa fjögur stig hvert, mikið, miðlungs eða lítið. 

Víddirnar eru eftirfarandi:
65

 

 Stig íhlutunar (e. directness) mælir að hve miklu leyti stjórnvaldið, sem á frumkvæði að 

verkefni, hefur bein afskipti af framkvæmdinni.  

 Stig þvingunar (e. coerciveness) mælir hversu mikið stjórnvaldið heftir hegðun einstaklinga 

með notkun á viðkomandi stjórntæki. 

 Stig sjálfvirkni (e. automaticity) mælir að hve miklu leyti viðkomandi stjórntæki nýtir sér þá 

innviði sem þegar eru til staðar til að það nái tilgangi sínum. 
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 Stig sýnileika (e. visibility) mælir hversu notkun stjórntækisins er sýnileg í bókum 

stjórnvaldsins. 

Gagnlegt er að stilla stjórntækjum upp hlið við hlið til að fá samanburð milli þeirra með tilliti til eiginleika 

þeirra. Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir ýmis stjórntæki hins opinbera, metin eftir víddunum fjórum. 

 

Tafla 2 - Stjórntæki hins opinbera, metin eftir stigi íhlutunar, þvingunar, sjálfvirkni og sýnileika
66

 

 

 

Sveitarfélögin hafa, rétt eins og ríkisvaldið, fetað sig áfram með notkun stjórntækja á undanförnum 

áratugum. Einn af kostunum við notkun stjórntækjanna hefur þótt sá eiginleiki þeirra að geta virkjað 

krafta markaðarins. Því er eðlilegt að sveitarfélögin horfi til þeirra enda krafan hjá þeim um hagkvæmni 

í rekstri síst minni en hjá ríkisvaldinu. Þetta atriði sérstaklega áhugavert í ljósi þess að verkefni hafa 

verið að flytjast frá ríki til sveitarfélaga á undanförnum árum og sér ekki fyrir endann á þeirri þróun. Í 

þessu sambandi verður þó að hafa í huga að sveitarfélögin hafa ekki að öllu leyti sambærilega 

notkunarmöguleika á stjórntækjunum og ríkisvaldið. Rétturinn til skattheimtu og setningar laga og 

reglna eru dæmi um þann blæbrigðamun sem er á notkunarmöguleikunum viðkomandi stjórntækis eftir 

því hvort stjórnvaldið er ríkið eða sveitarfélag. 
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2.8 Rekstrar- og þjónustusamningar 

Einn af burðarásunum í stefnunni um nýskipan í ríkisrekstri er áherslan á að ekki skiptir máli í sjálfu 

sér hver sér um að veita opinbera þjónustu. Verkefnin á að leysa á eins hagkvæman hátt og kostur 

væri, óháð því hvort sá sem annaðist framkvæmdina er opinber aðili eða ekki.
67

 Þannig er 

stjórnendum veitt svigrúm til að leita samstarfs við einkaaðila eða þriðja geirann um úrlausn viðfangs-

efna. Aukin notkun þjónustu- og rekstrarsamninga sem stjórntækis er skilgetin afurð þessarar stefnu. 

Hafa verður í huga að þó að stefnan um nýskipan í ríkisrekstri hafi, eins og nafnið gefur til kynna, verið 

innleidd af ríkinu þá hafa áhrif hennar, og þar með aukin notkun rekstrarsamninga sem stjórntækis, 

smitast yfir á sveitarstjórnarstigið. Kostirnir við samningana eru ýmsir. Einkaaðilar og aðilar þriðja 

geirans hafa alla jafna meiri möguleika á að ná fram hagræðingu í rekstri en bæjaryfirvöld. 

Félagasamtök hafa meðal annars möguleika á því að samtvinna sjálfboðaliðastarf við verkefnið. Þessir 

aðilar hafa einnig meiri möguleika á að bregðast við breyttum aðstæðum, meðal annars vegna ólíks 

lagaumhverfis. Loks hafa þessir aðilar oftar en ekki möguleika á að vera í nánari samskiptum við 

viðskiptavini sína en sveitarfélagið hefur að jafnaði tök á.  

Bæjaryfirvöld í Hafnarfirði eru engin undantekning hvað varðar aukna notkun rekstrarsamninga við 

ýmis verkefni. Ræstingar, sorplosun og rekstur leikskóla eru nokkur dæmi um verkefni sem hafa í 

auknum mæli flust til einkaaðila með rekstrarsamningum. Bæjaryfirvöld þurfa að meta það í hverju 

tilfelli hvort verkefni henti betur að vera unnið af bæjarfélaginu sjálfu eða hvort betra sé að fela það 

öðrum aðila á grundvelli rekstrarsamnings. Ýmis atriði er hægt að hafa til hliðsjónar við slíkt mat.  

Meta þarf hversu vel er hægt að skilgreina verkefnið fyrirfram, eðli þess og umfang og þann árangur 

sem vænst er að ná fram.
68

 Illa skilgreint verkefni, þar sem ekki kemur skýrt fram til hvers er ætlast, 

býður heim þeirri hættu að sá sem sinnir verkefninu slái slöku við þó svo hann mæti kröfum 

samningsins. Ennfremur býður illa skilgreindur samningur upp á að samningsaðilar lendi í ágreiningi 

um framkvæmd hans þegar líður á samningstímann. Hvað varðar rekstrarsamningana sem þessi 

rannsókn fjallar um er í raun ekkert sem stendur í vegi fyrir því að hægt sé að skilgreina verkefnið vel.  

Nauðsynlegt er að hægt sé að leggja mat á árangur verkefnisins.
69

 Inn í samningunum þurfa að vera 

mælikvarðar um árangur sem sveitarfélagið hefur skilgreint fyrirfram. Í tilfelli rekstrarsamningana mætti 

hugsa sér ýmsa eftirlitsþætti, til dæmis mælikvarða um orkunotkun í mannvirkjunum, eftirlit með hrein-

læti og öryggisþáttum og viðhorfskannanir meðal notenda og fjölda gesta.  

Miklu máli skiptir að um samkeppni sé að ræða á milli mögulegra þjónustuaðila.
70

 Í þeim tilfellum þar 

sem samkeppni er ekki til staðar er sú hætta fyrir hendi að samningsaðilinn komist í lykilaðstöðu 

gagnvart sveitarfélaginu með aukinni hættu á umboðstapi, eins og nánar verður fjallað um síðar. 

Sérstaklega er þetta hættulegt ef þjónustan sem veita á er sérhæfð og flókin og nauðsynleg fag-

þekking á málefninu flyst yfir til samningsaðilans frá bæjaryfirvöldum í kjölfar samningsins. Í tilfelli 
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rekstrarsamninganna um íþróttamannvirkin í Hafnarfirði er ekki um samkeppni að ræða, mögulegur 

þjónustuveitandi er aðeins viðkomandi íþróttafélag. Hins vegar er þjónustan sem um er að ræða ekki 

ýkja flókin og kallar ekki á sérlega mikla sérfræðiþekkingu þannig að bæjarfélagið getur auðveldlega 

tekið hana aftur yfir með litlum fyrirvara ef það kýs svo. 

Með tilliti til framangreindra atriða má draga þá ályktun að rekstrarsamningar um rekstur íþrótta-

mannvirkja í Hafnarfirði geti verið nokkuð hentugt stjórntæki að því gefnu að rétt sé staðið að undir-

búningi verkefnanna. Hér er um að ræða rekstur mannvirkja sem er ekki sérlega flókinn rekstur og 

tiltölulega auðvelt er að skilgreina mælikvarða og þarfir verkkaupa. Því henta rekstrarsamningar 

ágætlega fyrir slíkan rekstur. Ókostina vegna skorts á samkeppni má vega upp með vel útfærðum 

skilgreiningum á verkefninu í upphafi og góðum mælikvörðum til eftirlits.  

Í þessu sambandi verður að hafa í huga að það getur verið erfiðleikum bundið að byggja upp hefð-

bundið samband milli seljenda og kaupenda ef starfsemi þeirra er mjög samofin og tengslin náin Eðli 

málsins samkvæmt eru tengsl íþróttafélaganna við bæjarfélagið náin og kemur þar ýmislegt til. Mann-

virkin eru að hluta til í sameign milli aðila, og samstarfið byggir á áratuga hefð. Tengslin eru því býsna 

náin. Í þessu ljósi má segja að það sé auðveldara að ganga frá þjónustusamningi um rekstur á leik-

skóla við óskyldan aðila, jafnvel þó færa megi fyrir því rök að sá rekstur sé flóknari, þar sem þessi 

nánu tengsl eru ekki til staðar.   

2.8.1 Mat á lykileinkennum þjónustusamninga 

Ef horft er til þeirra eiginleika sem þjónustusamningar sem stjórntæki hafa, má fyrst segja að hvað 

varðar íhlutun þá sé hún hvort tveggja í senn, bein og óbein. Annars vegar er hún óbein vegna þess 

að þjónustan sjálf er í höndum einkaaðila. Hins vegar er íhlutunin bein, bæði vegna þess að 

stjórnvaldið, verkkaupinn, skilgreinir eðli og umfang þjónustunnar í upphafi. Einnig skiptir hér máli að 

um viðvarandi viðskiptasamband er að ræða og þá hefur verkkaupinn áhrif á hvernig samningurinn er 

efndur, meðal annars með eftirlits- og endurskoðunarákvæðum. Þjónustusamningar fela að jafnaði 

ekki í sér mikla þvingun. Til þeirra er stofnað á grundvelli hagsmuna beggja aðila, kaupanda og 

seljanda. Stjórnvald getur þannig ekki þvingað einkaaðila til samstarfs, standi hugur hans ekki til þess. 

Hátti þannig til að tilvist þjónustusamningsins er nauðsynleg viðsemjandanum til að hann haldi velli má 

hins vegar segja að um ákveðna þvingun af hálfu hins opinbera geti verið að ræða.
  71

  

Sjálfvirkni er í meðallagi í þjónustusamningum. Hún er jafnan mikil þegar varan eða þjónustan er 

markaðsvara, þá er hægt að nota eldri samninga og vinnubrögð sem fyrirmynd í samningsgerðinni. Sé 

um að ræða vöru eða þjónustu sem er mjög sértæk eða ef um markaðsbrest er að ræða, þá þarf 

stjórnvaldið að „finna upp hjólið“ varðandi gerð samningsins og eftirfylgni með honum. Sýnileiki 

þjónustusamninga er almennt mikill. Þar sem þjónustusamningarnir eru kostaðir af opinberu fé kemur 

kostnaðurinn vegna þeirra fram í fjárlögum eða bókum sveitarfélagsins.
72

 Lög nr. 84/2007 um opinber 

innkaup setja stjórnvöldum býsna þröngar skorður varðandi kaup á vörum og þjónustu, en skv. 3. gr. 
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laganna heyra sveitarfélögin einnig undir lögin.
73

 Samband íslenskra sveitarfélaga hefur í kjölfar 

lagasetningarinnar sett fram eins konar fyrirmynd að innkaupareglum fyrir sveitarfélögin og hafa mörg 

þeirra sett sér slíkar reglur í kjölfarið.
74

 Hafnarfjarðarkaupstaður hefur sett sér sínar innkaupareglur á 

grundvelli laga nr. 84/2007, nú síðast á árinu 2013.
75

 

2.8.2 Mat á þjónustusamningum 

Þegar þjónustusamningar eru skoðaðir út frá þeim mælikvörðum sem skilgreindir voru í kafla 2.7 hér 

að framan kemur fram að um magnvirknina er erfitt að alhæfa. Aðstæður ráða miklu um hversu mikil 

hún er. Ef samkeppni er mikil á markaði og auðvelt er að leggja mat á árangur eru forsendur fyrir mikilli 

magnvirkni, öfugt við það sem gerist þegar fákeppni eða einokun ríkir og árangurmælikvarðar eru 

vandfundnir. Hið sama á við um skilvirknina, sé virk samkeppni meðal seljenda til staðar eru 

forsendur til að hún sé mikil, en við fákeppni- eða einokunaraðstæður verður hún minni. Hvað varðar 

jöfnuð þá er styrkleiki þessa stjórntækis mikill. Með vel útfærðum leikreglum ættu allir áhugasamir 

seljendur, sem eru til þess hæfir, að eiga möguleika á að hreppa þjónustusamning við stjórnvöld. Mikil 

og löng hefð er fyrir notkun þjónustusamninga og sé ekki um að ræða misnotkun af hálfu kaupanda 

eða seljanda er lögmæti samninganna mikið.
76

 

2.9 Val á stjórntækjum – áhrifavaldar stjórnvalda 

Ýmislegt getur orðið til þess að auðvelda stjórnvöldum valið á viðeigandi stjórntækjum hverju sinni, þar 

á meðal þær greiningar á eiginleikum þeirra, styrkleikum og veikleikum, sem fjallað er um hér að 

framan. Í raun ættu allar forsendur að vera til staðar til að val á stjórnmálamannanna á stjórntækjum 

geti farið fram á hlutlægan og faglegan hátt. Á það hefur hins vegar verið bent að stjórntækin sem slík 

eru ekki í tómarúmi og að aðrir þættir hafa oftar en ekki síst minni áhrif á valið og styrkleikar og mögu-

leikar tækjanna sjálfra. Í bókinni The Tools of Government leggur B. Guy Peters áherslu á að ekki sé 

hægt að aftengja pólitíska stefnustrauma frá ákvörðunum um val á stjórntækjum. Stjórntækin sjálf eru 

þannig ekki pólitískt hlutlaus, val á þeim geti falið í sér pólitíska íhlutun og haft pólitísk áhrif.
77

 

Stjórnvöld eru mótuð af ýmsum innri og ytri áhrifaþáttum, misjafnlega sterkum hverju sinni. Útilokað er 

að ætlast til þess að stjórnmálamenn, sem sækja lýðræðislegt umboð sitt til kjósenda, verði ekki fyrir 

áhrifum af þessum þáttum. Guy Peters nefnir í bókinni „The Tools of Government“ til sögunnar fimm 

áhrifaþætti sem ráða miklu um hvaða stjórntæki stjórnvöld velja til að sinna hlutverki sínu.  

 Hagsmunir. Stjórnmálamenn eru drifnir áfram af margvíslegum hagsmunum, ýmist sínum 

eigin eða hagsmunum hópa sem þeir eiga samleið með hverju sinni. Í slíkum tilfellum miðar 

stjórnmálaþátttaka þeirra jafnvel að því að skara eld að eigin köku frekar en að þjóna 

hagsmunum samfélagsins í heild. 
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 Hugmyndafræði. Stjórnmálamenn hafa ákveðna sýn á það hvernig þeir vilja sjá samfélagið 

þróast. Hluti af þeirri sýn er hvernig opinber rekstur eigi að þróast að eðli og umfangi. 

 Einstaklingar. Sterkir einstaklingar hafa áhrif á stefnu stjórnvalda, ekkert síður en tiltekin 

hugmyndafræði. Frumkvöðlar á sviði opinberrar stefnumörkunar geta haft mikið um það að 

segja hvaða stjórntæki eru áberandi á hverjum tíma. 

 Stofnanir. Kerfið sjálft, og stofnanir þess, hefur skoðanir á því hvernig hlutirnir eiga að vera. 

Það er í eðli stofnana að velja þau stjórntæki sem þau þekkja og telja sig geta haft áhrif á. 

 Alþjóðavæðing. Stjórnvöld geta ekki lokað sig með öllu frá umheiminum og þeim straumum 

og stefnum sem þaðan koma. Áþreifanlegur hluti þessa eðlis er EES-samningurinn sem er 

afrakstur langvinns alþjóðlegs samstarfs. Stór hluti þeirra breytinga sem hér hefur orðið á 

starfsemi ríkisvaldsins og sveitarfélaga er bein eða óbein afleiðing af EES-samningnum. 

Nýskipan í ríkisrekstri er hins vegar stefnustraumur sem barst hingað frá enskumælandi 

löndum Evrópu og hefur haft hér umtalsverð áhrif. 

2.10 Umboðskenningar 

Eftir því sem skipulagsheild, hvort sem hún er fyrirtæki, sveitarfélag eða ríkisvald, vex fiskur um hrygg 

reynist þeim sem æðstir eru innan hennar sífellt erfiðara að halda utan um alla þræði. Þó að eigandi 

fyrirtækis myndi gjarnan vilja sjá um alla þætti starfseminnar sjálfur, til að uppskera allan ávinning af 

henni og að halda stjórn á öllum þáttum rekstrarins, reynist honum það oftar en ekki ómögulegt.
78

 

Honum er því nauðugur einn kostur að leita sér aðstoðar einstaklinga til að létta undir með sér, 

einstaklinga sem þar með eiga einnig hagsmuni bundna við starfsemina.  

Umboðskenningar (e.principal agent theory) varpa ljósi á samskipti milli fyrrnefndra aðila. Þær fjalla 

um samskipti umbjóðandans (e. principal) og fulltrúans (e. agent). Kenningarnar fjalla um framsal á 

valdi og ábyrgð milli þessara aðila og þau álitamál sem geta komið upp í því sambandi. Í raun má 

heimfæra umboðskeðjuna (e. chain of command) upp á flesta kima samfélagsins þar sem ábyrgð og 

valdi er dreift. Umboðskenningarnar má heimfæra hvort heldur sem er upp á hefðbundið vinnu-

samband, þar sem umbjóðandinn stjórnar í krafti boðvalds, eða upp á samskipti verkkaupa og verk-

sala, þar sem samskipti umbjóðanda og fulltrúa byggir á samningum.
79

 Þó að blæbrigðamunur sé á 

þessum tveimur sambandsformum er grundvallarhugsunin út frá umboðskenningunum sú sama.  

Umfjöllun fræðimanna um umboðskenningarnar eiga sér hvað sterkustu hefðina í tengslum við sjálft 

lýðræðisfyrirkomulagið. Þar sem fulltrúalýðræði er við lýði má stilla umboðskeðjunni upp eins og sést á 

mynd 1.
80
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Mynd 1 - Umboðskeðjan – fulltrúalýðræði 

 

Sé umboðskeðjan yfirfærð á sveitarstjórnarstigið má horfa á hana eins og hún birtist á mynd 2. Á 

myndinni er keðjunni stillt upp í sinni einföldustu mynd. Hér er reyndar búið að bæta við þeim aðila 

sem sinnir einhverri tiltekinni þjónustu í umboði sveitarfélagið á grundvelli þjónustusamnings, einka-

aðila eða aðila úr þriðja geiranum. Mynd 1 mætti reyndar aðlaga með sambærilegum hætti. Eins og 

sjá má eru tengslin milli þeirra og viðkomandi umbjóðanda, sem í þessu tilfelli er stjórnsýsla sveitar-

félagsins, sýnd með öðrum hætti þar sem samskiptin milli þessara aðila eru byggð á samningum en 

ekki boðvaldi. 

 

Mynd 2 - Umboðskeðjan í sveitarfélagi 

 

2.10.1 Umboðsvandi 

Umboðskenningin gerir ráð fyrir því að valdaframsal fari fram innan umboðskenningar, að fulltrúinn 

framfylgi vilja umbjóðandans í krafti kunnáttu og starfskrafta sem hann býr yfir. En kenningin gerir 

einnig ráð fyrir því að hagsmunir umbjóðanda og fulltrúans fari ekki alltaf saman.
81

  Við slíkar aðstæður 

skapast umboðsvandi (e. agency problem) og afleiðingin er umboðstap (e. agency loss). Umboðstapið 

endurspeglast í aðgerðum eða aðgerðaleysi fulltrúans. Það getur bæði gerst með þeim hætti að 

fulltrúinn beitir sér ekki sem skyldi í þágu umbjóðandans eða vinnur jafnvel gegn hagsmunum hans.
82

 

Kjöraðstæður fyrir umboðsvanda skapast þegar umbjóðanda skortir upplýsingar um getu og vilja 

fulltrúans og hvers verkefnið krefst af honum og einnig þegar umbjóðandinn veit ekki fyllilega hvað 

fulltrúinn aðhefst. Við fyrrnefndu skilyrðin er hætta á hrakvali (e. adverse selection) en þá má segja að 

kerfislæg skekkja sé í vali umbjóðandans á fulltrúa. Besti fulltrúinn er þá jafnvel ekki valinn til verksins 

þar sem umbjóðandinn hefur ekki réttar forsendur til að byggja val sitt á. Við síðarnefndu skilyrðin 

kemur oftar en ekki upp freistnivandi (e. moral hazard) en þá taka fulltrúar ákvarðanir sem eru ekki í 

samræmi við bestu hagsmuni umbjóðandans.
83

 Í slíkum tilfellum vega hagsmunir fulltrúans sjálfs 

þyngra í hans huga en hagsmunir umbjóðandans sem hann vinnur fyrir. Umbjóðandinn geldur þannig 

fyrir þá staðreynd að upplýsingarnar sem þeir búa yfir eru ekki samhverfar (e. information asymmetry), 

fulltrúinn býr yfir betri upplýsingum en umbjóðandinn og nýtir sér yfirburði sína. 
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2.10.2 Að takmarka umboðsvanda 

Það eykur verulega hættuna á umboðsvanda þegar umbjóðandi og fulltrúi vita misjafnlega mikið um 

viðkomandi verkefni. Í þeim tilfellum má segja að þeir standi ekki jafnfætis í viðskiptasambandi sínu. 

Kaare Ström hefur bent á ýmsar aðferðir sem hægt að beita í þeim tilgangi að fyrirbyggja umboðstap. 

Tveimur þeim fyrstu má beita við samningsgerðina sjálfa (lat. ex ante) en tveimur þeirra síðarnefndu 

eftir að samningur er kominn er á (lat. ex post).
84

  

 Vönduð samningsgerð 

 Vandvirkni við val á fulltrúa 

 Tryggt aðgengi umbjóðanda að gögnum um fulltrúa og virkt eftirlit 

 Eftirlit þriðja aðila, þar með talið neitunarvald á ákvörðunum fulltrúans 

 

Tvö fyrrnefndu atriðin snúa að því að takmarka hættuna á hrakvali. Vönduð samningsgerðin snýst ekki 

síst um að samtvinna hagsmuni samningsaðila þannig að þeir sjái sér hag í að vinna að sam-

eiginlegum markmiðum í stað þess að hugsa fyrst og fremst um eigin persónulegu hagsmuni á 

kostnað viðsemjandans. Mögulegan ávinning beggja aðila þarf að vera hægt að lesa út úr 

samningnum sjálfum og hann má ekki vera þannig úr garði gerður að hætta sé á því að halli verulega 

á annan aðilann. Lykilatriði er að umbjóðandinn hafi skilgreint vel hverju hann vill ná fram með 

samningnum og einnig þarf að tryggja að markmið hans séu mælanleg. Vandvirkni við val á fulltrúa 

getur einnig skipt miklu máli í þessum efnum. Auk þess að beita eigin hyggjuviti þarf umbjóðandinn 

helst að hafa einhver tæki til að skilja hafrana frá sauðunum. Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra, Ramma-

samningar Ríkiskaupa og innkaupareglur sveitarfélaganna eru dæmi um leiðir sem opinberir aðilar 

hafa farið til að minnka hættuna á hrakvali í þessum efnum. 

Tvö síðarnefndu atriðin snúa að því að minnka hættuna á freistnivanda. Haga þarf samningum þannig 

að umbjóðandinn hafi öll nauðsynleg tæki til að tryggja eftirlit með framkvæmd þeirra. Þetta atriði, 

eftirlits- og skýrsluhlutinn, er þannig samtvinnað sjálfri samningsgerðinni. Samningurinn þarf því að 

innihalda ákvæði um möguleg úrræði umbjóðandans ef framkvæmd samningsins er ábótavant eða 

upplýsingagjöf af hálfu fulltrúans er ábótavant. Slík ákvæði eru til staðar í rekstrarsamningum sem 

gerðir hafa verið um rekstur íþróttamannvirkja í Hafnarfirði. Eftirlit þriðja aðila er mikilvægur þáttur í að 

minnka freistnivanda. Skattyfirvöld, Vinnueftirlitið og Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga eru dæmi um 

eftirlitsaðila sem geta hindrað fulltrúann í að vanrækja skyldur sínar gagnvart rekstrarsamningi.   

Eftirliti og vinnu við samningsgerð fylgir oftar en ekki kostnaður og fyrirhöfn. Þrátt fyrir ofangreind atriði, 

sem eru afar gagnleg til að koma í veg fyrir umboðsvanda, kemur ekkert í staðin fyrir að hagsmunir 

aðila fari saman. Aðilar gera að öllu jöfnu ekki samninga sín á milli nema báðir sjái sér hag í því.
85

 

Mikilvægi þess að vanda til verka, og að standa þannig að málum að aðilar sjái hagsmunum sínum 

best borgið með nánu samstarfi, verður seint ofmetið. Ýmis álitamál fylgja því þegar sveitarfélög semja 

við einkaaðila eða aðila úr þriðja geiranum um opinbera þjónustu á grundvelli þjónustusamninga. 

Þessir aðilar lúta ekki beinu boðvaldi sveitarfélagsins og fjárhagsleg og fagleg samskipti eru á 
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grundvelli samninga. Alúð þarf að leggja í samningagerð því illa gerðir samningar geta aukið hættu á 

freistnivanda og kalla oftar en ekki á aukaútgjöld fyrir sveitarfélagið þegar fram í sækir. 
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3 Frjáls félagasamtök 
Frjáls félagasamtök leika stórt hlutverk í samfélagi fólks. Mannúðarstörf, hagsmunabarátta, útbreiðsla 

trúar- og menningarlega gilda og margvísleg æskulýðsstörf eru meðal hlutverka frjálsra félaga-

samtaka. Hlutverk þeirra sem vettvangur fyrir afþreyingu og félagslegar þarfir félagsmanna sjálfra er 

einnig mikilvægt. Oft á tíðum er það samspil einhverra ofangreindra þátta sem fær fólk til að leggja 

félagasamtökum lið sitt. Félagsauður (e. social capital) er hugtak notað við rannsóknir á frjálsum 

félagasamtökum. Félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu er einn þeirra sem sett hefur hugtakið í fræðilegt 

samhengi en í því skyni hefur hann skilgreint þrenns konar tegundir auðs.
86

 

1. Efnahagslegur auður – tekjur og eignir. 

2. Menningarauður – formleg menntun, þjálfun og menningarleg verðmæti, t.d. listaverk. 

3. Félagsauður – Summa raunverulegra og mögulegra krafta sem má virkja með félagslegum 

tengslum milli einstaklinga og félaga. 

Bourdieu leggur áherslu á þann mun sem er á tegundum auðs út frá því hversu auðvelt er að afla 

auðs, umbreyta honum eða tapa. Efnahagslegur auður er kvikastur og umbreytanlegastur. Honum má 

umbreyta í menningar- eða félagsauð. Menningarauðurinn er ekki sérlega kvikur en auðveldar myndun 

félagsauðs. Að mati Bourdieu auðveldar fjárfesting í hærra menntunarstigi myndun félagsauðs. Mikill 

félagsauður stuðlar að því að borgararnir eru tilbúnir til að vinna samfélaginu sínu gagn án þess að 

hafa sjálfir af því fjárhagslegan ávinning. Hugtak nátengt félagsauðnum er hugtakið samborgaralegar 

dyggðir. Það er blanda viðhorfa sem greiða fyrir samvinnu fólks og byggir á trausti milli manna.
87

 Sam-

félag ríkt af félagsauði er frekar líklegt til að njóta góðs af samfélagslegum dyggðum þegna sinna.  

3.1 Ástæður þess að fólk stundar sjálfboðaliðastörf 

Skilgreina má sjálfboðaliða sem þá einstaklinga sem leggja fram krafta sína í þágu tiltekins málefnis 

án þess að þiggja laun fyrir.
88

 Í rannsókn Steinunnar Hrafnsdóttur frá árinu 2006 kemur fram að 40,3% 

þátttakenda í spurningakönnun, sögðust hafa unnið einhver sjálfboðaliðastörf á undanförnu ári.
89

 Í 

evrópskri lífsgildakönnun sem framkvæmd var á árinu 1999 var þetta hlutfall 37%.
90

 Út frá þessum 

niðurstöðum má draga þá ályktun að þátttaka fólks í sjálfboðaliðastarfi hafi heldur verið að aukast á 

síðustu áratugum.  

Þegar grafist er fyrir um ástæður þess að einstaklingar sinna sjálfboðaliðastörfum kemur í ljós að 

algengasta ástæðan tengist persónulegum aðstæðum eintaklingsins sjálfs eða einhverra aðstandenda 

hans. Dæmi um slíkar aðstæður, sem tengist viðfangsefni þessarar rannsóknar, er þegar einstaklingar 

koma að starfsemi íþróttafélaga í gegnum íþróttaiðkun barna sinna. Foreldrarnir leggja starfseminni lið 

vegna þess að barnið er iðkandi og halda því oft á tíðum áfram þó að barnið hætti íþróttaiðkan. Þeir 
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hvatar sem drífa foreldrið áfram færast úr því að vera tengdir hagsmunum afkvæmisins yfir í að vera 

hvatar sem tengjast félagslegum þörfum sjálfboðaliðans. Aðrar ástæður fyrir þátttöku í sjálfboðaliða-

störfum eru til dæmis löngunin til að hjálpa öðrum einstaklingum eða áhugi á viðkomandi málefni.
91

 

Rannsóknir benda til þess að forsendur fyrir áhuga fólks á sjálfboðastarfi hafi verið að breytast í þá átt 

að þátttaka þeirra taki æ meira mið af persónulegri reynslu þeirra og hagsmunum.
92

 

3.2 Frjáls félagasamtök sem rannsóknaviðfangsefni 

Rannsóknir á frjálsum félagasamtökum (e. voluntary organizations) eiga sér ekki langa sögu en segja 

má að í kringum 1980 hafi rannsóknasviðið fyrst orðið til.
93

 Fram að því höfðu fræðimenn horft á sam-

félagið út frá tveggja geira sýn, opinbera geiranum (e. public sector) og einkageiranum (e. private 

sector), og stillt þeim upp sem andstæðum pólum. Hugtakið þriðji geirinn (e. the third sector) lýsir 

fyrirbærinu vel. Honum er stillt upp sem valkosti við hina geirana með sína ókosti, hagnaðarsjónarmið 

og skrifræði, með því að nýta kosti þeirra, skilvirkni og sveigjanleika úr einkageiranum og jafnræði og 

fyrirsjáanleika úr hinum opinbera.
 94

  

Fræðimenn Johns Hopkins háskólans hafa þróað flokkunarkerfi fyrir þriðja geirann, „The International 

Classification of Nonprofit Organizations“ (ICNPO) fyrir þriðja geirann. Íþróttastarf er einn þessara 

flokka (flokkur 1.200). Til að geta heyrt undir flokkunarkerfi þriðja geirans þarf viðkomandi starfsemi að 

uppfylla eftirfarandi skilyrði
95

 

1. Hefur einhverja formlega stjórnskipan 

2. Stjórnar málefnum sínum að mestu sjálf 

3. Hefur ekki hagnað að markmiði 

4. Starfar utan opinbera geirans 

5. Byggist á frjálsri félagsaðild 

3.3 Geirarnir þrír 

Ýmsar leiðir er hægt að fara til að draga fram þann eðlismun sem er á geirunum þremur. Í bók sinni 

„Governance Networks in Public Administration and Public Policy“ draga Koliba, Meek og Zia fram 

eðlismuninn sem er á geirunum þremur þegar kemur að tveimur mikilvægum mælikvörðum, ábyrgð 

stjórnenda og frammistöðuviðmiðum og hvað drífur þessi rekstrarform áfram og á hverju tilvera þeirra 

byggist. Tafla 3 undirstrikar þá staðreynd að mikill eðlismunur er á rekstrarformunum þegar horft er til 

ofangreindra atriða. 
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Tafla 3 - Sérkenni einkageirans, opinbera geirans og þriðja geirans
96

 

 

3.3.1 Einkageirinn 

Þó einkafyrirtæki sinni opinberri þjónustu með sóma er aðalmarkmið þeirra að jafnaði aðeins eitt, að 

skila eigendum sínum arði. Í þessu sambandi má nefna úttekt Ríkisendurskoðunar á samningi 

heilbrigðisráðuneytisins við einkahlutafélagið Öldung ehf. um rekstur Hjúkrunarheimilisins Sóltúns. 

Hluti gagnrýninnar sneri að því að greiðslur daggjalda, sem er einingarverð fyrir einn vistmann í sólar-

hring, eru hærri í Sóltúni en á öðrum hjúkrunarheimilum. Ríkisendurskoðun tók í úttektinni undir það 

sjónarmið að taka verði tillit til þess að stjórnendur hlutafélaga setja fram arðsemiskröfu í sínum rekstri. 

Eðlilegt sé að stjórnendur Öldungs ehf. geri kröfur um rekstarhagnað, nokkuð sem stjórnendur 

opinberra stofnana og sjálfseignarstofnana gera venjulega ekki.
97

 Stjórnendur í einkarekstri bera fyrst 

og fremst ábyrgð gagnvart eigendum sem hafa tekið fjárhagslega áhættu með rekstrinum og hafa sýn 

á hvernig honum er háttað. Einnig má segja að ábyrgð stjórnenda gagnvart viðskiptavinum sé ráðandi, 

að minnsta kosti í þeim tilfellum þar sem virk samkeppni ríkir. 

3.3.2 Opinberi geirinn 

Ábyrgð stjórnenda í opinbera geirann liggur gagnvart borgurum, ráðherra eða sveitarstjórn og ýmsum 

hagsmunahópum. Mælikvarðinn á frammistöðu stjórnenda er hvernig tekst að framfylgja stefnu stjórn-

valda í samræmi við lög og reglur. Opinber stjórnsýsla er mismunandi umfangsmikil, allt eftir eðli sam-

félags og efnahagslegum aðstæðum á hverjum stað. Venjulega er eitt helsta verkefnið að veita 

borgurunum samgæði (e. public goods). Samgæði, til dæmis löggæsla eða vegakerfi eru gæði sem 

eru þess eðlis að notkun eins aðila á þeim útilokar ekki annan frá því að njóta þeirra líka.
98

  

Stjórnvöld þurfa að koma fram á réttlátan og sanngjarnan hátt gagnvart borgurunum og á þeim hvíla 

margvíslegar skyldur. Lögmætisreglan er undirstöðuregla íslenskrar stjórnskipunar og útskýrir stöðu 

stjórnvalda gagnvart borgurunum. Hún skiptist í tvennt, formreglu og heimildarreglu. Formreglan felur 
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það í sér að ákvarðanir stjórnvalda mega ekki ganga í berhögg við stjórnarskrá, lög eða reglugerðir. 

Heimildarreglan felur það í sér að allt sem stjórnvöld gera verður að hafa verið heimilað með lögum.
99

 

Til að setja þetta í samhengi má segja að borgararnir og stjórnendur fyrirtækja megi gera allt sem ekki 

er bannað en stjórnvöld megi hins vegar einungis gera það sem er heimilað. Ábyrgð opinberrar stjórn-

sýslu gagnvart borgurunum endurspeglast meðal annars í eftirfarandi atriðum.
100

   

 Stefnumótun. Ábyrgð á að undirbúa samfélagið undir nýjar aðstæður. 

 Hagkvæmni. Að fjármunum sé ekki sóað við framkvæmd opinberrar stefnumótunar, heldur 

séu þeir nýttir af hagkvæmni og skynsemi. 

 Öryggi. Að tryggja að stjórnvöld séu viðbúin áföllum. Að reyna að afstýra áföllum, en vera 

jafnframt reiðubúin að veita forystu þegar þau dynja yfir. 

 Sanngirni. Að tryggja að borgararnir njóti sanngirni og margvíslegra réttinda í samskiptum 

við valdhafa. 

3.3.3 Þriðji geirinn 

Í þriðja geiranum, jafnt í frjálsum félagasamtökum sem sjálfseignastofnunum (e. foundations), standa 

stjórnendur frammi fyrir flóknari veruleika en aðrir stjórnendur.
101

 Í stað þess að uppfylla arðsemis-

kröfur eigenda eða kröfur um stjórnsýslulegt réttmæti þurfa stjórnendur í þriðja geiranum að vinna í 

samræmi við gildi og lífsviðhorf félagsmanna. Þetta eru oft á tíðum óáþreifanlegir hlutir sem getur verið 

flókið að samræma rekstrarlegum markmiðum. Reyndar eru skilin á milli frjálsra félagasamtaka og 

sjálfseignarstofnana oft á tíðum óljós.
102

 Sjálfseignarstofnanir verða til þegar fjármunum er varið með 

óafturkallanlegum hætti til ráðstöfunar á þágu sérgreinds markmiðs.
103

 Þær eru skilgreindar sem hluti 

af þriðja geiranum vegna þess að þær, rétt eins og frjáls félagasamtök, keppa ekki að fjárhagslegum 

ávinningi né geta nýtt fjármuni sína í annað en stofnskrá þeirra segir til um.   

Náttúrulækningafélag Reykjavíkur (NLFR) er dæmi um frjáls félagasamtök sem hafa komið að 

opinberri þjónustu um langt árabil, en NLFR er aðildarfélag að Náttúrulækningafélagi Íslands (NLFÍ), 

sem rekur Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði.
104

 Í 2.–3. gr. laga NLFR kemur fram tilgangur félagsins og 

þær leiðir sem fara skal til að ná honum.
105

 Stjórnendur Heilsustofnunarinnar þurfa að starfa í anda 

laga félagsins sem endurspegla sýn félagsmanna NLFÍ um hollustu og heilbrigða lífshætti. Að bjóða 

upp á foreldaðan mat og næringarsnauðan skyndibita í matsal stofnunarinnar væri því ekki raunhæft 

úrræði fyrir stjórnendur þó sjálfsagt myndi það lækka hráefniskostnað. Stjórnendur þurfa að horfa til 

sjónarmiða félagsmanna, jafnvel þótt þau sjónarmið stangist á við rekstrarleg markmið. 
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Í ljósi þess að starfsemi félagasamtaka byggir að stórum hluta á virkjun félagsauðs hafa þau verið talin 

góður samstarfsaðili stjórnvalda. Trausti milli samningsaðila fylgir minni viðskiptakostnaður (e. 

transaction-cost) sem í þessu tilfelli er sá kostnaður sem fellur til við samningsgerðina sjálfa og eftirlit 

með framkvæmd samnings eftir að hann er kominn á. Stjórnvöld vita að aðilar þriðja geirans, hvort 

sem um er að ræða félagasamtök eða sjálfseignarstofnanir, starfa ekki með fjárhagslegan ábata 

eigenda sinna sem markmið og hafa því oftar en ekki lagt minni áherslu á umfangsmikla samnings-

gerð við þau. Ein afleiðing þess að markmiðið um fjárhagslegan ávinning vantar hjá félagasamtökum 

er minni formfesta. Þrátt fyrir þá staðreynd hafa þau verið talin traustsins verð sem samstarfsaðili og 

veitandi opinberrar þjónustu. 

3.4 Hlutverk þriðja geirans 

Fræðimenn hafa gert tilraunir til að kortleggja þriðja geirann með kerfisbundnum hætti. Í bók sinni „On 

Being Nonprofit – a Conceptual and Policy Primer“ frá 2002 setur höfundurinn Peter Frumkin fram kerfi 

þar sem varpað er ljósi á þau hlutverk sem þriðji geirinn gegnir. Samkvæmt því skiptast samfélagsleg 

hlutverk þriðja geirans í fjóra flokka og horfa á geirann út frá tveimur víddum eins og sjá má á mynd 3. 

Flest félög falla undir fleiri en einn flokk og sum félög falla undir þá alla.
106

 Ennfremur getur eitt hlutverk 

leitt af öðru. Þannig getur félag sem á uppruna sinn í félagslegu frumkvöðlastarfi, til dæmis þau félög 

sem eru til umfjöllunar í þessari rannsókn, fengið opinbert þjónustuhlutverk í framhaldinu. Þjónustu- og 

rekstrarsamningar þeir sem íþróttafélög hafa verið að gera við sveitarfélög eru dæmi um þetta.  

 

Mynd 3 - Fjögur hlutverk þriðja geirans
107

 

 

 

 

Önnur víddin í myndinni varpar ljósi á hvert er eðli og tilgangur viðkomandi samtaka. Annars vegar 

geta þau verið vettvangur til að sinna samfélagslegum verkefnum og þá vísar helsti áherslupunkturinn 

í tilvist þeirra út á við, til samfélagsins sem þau tilheyra. Hins vegar geta félagasamtök verið tæki til að 
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miðla gildum eða lifsviðhorfum félagsmannana sjálfra. Þá vísar áherslupunkturinn inn á við. Þó að 

félagasamtökin séu ekki einangruð frá umhverfi sínu er áherslan í starfi meira þeirra á tilfinningar, gildi 

og lífsviðhorf félagsmanna sjálfra.  

Hina víddina má skoða út frá hagfræðilegu sjónarhorni. Hún sýnir hvort áherslan í starfi samtakanna 

og skýringin á tilurð þeirra liggi í framboði eða eftirspurn eftir framlagi þeirra til samfélagsins. Þegar 

eftirspurnin drífur starfsemi félagasamtaka áfram má segja að tilvist þeirra skýrist fyrst og fremst af því 

samfélagslega samhengi sem félagsmenn lifa í, hvaða stefnur og straumar kalla á framlag þeirra. 

Dæmi um þetta gæti verið starfsemi Hjálparstarfs kirkjunnar eftir efnahagshrunið en fjöldi erinda er 

bárust samtökunum og lutu að fjárhagslegri aðstoð innanlands var nærri því að fjórfaldast á milli 

áranna 2006–2010.
108

 

3.4.1 Borgaraleg og pólitísk samfélagsþátttaka 

Frjáls félagasamtök eru farvegur fyrir skoðanir og baráttumál félagsmanna. Áherslan er á eftirspurn 

eftir framlagi samtakanna, en þau miðla jafnframt sjónarmiðum og lífsviðhorfum félagsmanna. Sam-

tökin sameina krafta félagsmanna og verða málsvari fyrir tiltekin málefni.
109

 Félagsauður verður til 

þegar einstaklingar sameina krafta sínum með gagnkvæmum samskiptum og trausti.
110

 Félagsauður 

er óáþreifanlegur en áhrif hans má sjá víða þar sem félagasamtök hafa náð að þoka baráttumálefnum 

áfram. Til dæmis má efast um að án tilkomu Samtakanna 78 hefði sami slagkrafturinn verið í mann-

réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi.  

3.4.2 Gildi og lífsviðhorf 

Eitt hlutverka félagasamtaka er að rækta gildi og lífsviðhorf félagsmanna. Hlutverkið leggur áherslu á 

það sem félagasamtökin hafa fram að færa. Samtökin eru vettvangur fyrir félagsmenn til að starfa í 

samræmi við lífssýn sína og gildi. Hlutverkið er illmælanlegt og er því vanmetið en samt mikils metið í 

opinberri umræðu og viðhorfum. Fjöldi einstaklinga hefur lífsviðurværi sitt af störfum sem þeir hafa 

lítinn áhuga á eða stríða gegn sannfæringu þeirra. Því er mikilvægt að eiga aðkomu að félaga-

samtökum þar sem hægt er að sækja andlega fyllingu, finna skoðunum farveg og sinna verkefnum 

sem eru í takt við gildi og lífsviðhorf einstaklingsins.
111

  

3.4.3 Félagslegt frumkvöðlastarf 

Hlutverkið leggur áherslu á félagasamtökin sem tæki til að sinna samfélagslegum verkefnum. Hér 

liggur áherslan á framboðið, hvað samtökin geta fært samfélaginu.
112

 Félagslegt frumkvöðlastarf hefur 

leikið stórt hlutverk í uppbyggingu opinberrar þjónustu hérlendis. Íslensk stjórnsýsla hefur verið fámenn 

og því hefur hún frekar brugðist við aukinni eftirspurn eftir þjónustu í stað þess að veita hana að fyrra 
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bragði. Því hefur frumkvæðið gjarnan komið frá frjálsum félagasamtökum. Frumkvöðlar eru drifkraftar í 

framþróun samfélaga enda eru þeir einstaklingar sem taka áhættu og koma á fót nýjum verkefnum.
113

  

Félagslegir frumkvöðlar (e. social entrepreneurs), skera sig frá hefðbundnum frumkvöðlum á þann hátt 

að í stað fjárhagslegra markmiða skapa þeir samfélaginu auð með því að tvinna saman viðskiptaleg 

og samfélagsleg markmið. Þeir bregðast við breytingum í samfélaginu með því að bjóða þjónustu 

þegar stjórnvöld eru lengur að taka við sér.
114

 Félagslegt frumkvöðlastarf er ekki einskorðað við nýjar 

hugmyndir eða starfsemi. Það getur einnig falist í því að byggja upp eða endurbæta hluti sem eru til nú 

þegar.
115

 Estelle James tilgreinir þrjár ástæður fyrir því að þriðja geiranum vex fiskur um hrygg. Tvær 

þær fyrstnefndu, markaðsbrestur (e. market failure) og ríkisbrestur (e. government failure) má útskýra 

með tilliti til eftirspurnar. Þriðju ástæðuna má útskýra með tilliti til framboðs. Þar koma meðal annars til 

sögunnar hugmyndafræði og trúarbrögð. Þessi nálgun er nauðsynleg til að útskýra af hverju félagslegir 

frumkvöðlar setja tíma og fjármuni að veði þegar það liggur fyrir að ekki getur orðið um fjárhagslegan 

ávinning að ræða.
116

 Von þeirra um ávinning liggur þá meðal annars í því að geta komið sjónarmiðum 

sínum á framfæri og haft áhrif á trú og gildismat þeirra sem njóta starfa þeirra.  

3.4.4 Þjónusta 

Hlutverk félagasamtaka sem veitanda þjónustu er það hlutverk sem er hvað sýnilegast í samfélaginu. Í 

ákveðnum geirum, svo sem rekstri hjúkrunarheimila, hafa frjáls félagasamtök verið áberandi til lengri 

tíma. Burton Weisbrod, sem var með þeim fyrstu sem gerðu tilraun til að útskýra hlutverk þriðja 

geirans sem þjónustuveitanda, kemst að þeirri niðurstöðu að það sé ónóg geta opinberra aðila til að 

sinna öllum kröfum borgaranna um opinbera þjónustu sem verði til þess að ýta verkefnunum yfir til 

aðila einkageirans og þriðja geirans.
117

 Hið opinbera getur sjaldan staðið sig það vel í hlutverki sínu að 

ekki komi til þess að einhver hluti borgaranna verði óánægður, vilji ódýrari þjónustu eða hærra 

þjónustustig og freistist því til að leita annað eftir þjónustunni. Eðli þriðja geirans, sveigjanleiki hans þar 

með talinn, gerir hann heppilegan til að sinna þjónustu sem annars væri ekki veitt, eða sinna henni á 

annan hátt og undir öðrum formerkjum en opinberir aðilar og einkaaðilar myndu gera.
118

 Hann hefur 

styrkleika fram yfir hina geirana, er til vegna eigin verðleika og hæfni til að veita skjólstæðingum sínum 

góða þjónustu með skilvirkum hætti.
119

 

Þriðji geirinn hefur leikið stórt hlutverk í velferðarþjónustunni hér á landi alla tíð. Raunar má segja að 

uppbygging þjónustunnar hafi verið svo til algerlega í höndum frjálsra félagasamtaka fram á miðja 

síðustu öld.
120

 Það voru félagasamtök og sjálfseignarstofnanir sem mættu þörfum borgaranna á því 

tímabili þegar innviðir hins opinbera voru mjög veikburða. Það er ekki fyrr en að skattekjur taka að 

aukast í kjölfar stóraukinna umsvifa í þjóðfélaginu í kringum seinni heimsstyrjöldina sem bolmagn 
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stjórnvalda verður slíkt að þau geta tekið víð keflinu eða orðið bandamenn þriðja geirans í þjónustu-

hlutverkinu. Uppbygging opinberra stofnana á sviði velferðar- og heilbrigðisþjónustu hefst fyrir alvöru á 

seinni hluta 20. aldar en helstu þátttakendur og forvígismenn fram að þeim tíma hvað varðar 

heilbrigðisþjónustuna höfðu verið St. Jósefssystur og fleiri slíkir aðilar.
121

 Þrátt fyrir að hið opinbera 

leiki nú aðalhlutverkið þegar kemur að velferðarþjónustu hefur þriðji geirinn haldið áfram að láta að sér 

kveða. Samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands voru árið 2009 samtals 144 félög og sjálfseignarstofnanir 

starfandi að velferðarmálum á Íslandi.
122

  

Þó að þjónusta íþróttafélaganna í landinu tilheyri ekki þeim þjónustuflokkum sem skilgreindir eru sem 

velferðarþjónusta er ljóst að þau eru sá hluti þriðja geirans sem lætur hvað mest að sér kveða þegar 

kemur að þjónustu við samfélagið. ÍSÍ hefur til margra ára haldið tölfræði yfir íþróttaiðkan landsmanna. 

Tölfræðin byggir á starfsskýrslum aðildarfélaganna og á skráningum í Felix, sem er félagakerfi ÍSÍ og 

Ungmennasambands Íslands (UMFÍ) sem heldur utan um íþróttaiðkan á vegum aðildarfélaganna. Á 

mynd 4 má sjá hvað hlutverk íþróttafélaganna hefur vaxið á undanförnum árum. Myndin sýnir líka að 

þrátt fyrir efnahagslegar þrengingar landsmanna á síðustu árum hefur iðkendum fjölgað, en þeir voru 

26,4% árið 2011 samanborið við 25,5% þátttöku árið 2007. Þetta gefur vísbendingu um að þjónusta 

íþróttafélaganna hafi vaxið að mikilvægi fyrir landsmenn í kjölfar efnahagshrunsins. 

 

Mynd 4 - Íþróttaþátttaka á Íslandi 1994-2011
123

  

 

 

Einn af helstu styrkleikum íþróttafélaganna, sem hluta af þriðja geiranum, er geta þeirra til að sinna 

ákalli samfélagsins um þjónustu með því að tvinna saman ýmsum tekjuleiðum, frjálsum framlögum, 

hefðbundnum rekstrartekjum hvort heldur sem það eru iðkendagjöld félagsmanna eða tekjur annars 
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eðlis, og opinberum styrkjum.
124

 Samfélagslegt mikilvægi þeirra hefur til langs tíma verið viðurkennt af 

yfirvöldum með velvild og ýmis konar fjárhagslegum ívilnunum, meðal annars í gegnum skattkerfið.   

3.5 Uppspretta tekna og tilgangur félaga 

Fræðimenn hafa greint eðli og inntak starfsemi félagasamtaka sem sinna samfélagslegri þjónustu. J. 

Gregory Dees hefur sett fram flokkun sem hann kallar „litróf samfélagslegs rekstrar“. Flokkunin 

skilgreinir hversu nálæg félögin eru hefðbundnum atvinnurekstri og í hve miklum mæli þau treysta á 

frjáls framlög.
125

 Samkvæmt hugmyndum Dees nær litróf félagasamtaka í rekstri allt frá félögum sem 

eru í hreinum atvinnurekstri til félaga sem byggja alfarið á frjálsum framlögum og starfi sjálfboðaliða.
126

 

Tilhneigingu félagasamtaka til að líkjast hefðbundnum fyrirtækjum fylgja hættur. Þegar best tekst til 

geri tekjur af atvinnustarfsemi félagasamtökunum ekkert nema gott en þegar verst lætur getur 

starfsemin valdið því að samtökin missi sjónar á tilgangi sínum. Dees leggur á það áherslu að 

stjórnendur félagasamtaka taki meðvitaða ákvörðun hvernig haga skuli tekjuöflun.
127

 Hann tilgreinir 

sex valmöguleika í þessu sambandi. 

 

 Eingöngu byggt á frjálsum framlögum. Félagasamtökin treysta eingöngu á frjáls framlög. Í 

sumum tilfellum er það ekki í takt við gildi félagsmanna að standa í annarri tekjuöflun. 

 Sjálfbær að hluta til. Hefðbundnar rekstrartekjur fjármagna hluta starfseminnar en 

nauðsynlegt er afla annarra tekna, til dæmis fjárstyrkja, til að fjármagna stofnkostnað eða 

útlagðan kostnað við tiltekin, afmörkuð verkefni. 

 Sjálfbærni í fjárstreymi. Félagasamtök hafa tekjur til að fjármagna bein fjárútlát vegna 

starfseminnar. Hins vegar treysta þau á að meginhluti tekna komi í gegnum styrki, ókeypis 

starfskrafta og afslætti á aðföngum í ljósi þess hvers eðlis starfsemin er. 

 Sjálfbærni í útgjöldum. Tekjur félaganna, aðrar en styrkir og framlög, nægja til að fjármagna 

starfsemina og greiða markaðsverð fyrir almennan rekstrarkostnað. Stofnkostnaður getur verið 

fenginn með frjálsum framlögum en að öðru leyti standa samtökin á eigin fótum. 

 Eingöngu byggt á hefðbundnum rekstrartekjum. Hefðbundnar rekstrartekjur standa undir 

öllum kostnaði félagasamtakanna, stofnkostnaði og almennum rekstrarkostnaði. 

 Blönduð leið. Ýmist getur fjármögnun einstakra rekstrarþátta verið margbreytileg eða jafnvel 

mismunandi fyrirkomulag eftir því hvert verkefnið er hverju sinni. Landsbjörg er dæmi um 

félagasamtök sem farið hefur blandaða leið í fjáröflun sinni, allt frá flugeldasölu og sölu jóla-

trjáa í samkeppni við einkaaðila yfir í sölu á neyðarkallinum og öflun opinberra styrkja. 
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Stjórnendur félagasamtaka verða að stíga varlega til jarðar í þessum efnum því tilraunir til að afla hefð-

bundinna rekstrartekna geta grafið undan gildum samtakanna.
128

 Félagasamtök sem eru eðlislík hefð-

bundnu fyrirtæki þegar kemur að fjármögnun geta missi trúverðugleika sinn sem félagasamtök sem 

starfa í almannaþágu og þar með velvild sína í samfélaginu. Stjórnendum félagasamtaka er hollt að 

greina tekjuleiðir samtakanna með hliðsjón af því hversu vel þær tengjast tilgangi félaganna og hlut-

verkum. Ef meginhluta tekna er ekki hægt að tengja tilgangi félaganna má spyrja sig að því hvenær 

almenningur hættir að sjá muninn á þeim og hefðbundnu fyrirtæki. Á töflu 4 má sjá hvernig kortleggja 

má tekjur og verkefni félagasamtaka með tilliti til hlutverks þeirra. 

  

Tafla 4 - Tekjur, verkefni og hlutverk félagasamtaka
129

 

 

 

Eftir því sem tekjuuppsprettan færist lengra til hægri á myndinni þeim mun minna tengjast tekjurnar 

hlutverki félagsins. Það geta verið góðar ástæður fyrir því að leita tekna víða. Umfang starfseminnar 

getur verið slíkt að nauðsynlegt er leita víða fyrir sér með tekjur. Önnur ástæða gæti verið viðleitni til 

að skjóta fleiri fótum undir tekjugrunn félagsins ef óvissa ríkir með heimtur styrkja og annarra framlaga. 

Hér er um ákveðna jafnvægislist að ræða fyrir stjórnendur félagasamtaka. Ekki má gleyma því að í 

fæstum tilfellum gætu hinar hefðbundnu tekjuöflunarleiðir hægra megin á myndinni skilað nokkru ef 

ekki kæmi til sú velvild sem félagasamtökin hafa áunnið sér með framlagi sínu til samfélagsins.
130

 

  

Estelle James hefur bent á að skilin milli félagasamtaka og hefðbundinna fyrirtækja verði æ óskýrari 

vegna aukinnar viðskiptavæðingar þeirra fyrrnefndu. Afleiðingin geti orðið sú að afstaða stjórnvalda 

gagnvart félagasamtökum breytist.
131

 Félagasamtök stunda gjarnan ábatasöm viðskipti í þeim tilgangi 

að fjármagna starfsemi sem stendur ekki undir sér fjárhagslega. Árviss flugeldasala björgunarsveita 

landsins er gott dæmi um þetta fyrirkomulag. Þrátt fyrir ásókn einkaaðila og félagasamtaka, annarra en 

björgunarsveita, inn á flugeldamarkaðinn njóta þær velvildar fjölmargra landsmanna sem kjósa að 

versla við þær í ljósi þess að arður sveitanna af viðskiptunum rennur til þjóðþrifamála. Mikilvægt er að 

samfélagslegi tilgangur félagasamtaka verði allaf í fyrirrúmi. Sé sú raunin hafa tekjuskapandi auka-

búgreinar jákvæð áhrif fyrir viðkomandi samtök. Verð tekjuskapandi aukabúgreinarnar ráðandi í 

starfsemi félaganna, og hin samfélagslegu markmið víkja fyrir hagnaðarsjónarmiðum, þá eru 

viðkomandi félagasamtök í vanda.
132
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4 Hafnarfjörður 
Hafnarfjörður er þriðja fjölmennasta sveitarfélag landsins með tæplega 27 þúsund íbúa.

133
 Þó byggðin 

eigi sér umtalsvert lengri sögu, meðal annars sem aðsetur erlendra athafna- og útgerðarmanna vegna 

hagstæðra hafnarskilyrða, er það fyrst í kringum aldamótin 1900 sem þéttbýlismyndunin er orðin slík 

að bæjarbragur er tekinn að myndast að einhverju marki. Vexti bæjarins má fyrst og fremst þakka stór-

aukinni útgerð og tilkomu fyrstu togaranna. Hafnarfjörður fékk kaupstaðaréttindi árið 1908 og breyttist 

á fáum árum úr litlu þorpi í bæ með þeirri þéttbýlismenningu sem fylgir slíkri þróun. Á meðal þess sem 

breyttist mikið var félags- og menningarlíf íbúana.
134

  

4.1 Erfið spor fyrstu félaganna 

Segja má að tilurð íþróttafélaganna í Hafnarfirði sé bein afleiðing af þéttbýlismynduninni. Fyrstu 

skipulögðu íþróttaiðkunina sem stunduð var í bænum má rekja til ársins 1894 er leikfimiskennsla hófst 

í Flensborgarskólanum.
135

 Á næstu áratugum störfuðu allnokkur íþróttafélög í bænum. Þau áttu það 

sameiginlegt að eiga erfitt með að festa rætur og störfuðu því fæst lengur en örfá ár. Ástæðurnar fyrir 

skammlífi félaganna eru nokkrar. Skortur á aðstöðu til æfinga og langvarandi fjarvera áhugasamra 

félagsmanna úr bænum, aðallega vegna sjósóknar þeirra, en sjávarútvegur var höfuðatvinnugrein 

bæjarbúa, höfðu hér sitt að segja. Einnig má tilgreina fjárhagsvandræði og erfiðleika félaganna með 

að ráða til sín launaða þjálfara og ekki síst þá staðreynd að tilvist félaganna réðst oft af persónulegum 

aðstæðum og búsetu frumkvöðlanna. Ef frumkvöðlarnir fluttu úr bænum eða þurftu frá að hverfa vegna 

anna á öðrum vígstöðvum lögðu félögin oftar en ekki upp laupana.
136

  

Þau íþróttafélög sem fjallað verður nánar um hér í kaflanum, FH og Haukar, eru þau fyrstu festu rætur 

í bænum til langframa. Þau hafa vaxið og dafnað í fyllingu tímans og eru nú meðal öflugustu íþrótta-

félaga landsins, hvort sem horft er til afreksíþrótta eða unglinga- og almenns félagsstarfs. Tilurð 

beggja félaganna má útskýra með tilvísan í kenningar um félagslega frumkvöðlastarfsemi. 

4.1.1 Fimleikafélag Hafnarfjarðar 

Fimleikafélag Hafnarfjarðar (FH) var stofnað 15. október 1929 af Hallsteini Hinrikssyni og tíu drengjum 

er lagt höfðu stund á fimleika í Íþróttafélagi Hafnarfjarðar, einu þeirra fjölmörgu félaga sem áttu sér 

ekki langa lífdaga.
137

 Þar sem drengirnir voru komnir um og yfir fermingaraldurinn, og voru flestir hættir 

í skóla, hafði félagið lagt niður starfsemi. Í þá daga tíðkaðist það vart að drengir héldu áfram skipulegri 

íþróttaiðkan eftir að skólagöngu lauk. Þá tók við hefðbundið brauðstrit og lítill sem enginn tími gafst 

fyrir tómstundastarf eða íþróttaiðkan.  

Hallsteinn fluttist til bæjarins árið 1929 þegar hann hóf störf sem íþróttakennari við barnaskóla 

Hafnarfjarðar. Hann hafði lagt stund á íþróttir frá unga aldri og hafði á þessum tímapunkti nýlokið 
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íþróttakennaranámi frá Statens Gymnastik Institut í Kaupmannahöfn.
138

 Hann var fullur af starfsorku 

og kallaði því til sín drengina úr fimleikaflokknum er þeir komu til baka til bæjarins um haustið eftir að 

hafa sinnt störfum í sveitinni eða á sjónum. Þó að fimleikar yrðu ekki ýkja langlífir innan félagsins varð 

þessi endurvakti fimleikaflokkur vísir að því sem koma skyldi. Hallsteinn var áratugum saman vakinn 

og sofinn yfir félaginu og er elja hans á upphafsárum FH eflaust ein aðalástæðan fyrir því að félagsins 

biðu ekki sömu örlög og fyrirrennara þess í bæjarfélaginu, að líða undir lok í kjölfar þess að frum-

kvöðlanir hverfa af vettvangi. Hallsteinn lést 1974 en starfaði allt fram á síðustu æviár sín hjá félaginu, 

ætíð launalaust.
139

 Hann náði að sjá félagið vaxa og dafna, íþróttagreinum innan þess fjölga í áranna 

rás og margra glæsta sigra vinnast. 

4.1.2 Knattspyrnufélagið Haukar 

Knattspyrnufélagið Haukar var stofnað 12. apríl 1931 af 13 drengjum á aldrinum 10–17 ára.
140

 

Kveikjan að stofnun félagsins var áhugi þeirra á að koma sér upp sparkvelli. Knattspyrnan var þeim 

hugleikin eins og hjá drengjum víðar í bænum. Allnokkur strákafélög voru starfandi víðs vegar í 

bænum og voru starfssvæði þeirra mjög staðbundin. Félögin urðu gjarnan til í kringum sparkvelli sem 

drengirnir höfðu útbúið. Drengirnir höfðu ekki sinn eigin sparkvöll og voru, eðli málsins samkvæmt, 

ekkert sérlega velkomnir á sparkvelli annarra félaga. Þeir voru félagar í KFUM og því datt þeim í hug 

að tengja nýja félagið þeim samtökum. Þeir leituðu til séra Friðriks Friðrikssonar, sem áður hafði 

stofnað Knattspyrnufélagið Val, og kynntu honum hugmyndina. Hann tók þeim drengjum vel og var 

þeim innan handar við stofnun félagsins. Stofnfundurinn var haldinn í húsnæði KFUM við Hverfisgötu 

15 og var félagið stofnað sem félagsdeild innan KFUM. Þó að örlög þeirra fjölmörgu strákafélaga sem 

stofnuð höfðu verið í bænum á þessum tíma gæfu ekki tilefni til þess að vænta Hauka langra lífdaga 

þá óx félaginu fljótlega fiskur um hrygg. Íþróttagreinum innan félagsins hefur fjölgað í áranna rás og 

félagið er nú glæsilegur fulltrúi íþróttastarfs í bænum. 

4.2 Baráttan fyrir aðstöðu 

Íþróttafélög í Hafnarfirði, FH og Haukar þar á meðal, hafa þurft að berjast fyrir bættri aðstöðu til íþrótta-

iðkana. Fullyrða má að örlög þeirra íþróttafélaga, sem störfuðu til lengri eða skemmri tíma í bænum 

áður en FH og Haukar komu til sögunnar, hafi öðrum þræði verið samofin þeirri staðreynd að 

aðstæður til íþróttaiðkana voru takmarkaðar í bænum. Frumkvöðlar á sviði íþróttastarfs þurftu á 

þessum tíma að sýna ákveðna hugkvæmni þegar kom að aðstöðumálum. Áratugum saman stunduðu 

knattspyrnuiðkendur íþrótt sína á sparkvöllum sem þeir höfðu útbúið sjálfir af vanefnum. Er kom að 

íþróttaiðkan innanhúss voru menn upp á velvild annarra komnir varðandi aðstöðu. Góðtemplarahúsið 

við Suðurgötu, sem lengi var aðal samkomuhús bæjarins, var um langt skeið eina aðsetur þeirra sem 

lögðu stund á leikfimi og glímu. Glímuiðkendum var á endanum úthýst þaðan eftir að gat kom á gólf 
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hússins á glímuæfingu.
141

 Fyrsta sérhannaða íþróttamannvirkið í bænum, íþróttahúsið við Barnaskóla 

Hafnarfjarðar, er tekið í notkun 1922 og þótti þá eitt glæsilegasta íþróttamannvirki á landinu.
142

 

Framan af var þungt undir fæti hjá þeim félögum, sem þó náðu að festa sig í sessi í bænum, þegar 

kemur að baráttu fyrir bættri íþróttaaðstöðu. Ástæður þessa eru ýmsar, fjárskortur hjá félögunum 

sjálfum, veikburða bæjarsjóður, almenn vinnuharka í samfélaginu og stopular frístundir félagsmanna. 

Ein aðal ástæðan var ekki síst skilningsleysi á gagnsemi íþrótta og efasemdir um að tíma og fjármagni 

væri vel varið í slíka iðkan. Þannig gekk fjáröflunarskemmtun Hauka árið 1933 ekki sem skyldi vegna 

þess að „Það (íbúarnir) væri yfirleitt mótfallið íþróttastarfsemi og teldi það skrælingjahátt og fíflaskap 

að iðka knattspyrnu“.
143

 Eitt var að umbera að menn væru að stunda boltaleiki og leikfimi sér til heilsu-

bótar í stað þess að nýta lausar stundir til að vinna. En að borgararnir og bæjarsjóður væru að létta 

fjárhagslega undir með slíkri starfsemi, þegar fjármagn var af skornum skammti, var allt annað mál. 

Ef frá eru talin fyrrnefnt íþróttahús Barnaskóla Hafnarfjarðar, sem síðar var flutt að nýbyggðum Lækjar-

skóla, Sundlaug Hafnarfjarðar, sem vígð var 1943, og fornfálegur malarvöllur á Hvaleyrarholti, sem 

upphaflega er gerður 1920, var fátt um fína drætti hvað varðar íþróttaaðstöðu í bænum allt fram á 

áttunda áratug síðustu aldar. Upp úr seinni heimsstyrjöld tók þrýstingur frá íþróttafélögum bæjarins á 

bæjaryfirvöld varðandi úrbætur á aðstöðu að aukast verulega.  

ÍBH, sem stofnað var árið 1945, lét strax til sín taka í baráttunni fyrir bættri íþróttaaðstöðu. Hér var við 

ramman reip að draga, því þrátt fyrir ört batnandi efnahag landsmanna í kjölfar aukinna umsvifa sem 

fylgdu hernáminu þá sat uppbygging íþróttamannvirkja á hakanum lengi vel. Ástæðurnar eru eflaust 

ýmsar, en nærtækast er þó að nefna þá haftastefnu sem ríkti og tafði mjög fyrir allri uppbyggingu. 

Tómlæti ráðamanna á þessum tíma, almenn viðhorf til íþróttaiðkana og afar takmarkaður skilningur á 

gildi þeirra, hafa eflaust haft sitt að segja í þessum efnum.
144

 Ekki var það til þess fallið að einfalda 

málin að á grundvelli þágildandi íþróttalaga átti ríkisvaldið beina fjárhags- og faglega aðkomu að upp-

byggingu íþróttamannavirkja á hverjum stað, til jafns við viðkomandi sveitarfélag. Eðli málsins sam-

kvæmt fóru því staðbundnar áherslur varðandi uppbyggingu mannvirkja í viðkomandi sveitarfélagi og 

áherslur ríkisvaldsins ekki alltaf saman. Eins og áður segir er ekki fyrr en upp úr 1970 sem skriður 

komst á uppbyggingu íþróttamannvirkja í Hafnarfirði. 

Lengi vel hafði sú stefna hljómgrunn að komið yrði upp sameiginlegu íþróttasvæði íþróttafélaganna 

sem yrði í umsjón og á ábyrgð bæjaryfirvalda. Árið 1943 var íþróttafulltrúi ríkisins fenginn til þess að 

kanna hugsanlega staði sem gætu hentað fyrir slíka starfsemi. Af sex stöðum sem skoðaðir voru þóttu 

Víðistaðir, lítið býli staðsett í vesturhluta bæjarlandsins, vera vænlegastir. Staðhættir þóttu henta vel 

slíkri starfsemi auk þess sem nálægð við nýbyggða sundlaug bæjarins þótti vera ótvíræður kostur.
145
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Þrátt fyrir að hugmyndin um Víðistaði væri í forgrunni meðal bæjaryfirvalda og íþróttaforkólfa næstu 

áratugi varð ýmislegt til þess að hindra framgang málsins. Erfiðlega gekk að ná samningum við land-

eiganda um kaup á Víðisstöðum en einnig reyndist uppbygging íþróttahússins við Strandgötu, sem 

tekið var í notkun árið 1971 eftir 10 ára byggingartíma, bæjarfélaginu þung í skauti.
146

  

Árið 1963 var hvað mestur kraftur í málefnum Víðistaða. Bæjaryfirvöld höfðu á prjónunum að gera 

kostnaðaráætlun og þarfagreiningu um framkvæmdir og rekstur á svæðinu. Aðrir kostir voru einnig til 

umræðu, meðal annars samvinna við nágrannasveitarfélögin. Þegar hér var komið sögu voru komnar 

fram efasemdir um ágæti Víðistaða. Meðal annars þótti leika vafi á því hvort svæðið væri nægilega 

stórt, en bæjarbúum hafði fjölgað mikið frá þeim tíma sem liðinn var frá því hugmyndin hafði fyrst 

kviknað.
147

 Svo fór að ekkert varð úr framkvæmdum á svæðinu. Bæjaryfirvöld eignuðust Víðistaði 

löngu síðar og gerðu að útivistarsvæði bæjarbúa. En þá höfðu FH og Haukar þegar hafið uppbyggingu 

á sínum eigin félagssvæðum annars staðar í bænum.
148

 

4.2.1 Kaplakriki 

Árið 1968 hófust framkvæmdir við knattspyrnuvöll FH á nýju félagssvæði félagsins í Kaplakrika. 

Félagið hafði fram að þeim tíma lengi reynt að þoka málum áfram varðandi uppbyggingu á eigin 

íþrótta- og félagsaðstöðu. Upphaflega hafði félaginu verið úthlutað lóð fyrir starfsemi sína á öðrum 

stað í bænum. Sú úthlutun átti sér stað árið 1959, á 30 ára afmæli félagsins, og framkvæmdir höfðu 

þegar hafist við nýjan knattspyrnuvöll. Vegna mistaka bæjaryfirvalda varð félagið hins vegar að láta 

lóðina af hendi þar sem á henni gerðu skipulagsyfirvöld ráð fyrir vegamannvirkjum.
149

  

Fram til þess tíma er framkvæmdir í Kaplakrika komust á rekspöl hafði það verið stefna aðalstjórnar 

FH að leita ekki eftir fjárhagsstuðningi bæjaryfirvalda vegna framkvæmda á svæðinu. Fljótlega eftir að 

framkvæmdir hófust fyrir alvöru gerðu forráðamenn félagsins sér grein fyrir því að alls ekki væri raun-

hæft að það stæði eitt að fjármögnun framkvæmdanna.
150

 Í framhaldinu öfluðu forráðamenn félagsins 

upplýsinga um það víða, bæði hérlendis og erlendis, hvernig sveitarfélög stæðu að stuðningi við upp-

byggingu íþróttafélaga. Í kjölfarið var mótuð ákveðin hugmyndafræði í þessum efnum innan félagsins 

sem fylgt var eftir. Næstu ár einkenndust af baráttu forráðamanna FH við að vinna þessum hug-

myndum brautargengi innan stjórnkerfis bæjarfélagsins, meðal annars í gegnum tengsl félagsmanna 

við ungliðahreyfingar stjórnmálaflokkanna í bænum. 

Eftir mikið samningaþref milli FH og bæjaryfirvalda, sem tók nokkur ár, var 2. apríl 1973 undirritaður 

samningur um uppbyggingu á nýjum malarvelli og frjálsíþróttaaðstöðu í Kaplakrika. Samningurinn 

markaði ákveðin tímamót. Þetta var fyrsti samningur íþróttafélags í bænum við bæjaryfirvöld sem fól í 

sér fjárhagslegar skuldbindingar fyrir bæjarsjóð. Samningurinn endurspeglaði á vissan hátt breytt 

hugarfar hjá bæjaryfirvöldum. Segja má að mjór sé mikils vísir því með þessari aðgerð skuldbatt 
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bæjarsjóður sig til að styrkja uppbyggingu á Kaplakrikasvæðinu um 30%. Það sem skipti ekki minna 

máli, og má segja að sé á vissan hátt grunnurinn að núverandi rekstrarsamningum íþróttafélaganna og 

Hafnarfjarðarbæjar, er sú staðreynd að bæjarsjóður tók að sér að greiða laun eins starfsmanns á 

svæðinu, nánar tiltekið eitt stöðugildi í lægsta launaflokki félags starfsmanna ríkis og bæjar.  

Umræddur samningur varð mönnum leiðarljós inn í framtíðina. Fleiri félög í bænum, þar á meðal 

Haukar, voru með hugmyndir um uppbyggingu eigin íþróttaaðstöðu á þessum tíma. FH, Haukar og 

bæjaryfirvöld gerðu með sér samstarfssamning um uppbyggingu og rekstur íþróttamannvirkja árið 

1987. Sá samningur hefur síðan verið endurnýjaður og hefur tekið ýmsum breytingum í tímans rás. 

Núverandi samstarfssamningur milli ÍBH og Hafnarfjarðarbæjar frá árinu 2008 er þannig skilgetið 

afkvæmi áðurnefnds samnings milli FH og Hafnarfjarðarbæjar frá árinu 1973.
151

 Allt frá árinu 1968 

hefur markviss uppbygging mannvirkja átt sér stað í Kaplakrika. Íþróttahús, keppnis- og æfingavellir 

fyrir knattspyrnu, frjálsíþróttavöllur, knatthús og félagsaðstaða eru meðal mannvirkja sem risið hafa nú 

þegar og fleiri mannvirki eru væntanleg, enda má segja að svæðið sé í sífelldri þróun.
152

 

4.2.2 Flatahraun og Ásvellir 

Saga uppbyggingar félags- og íþróttaaðstöðu Hauka er með eilítið öðrum hætti en hjá FH, en lengi vel 

hafði félagið aðsetur á tveimur stöðum í bænum. Knattspyrnudeildin starfaði allt fram á tíunda áratug 

síðustu aldar á Hvaleyrarholti, á knattspyrnuvelli sem var í eigu Hafnarfjarðarbæjar og var lengi vel eini 

knattspyrnuvöllurinn í bænum. Eftir að FH flutti starfsemi sína í Kaplakrika sátu Haukar einir að þeirri 

aðstöðu. Helsta framkvæmdin sem félagið stóð fyrir á svæðinu á því tímabili var að útbúa grasvöll í 

stað gamla malarvallarins.
153

  

Aðal uppbyggingarstarfsemi félagsins, áratugina áður en núverandi félagssvæði við Ásvelli var tekið í 

notkun, var lengi vel við Flatahraun (nú Haukahraun). Grunnurinn að þeirri aðstöðu var gamalt fisk-

verkunarhús sem bæjarsjóður hafði eignast. Árið 1969 föluðust Haukar eftir því að fá að nýta húsið til 

starfsemi sinnar.
154

 Bæjaryfirvöld tóku vel í málaleitanir félagsins og heimiluðu því afnot af húsinu. 

Húsið var hins vegar í slæmu ástandi og ljóst var að það útheimti mikla vinnu og fjármuni til að gera 

það boðlegt til íþróttaiðkana. Meðal annars þurfti að byggja við það búnings- og félagsaðstöðu. Það 

var loks árið 1977 sem húsið var tekið í notkun.
155

 Auk þess að verða höfuðvígi félagsins, þar sem 

handknattleiks- og körfuknattleiksdeildir félagsins voru með megnið af sinni starfsemi, þá nýttist húsið 

öðrum félögum í bænum auk þess sem grunnskólar bæjarsins nýttu það fyrir leikfimikennslu. Ekki var 

látið hér staðar numið við byggingaframkvæmdir. Markvisst var unnið að uppbyggingu aðstöðu með 

viðbyggingum sem teknar voru í notkun árin 1987 og 1990, auk þess sem hand- og körfuknattleiks-

vellir voru gerðir við hlið hússins.
156
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Bæjaryfirvöld veittu Haukum vilyrði fyrir framtíðaríþróttasvæði við Ástjörn árið 1981.
157

 Uppbygging 

svæðisins hófst 1989 og fáeinum misserum síðar voru tekin í notkun æfinga- og keppnisvellir fyrir 

knattspyrnu auk búningsaðstöðu. Á 70 ára afmæli Hauka, 12 apríl 2001, urðu þáttaskil í starfsemi 

félagsins er öll starfsemi þess var flutt að Ásvöllum.
158

 Öfugt við Kaplakrika, sem byggðist upp á 

löngum tíma, þá var svæðið á Ásvöllum að mestu fullmótað þegar Haukar fluttu starfsemi sína 

þangað. Það þýðir þó ekki að uppbyggingunni sé lokið. Áform eru um frekari uppbyggingu á svæðinu 

þegar svigrúm skapast, enda má segja að aðstaðan anni tæplega eftirspurn lengur. Hið sama má 

segja um Kaplakrika, þrátt fyrir myndarlega uppbyggingu mannvirkja þá anna þau varla eftirspurn. 

4.3 Íþróttabandalag Hafnarfjarðar 

Íþróttabandalag Hafnarfjarðar (ÍBH) var stofnað 1945 á grundvelli íþróttalaga frá árinu 1940. Þau 

kváðu á um skiptingu landsins í íþróttahéruð, meðal annars með það fyrir augum að mynda sameigin-

legan starfs- og málefnavettvang fyrir íþróttafélög í hverju héraði fyrir sig.
159

 ÍBH lét strax til sín taka í 

baráttunni fyrir bættri íþróttaaðstöðu. Hlutverk ÍBH er að vera tengiliður á milli bæjaryfirvalda og 

íþróttafélaganna í bænum. Í samræmi við hlutverk sitt hefur ÍBH verið sameiginlegur vettvangur 

íþróttafélaganna í bænum til að móta stefnu í þeim málum sem brýnust hafa verið fyrir félögin á 

hverjum tíma.
160

 Þetta hlutverk hefur ekki síst verið mikilvægt í tengslum við baráttu félaganna fyrir 

uppbyggingu félagssvæða sinna. Segja má að fyrstu áratugina hafi eitt helsta verkefni og baráttumál 

ÍBH verið að þrýsta á um uppbyggingu íþróttamannvirkja í bænum. Við ramman reip var að draga lengi 

framan af sem lýsir sér kannski best í því að allt frá stofnun ÍBH var bygging íþróttahúss helsta baráttu-

málið en það er ekki fyrr en árið 1971 sem sú barátta bar árangur þegar Íþróttahúsið við Strandgötu 

var tekið í notkun.
161

  

ÍBH er málsvari íþróttahreyfingarinnar í bæjarfélaginu út á við, hvort heldur sem er við ÍSÍ eða við aðrar 

fjöldahreyfingar í landinu. Einnig hefur ÍBH haft umsjón með því að úthluta þeim tímum, sem eru til 

ráðstöfunar í íþróttamannvirkjum fyrir tilstuðlan bæjaryfirvalda, til félaganna. Meðal verkefna ÍBH er að 

standa fyrir ársþingum annað hvert ár þar sem aðildafélögin koma saman, fjalla um sameiginleg mál-

efni og móta sameiginlega stefnu til framtíðar. Hlutverk ÍBH er síðan að vinna að framgangi stefnunnar 

á milli ársþinga. 

Á seinni árum hefur þjónustuhlutverk ÍBH farið stigvaxandi enda hefur íþróttafélögum fjölgað, umsvif 

þeirra hafa aukist og einnig faglegar kröfur til starfseminnar. ÍSÍ hefur á síðustu árum lagt sífellt meiri 

áherslu á fræðslumál og menntun þjálfara og hefur ÍBH þar miklu hlutverki að gegna, bæði sem 

þjónustu- og samræmingaraðili. Einnig hefur ÍSÍ stóraukið kröfur til félaga og sérsambanda hvað 

varðar gæði íþróttastarfsins og umgjörð þess. Meðal þátta sem ÍSÍ leggur mikla áherslu á eru starfs-

skýrslur félaganna sem innihalda meðal annars ýmsa tölfræði úr starfsemi þeirra. Viðurlög við því að 
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skila ekki inn starfsskýrslu á tilsettum tíma eru keppnisbann fyrir viðkomandi íþróttafélag.
162

 Meðal 

verkefna ÍBH er að styðja við félögin í þessu verkefni og fylgja því eftir að umbeðnum gögnum sé 

skilað á réttum tíma. 

Ljóst er að verkefni ÍBH eru ærin og ekkert útlit er fyrir annað en að þeim komi til með að fjölga í fram-

tíðinni. Sér í lagi virðast þarfir minni félaganna í bænum um stuðning vara vaxandi. Bæði á það við um 

faglega þætti, til dæmis verkefni sem íþróttastjórar stærri félaganna sinna, og einnig hagnýt atriði sem 

lúta að fjármálum og iðkendaskráningu. Á grundvelli samstarfssamningsins við Hafnarfjarðarbæ fær 

ÍBH styrk til að standa straum af rekstri skrifstofu. Sá styrkur nægir til að greiða laun eins starfsmanns, 

en í ljósi aukinna umsvifa og krafna til ÍBH þyrfti að endurskoða styrkinn með hækkun í huga.  
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5 Samningar milli Hafnarfjarðarbæjar og íþróttafélaga 
Tækifæri til íþróttaiðkunar eru og hafa verið fjölbreytt í Hafnarfirði. Sú staðreynd endurspeglast ekki 

síst í fjölda aðilarfélaga að ÍBH, en þau eru nú 17 talsins.
163

 Félögin eru eins misjöfn og þau eru mörg, 

allt frá því að vera tiltölulega fámenn félög sem eru rétt að slíta barnsskónum, upp í rótgróin fjöl-

greinafélög með þúsundir iðkenda og enn fleiri félagsmenn. Svo til öll félögin eiga það sameiginlegt að 

eiga að einhverju leyti í fjárhagslegum samskiptum við bæjaryfirvöld. Stefnu bæjaryfirvalda í íþrótta, 

tómstunda- og æskulýðsstarfi má lesa út úr fjölskyldustefnu Hafnarfjarðarbæjar.
164

 „Fjölbreytt íþrótta-, 

tómstunda- og æskulýðsstarf felur í sér forvarnagildi og eykur lífsgæði einstaklinga og fjölskyldna. Það 

hefur mikla þýðingu fyrir samfélagið í heild. Æskilegt er í því sambandi að fjölga möguleikum 

fjölskyldna til sameiginlegra tómstunda. Í Hafnarfirði er lögð áhersla á að hlúa að almennri þátttöku 

allra í íþróttum, tómstundum og æskulýðsstarfi og styrkja það og efla eins og kostur er“.  

5.1 Samstarf bæjarfélagsins og íþróttafélaganna 

Formlegt samstarf bæjaryfirvalda og íþróttafélaganna í bænum fór að taka á sig mynd árið 1940 þegar 

fyrstu almennu lögin um málefni íþrótta voru sett. Lögin kváðu meðal annars á um skiptingu landsins í 

íþróttahéruð. Tilgangurinn var að mynda sameiginlegan starfs- og málefnavettvang fyrir íþróttafélög í 

hverju héraði fyrir sig. ÍBH varð hinn sameignilegi vettvangur íþróttafélaganna í bænum. Fram að 

stofnun þess árið 1945 hafði verið starfandi í bænum íþróttaráð.
165

 Það var stofnað árið 1935 að frum-

kvæði ÍSÍ. Í það voru tilnefndir fulltrúar frá íþróttafélögunum í bænum en einnig var í því fulltrúi bæjar-

stjórnar, sem jafnframt var formaður ráðsins. 

Upphaflegu íþróttalögin frá árinu 1940 voru felld úr gildi með nýjum lögum árið 1956.
166

 Þau lög voru í 

gildi, með nokkrum breytingum, allt til ársins 1989 er núverandi íþróttalög voru sett.
167

 Gríðarlegar 

breytingar urðu á íslensku samfélagi á þeim aldarþriðjungi sem lögin frá 1956 voru í gildi, breytingar 

sem kölluðu mjög á endurskoðun. Mikil vakning hafði orðið um gildi íþrótta og fjöldi iðkenda Í öllum 

aldurshópum aukist verulega. Aukin velsæld og meiri frítími almennings hafði einnig sitt að segja. 

Ýmsar aðrar breytingar, meðal annars tilkoma tekna af frjálsum framlögum og auglýsingum, urðu til 

þess að fjárhagslegt bolmagn íþróttafélaga hafði aukist verulega. Þá höfðu víða um landið verið unnin 

þrekvirki í uppbyggingu íþróttamannvirkja og félagsaðstöðu. Ástæða þess að núgildandi íþróttalög 

voru sett er sú að þágildandi lög þóttu ekki endurspegla vel ofangreindar breytingar í íslensku sam-

félagi og einnig stóð vilji löggjafans til þess að einfalda þau. Þetta kemur skýrt fram í athugasemdum 

við frumvarp að núgildandi íþróttalögum.
168

 Meðal þess sem fellt var út úr þágildandi lögum var ákvæði 

um íþróttafulltrúa ríkisins og einnig kafli sem fjallaði um íþróttakennslu í skólum, en þau ákvæði voru 

færð inn í löggjöf um skólamál. 
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Eins og áður segir voru íþróttalög þau, er sett voru árið 1956, í aldarþriðjung. Lögunum bar breytt 

nokkuð á gildistímanum. Mikilvægasta breytingin er snýr að umfjöllunarefni rannsóknarinnar er gerð 

með lögum nr. 87/1989, en þau lög fjalla um breytta verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Með 50. 

grein laganna var fellt niður ákvæði um þátttöku ríkisins í stofnkostnaði íþróttamannvirkja á vegum 

sveitarfélaga.
169

 Með þessari breytingu er verkefnið fært yfir til sveitarfélaganna en meðal þeirra raka 

sem komu fram í meðförum málsins á Alþingi voru að ríkisvaldið væri að óþörfu að sýsla með verkefni 

sem væru betur komin hjá sveitarstjórnum sem hefðu mun meiri þekkingu á staðbundnum þörfum og 

aðstæðum. Einnig kom fram að þáverandi verkaskipting kallaði oft á togstreitu og ágreining milli aðila.  

Það sjónarmið kom fram við lagabreytingarnar að ákvarðanir um framkvæmdir væru teknar af aðilum 

sem bæru ekki ábyrgð á meirihluta stofnkostnaðar og rekstarkostnaði verkefnisins.
170

 Fram að 

breytingunni hafði reglan verið sú að ríkið fjármagnað 40% af stofnkostnaði, sveitarfélögin 40% og 

íþróttafélagið 20%. Nú hvarf ríkið frá þessu verkefni, en þó var skilið eftir ákvæði í 5. grein laganna 

sem heimilaði Íþróttasjóði, sem var opinber sjóður, að veita fé til uppbyggingu mannvirkja í ákveðnum 

tilfellum.
171

 Þessi kerfisbreyting varð til að liðka til í baráttu íþróttafélaga fyrir uppbyggingu á íþrótta-

aðstöðu, hér eftir voru samningsaðilar tveir í stað þriggja áður. 

5.1.1 Fyrsti samstarfssamningurinn 

Fyrsti samstarfssamningurinn á milli ÍBH og bæjaryfirvalda um uppbyggingu, rekstur og afnot íþrótta-

mannvirkja í Hafnarfirði var gerður árið 1987. Hann er skilgetið afkvæmi þeirra breytinga sem voru í 

aðsigi með fyrrnefndum lagabreytingum. Ein afleiðing fyrra ástands, þar sem ríkisvaldið bar ábyrgð á 

40% af stofnkostnaði, var að áherslur aðila varðandi umfang og skipulag íþróttamannvirkja fóru ekki 

alltaf saman. Ríkisvaldið, sem í sjálfu sér hafði lítið annað hlutverk en að útvega fjármagn til fram-

kvæmdanna, en hafði að öðru leyti lítinn snertiflöt við starfsemina sem fram fór í mannvirkjunum aðra 

en þá sem sneri að íþróttakennslu í grunnskólum, hafði eðlilega hagsmuni af því að halda umfangi 

mannvirkja og kostnaði vegna þeirra í lágmarki. Þetta fór ekki vel saman við áherslur sveitarfélaga og 

íþróttafélaga sem áttu í hlut. Fyrir vikið var kostnaðarþátttaka ríkisins yfirleitt háð skilyrðum, meðal 

annars varðandi stærð mannvirkjanna. Við þetta bættist líka sú staðreynd að oft á tíðum bárust 

framlög frá ríkinu vegna kostnaðarhlutdeildar þess seint. Sveitarfélagið þurfti þá að leggja út fyrir hlut 

ríkisins og bera jafnvel kostnað af áhrifum verðbólguþróunar á síðbúin framlög ríkisins.
172

 

Fyrsti samningurinn er ólíkur þeim sem á eftir komu að því leiti að auk bæjarstjórnar og ÍBH eru FH og 

Haukar nefnd sérstaklega sem samningsaðilar
173

. Samningurinn skiptist í tvo hluta. Annars vegar 

fjallar hann um rekstarstyrki til aðildarfélaga ÍBH og hins vegar um meiriháttar viðhaldsframkvæmdir og 

nýbyggingar íþróttamannvirkja á vegum aðildarfélaga ÍBH. Hvað varðar þann hluta samningsins sem 

sneri að rekstarstyrkjunum þá voru þeir þrískiptir. Í fyrsta lagi var um að ræða að bæjarsjóður greiddi 

fyrir það íþróttahúsnæði sem hann úthlutaði félögunum. Í öðru lagi var ákvæði um styrki til rekstrar á 
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íþróttasvæðum og var þá horft til utanhússaðstöðu í því sambandi. Í þriðja lagi var um að ræða fjár-

veitingu í ferða- viðurkenningar- og afreksmannasjóð.
174

 

Eins og áður segir eru FH og Haukar sérstaklega tilgreind sem samningsaðilar í samningnum. Þetta 

má skýra með fyrrnefndri breytingu á kostnaðarhlutdeild sveitarfélaga, sem nú báru ábyrgð á 80% 

stofnkostnaðar. Í samningnum eru kaflar um íþróttasvæði beggja félaga sem sýna glögglega framtíðar-

áform þeirra um framtíðaruppbyggingu sína. Meðal annars er ákvæði í samningnum um að Haukum 

skuli á árinu 1987 fá úthlutað landi fyrir framtíðaríþróttasvæði sitt. 

5.1.2 Samningurinn 2001 

Með samstarfssamningi, sem gerður var 2001, var tekið á samskiptum Hafnarfjarðarbæjar og ÍBH með 

heildstæðari hætti en áður og auk þess sem við bættust ákvæði sem ekki höfðu verið til staðar í fyrri 

samningi. Þessu til viðbótar voru ákvæði í eldri samningi, er sneru beint að FH og Haukum, felld út og 

félögin tvö ekki lengur tilgreindir sem samningsaðilar. Allir samningar milli Hafnarfjarðarbæjar og 

einstakra íþróttafélaga í bænum, hvort sem þeir fjalla um rekstarstyrki, framkvæmdir eða ákveðna til-

tekna þjónustu, byggja á umræddum samstarfssamningi. 

Í samningnum er kveðið á um að í fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarbæjar fyrir hvert ár verði sérstök fjár-

veiting til eftirfarandi málaflokka:
175

 

 

1. Rekstrarstyrkir til ÍBH og aðildarfélaga og skrifstofuhalds 

2. Til nýbygginga íþróttamannvirkja á vegum aðildarfélaga ÍBH í samræmi við forgangslista ÍBH 

3. Til meiriháttar viðhaldsframkvæmda íþróttamannvirkja í rekstri íþróttafélaga 

4. Rekstrarframlag til íþróttafélaganna vegna yngstu iðkenda þeirra, til trygginga, innlandsferða, 

kennslu og námskeiða  

 

Nokkrar breytingar eru á þeim þáttum sem eldri samningurinn tekur til. Kaflar 2 og 3, er varða upp-

byggingu mannvirkja og meiriháttar viðhald, eru óbreyttir frá fyrri samningi. Nokkrar breytingar eru á 

kafla 1 er varða rekstrarstyrkina. Sett er inn ákvæði um að bærinn styrki félögin um fjárhæð sem nemi 

álagðri lóðarleigu vegna mannvirkja þeirra. Annað atriði snýr ekki síst að þeirri staðreynd að FH og 

Haukar voru um þetta leyti að taka að sér rekstur íþróttasvæða sinna samkvæmt rekstrarsamningi. Í 

ljósi þess að hér var um verulega fjárhagslega hagsmuni að ræða var félögunum gert skylt að reka 

skrifstofu til að halda utan um bókhald og rekstur þess. 

Kafli 4 hafði með sér ákveðin tímamót varðandi stuðning sveitarfélaga við ungmennastarf. Með honum 

var opnað á þann möguleika að bæjaryfirvöld niðurgreiddu kostnað við íþróttaiðkan yngstu iðkenda. 

Þessar niðurgreiðslur hafa tíðkast allt til þessa dags í mismunandi formi og hafa stuðlað að fjölgun 

iðkenda. Þetta hefur leitt til mikillar fjölgunar iðkenda. Bæjaryfirvöld voru hér í fararbroddi og hafa 

önnur sveitarfélög fylgt í fótspor þeirra. Í samningnum eru ýmis hagnýt ákvæði, meðal annars um tíma-

fjölda til úthlutunar og hlutverk ÍBH við að skipta honum á milli félaganna. Einnig er fjallað um að leigu-
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gjald af mannvirkjunum skuli vera sem næst sannvirði rekstrarkostnaðar þeirra og að leitast skuli við 

að veita almenningsíþróttum aðgengi að mannvirkjunum. 

5.1.3 Endurnýjunin 2008 

Ráðist var í endurskoðun á samstarfssamingnum árið 2008. Sett var inn ákvæði um að ÍBH skyldi 

gæta jafnræðis við úthlutun á tímum í mannvirkjum og að leitast skuli við að barna- og unglingastarf sé 

í sem bestri samfellu við skólastarfið til að stuðla að fjölskylduvænu umhverfi. Bætt var inn ákvæði um 

að félög skyldu styrkt vegna greiðslna á álögðum fasteignaskatti vegna mannvirkja sinna. Einnig voru 

sett inn ákvæði um að sett skyldu inn nánari skilgreiningar á viðhaldi í rekstrarsamningum íþrótta-

félaganna og að taka skyldi tillit til fjármagnskostnaðar við lokauppgjör verka í þeim tilfellum þegar um 

flýtiframkvæmdir er að ræða.
176

 

Tvö veigamestu atriðin í endurnýjuninni lúta að eftirliti með framkvæmd samningsins og skiptingu 

kostnaðar milli Hafnarfjarðarbæjar og félaganna við framkvæmdir. Í fyrsta lagi skuldbinda félögin sig til 

að taka þátt í störfum eftirlitsnefndar með fjármálum íþrótta- og tómstundafélaga. Þetta atriði má hæg-

lega heimfæra upp á umræðu í kjölfar efnahagshrunsins um þörf á betra eftirliti með starfsemi 

opinberra aðila og ráðstöfun þess fjármagns sem þeir bera ábyrgð á. Í öðru lagi er horfið frá fyrri 

skiptingu kostnaðar milli Hafnarfjarðarbæjar og íþróttafélaganna við framkvæmdir og sett það ákvæði 

að almennt skuli kostnaðarhlutur bæjarfélagsins vera 90% og hlutur íþróttafélags 10%. Einnig er sett 

inn ákvæði um að breyta megi eignarskiptingu á mannvirkjum sem reist höfðu verið með fyrri 

kostnaðarskiptingu, þar sem bærinn greiddi 80%. Tilgangurinn með ákvæðinu er að gera félögum kleift 

að létta á skuldastöðu sinni með því að afsala sér hluta af eignarhlut sínum í mannvirkjum og einnig að 

gefa félögunum færi á að fjármagna framlag þeirra í frekari framkvæmdum með því að ganga á eignar-

hlut sinn, þá greiði bæjaryfirvöld framlag félags í framkvæmdinni en eignist á móti stærri eignarhlut. 

5.2 Aðstæður í Hafnarfirði 

Eins og fjallað hefur verið um leggur Guy Peters á það áherslu að fleira en eiginleikar stjórntækjanna 

sjálfra geta ráðið því hvort þeim beitt eða ekki. Þau eru ekki pólitískt hlutlaus og geta falið í sér 

pólitíska íhlutun og haft pólitísk áhrif. Stjórnvöld á hverjum tíma eru mótuð að ýmsum áhrifaþáttum 

sem hafa meðal annars áhrif á val þeirra á stjórntækjum. Forvitnilegt er að skoða hvernig heimfæra 

má þessi atriði á Hafnarfjörð. Á töflu 5 má sjá birtingamynd tengsla milli sveitarstjórnarstarfa og starfa 

á vettvangi íþróttafélaganna í Hafnarfirði. Í kjölfar sveitarstjórnarkosninganna árið 1986 var ráðinn 

bæjarstjóri úr röðum bæjarfulltrúa. Fram að því höfðu embættismenn gegnt þessu starfi um langt 

skeið. Fyrirkomulag pólitískt skipaðra bæjarstjóra hefur viðgengist í bænum allt síðan árið 1986. Ef 

ferill þeirra bæjarstjóra sem setið hafa frá því að núverandi fyrirkomulag var tekið upp er skoðaður sést 

að fylgnin er býsna mikil á milli þess að gegna starfi bæjarstjóra og að sinna ábyrgðarstörfum, for-

mennsku eða framkvæmdastjórn fyrir íþróttafélögin, að mestu eða öllu óháð stjórnmálaflokkum.  
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Tafla 5 - Bæjarstjórar í Hafnarfirði 1986-2014 

 

 

Hér eru einungis skoðuð tengslin milli þess að hafa setið í stóli bæjarstjóra og sinnt formennsku eða 

framkvæmdastjórn í íþróttafélögum bæjarins. Umræddir einstaklingar eiga sér flestir mun lengri sögu 

íþróttaiðkana og stjórnarstarfa innan félaganna. Væri skrefið stigið lengra og einstakir bæjarfulltrúar á 

tímabilinu skoðaðir mætti sjá enn frekari tengsl á milli þessara tveggja vettvanga. Séu þessar stað-

reyndir hafðar í huga má segja að það sé út af fyrir sig ekki skrýtið að velvild og jákvæðni hafi ríkt í 

stjórnkerfi Hafnarfjarðarbæjar þegar málefni FH og Hauka hefur borið á góma, þar á meðal ákvörðunin 

um að fela félögunum rekstur sinna félagssvæða með rekstrarsamningum. Það skal tekið fram að hér 

er ekki verið að bera þessum einstaklingum á brýn að þeir hafi ekki verið hlutlægir og heiðarlegir í mál-

efnum íþróttafélaganna þegar þeir voru embættismenn. Hér er einungis verið að draga fram hversu 

náin tengslin geta verið, sérstaklega þegar samfélagið er ekki mjög fjölmennt og nálægðin er mikil. 

Eins og fjallað er um í kafla 2.1 hefur John W. Kingdon útskýrt hvað valdi því að stjórnvöld skipti um 

stefnu og ákveðin mál og hugmyndir komast í framkvæmd. Samkvæmt kenningum hans skapast 

skilyrði fyrir breytingum þegar þrír ólíkir straumar mætast, straumar vandamála, straumar stefnu og 

hugmyndafræði og straumar stjórnmála.
177

 Séu þessar hugmyndir yfirfærðar á Hafnarfjörð og rekstrar-

samningana má segja að fyrstnefndi straumurinn sé í þessu tilfelli væntingar íþróttafélaganna um 

frekari uppbyggingu íþróttamannvirkja í bænum, hugmyndir sem krauma undir niðri en ná jafnvel ekki 

að komast á dagskrá. Straumur stefnunnar eru viðteknar hugmyndir um rekstrarfyrirkomulag mann-

virkja, til dæmis hugmyndir sem tengja má við nýskipan í ríkisrekstri, opinber útboð til dæmis, og 

einnig þá reynslu sem var komin á rekstur íþróttamannvirkja í bænum undir ábyrgð bæjaryfirvalda 

sjálfra. Pólitíska strauminn má ekki síst tengja við úrslit kosninga og þær áherslu- og mannabreytingar 

sem verða í kjölfarið.  
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Við þau skilyrði, þegar straumarnir mætast opnast stefnugluggi. Þá finna vandamálin, hugmynda-

fræðin og stjórnmálin sér sameiginlegan farveg.
178

 Þeir tengjast saman um tíma, tíma sem þarf í sjálfu 

sér ekki að vera langur. Segja má að slíkur gluggi hafi opnast við bæjar- og sveitarstjórnar-

kosningarnar 1998, en þá mynduðu Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur meirihluta í bæjarstjórn 

Hafnarfjarðar. Á kjörtímabilinu 1998–2002 varð stefnubreyting hjá sveitarfélaginu hvað varðar fram-

kvæmdir og ýmsan rekstur. Í stað þess að bæjarfélagið byggði alfarið sjálft sín mannvirki, eins og hafði 

ætíð tíðkast fram að þessu, voru stór mannvirki byggð í einkaframkvæmd, meðal annars tveir grunn-

skólar, Íþróttamiðstöðin Björk og leikskólinn Tjarnarás. Einnig voru gerðar tilraunir með rekstur leik- og 

grunnskóla með þjónustusamningi við Íslensku menntasamtökin. Að jafnframt var farin sú leið að gera 

rekstrar- og leigusamninga um rekstur íþróttamannvirkja FH og Hauka á þessu kjörtímabili var því 

mjög í anda áhersla þeirrar bæjarstjórnar sem þá var við völd. Stefnuglugginn var opinn fyrir gerð 

rekstrarsamninga á þessu tímabili. Í kjölfar bæjarstjórnarkosninganna 2002 komust aðrir flokkar til 

valda, pólitískir vindar snerust og stefnuglugginn lokaðist. 

Ef horft er til baka í Hafnarfirði virðist tilhneigingin gjarnan vera sú að stjórnmálamenn á hægri 

vængnum hallist frekar að þjónustusamningum sem stjórntæki, meðal annars til þess að virkja krafta 

markaðarins og uppfylla kröfur borgaranna um opinbera þjónustu en fækka samhliða opinberum 

starfsmönnum.
179

 A vinstri vængnum hafa hins vegar frekar verið talsmenn þess að ríkið sjálft veiti 

opinbera þjónustu, meðal annars til að tryggja jafnræði. 

5.3 Fjárhagsleg samskipti  

Fjölskylduráð Hafnarfjarðar skipaði í ársbyrjun 2011 starfshóp sem hafði það verkefni að kortleggja 

umfang fjárhagslegra samskipta Hafnarfjarðarbæjar við íþróttahreyfinguna í bænum. Markmið hópsins 

var að setja fram glögga mynd af fjárhagslegum samskiptum aðila og ekki síður að skilgreina hvað 

betur mætti fara í þessum efnum og koma með tillögur að úrbótum.
180

 Í skýrslunni, sem starfshópurinn 

skilaði í júní 2012, eru fjárhagsleg samskipti flokkuð með eftirfarandi hætti. 

 

 Samstarfssamningar 

 Rekstrarsamstarf  

 Reiknuð afnot af íþróttamannvirkjum 

 Þjónustu- og rekstrarsamningar 

 Afreksstyrkir og viðurkenningar 

 Niðurgreiðslur 

 Aðrir óbeinir styrkir 

Heildarsamningur Hafnarfjarðarbæjar við ÍBH er sá samstarfssamningur sem öll fjárhagsleg samskipti 

hvíla á. Hér er tekið á almennum þáttum er lúta að samstarfi um rekstur, viðhald og afnot af mann-

virkjunum. Einnig er hér fjallað um 90% hlutdeild Hafnarfjarðarbæjar í uppbyggingu mannvirkja. Með 
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rekstrarsamstarfi er átt við öll þau afmörkuðu verkefni sem bæjarfélagið styður og eru á vegum ÍBH og 

aðildarfélaga þess. Gjarnan eru þetta samningar um svokallaða rekstrarstyrki. Í flestum samningum 

um rekstrarstyrki eru skilgreindar upphæðir til reksturs skrifstofu.
181

 Í tilfellum stærri félaganna er 

hugsunin sú að styrkurinn geri þeim kleift að hafa starfandi framkvæmdastjóra til halda utan um helstu 

þætti er lúta að rekstri félaganna sem og að sinna upplýsingagjöf til bæjaryfirvalda. Í tilfellum minni 

félaganna er tilgangur greiðslanna að mæta kostnaði við bókhaldsvinnu sem og upplýsingagjöf. Í 

nokkrum smærri samningum eru ákvæði um styrki til reksturs og viðhalds á tækjum og áhöldum.
182

 

Einnig má finna ákvæði um húsaleigustyrki í nokkrum samningum, en þeir koma til þegar viðkomandi 

félag þarf annað hvort að leigja húsnæði fyrir starfsemi sína innanbæjar eða í öðrum bæjarfélögum í 

þeim tilfellum að sambærileg aðstaða er ekki fyrir hendi í Hafnarfirði.
183

    

Aðildarfélög ÍBH hafa endurgjaldslaus afnot af íþróttamannvirkjum sem Hafnarfjarðarbær á eða 

leigir.
184

 Til að ná betur utan um rekstrarkostnað mannvirkjanna hafa bæjaryfirvöld reiknað út tímagjald 

fyrir hvern úthlutaðan tíma, byggt á heildarrekstrarkostnaði viðkomandi mannvirkis. Tímagjaldið er 

tekjufært hjá mannvirkinu og gjaldfært á móti sem styrkur til ÍBH. Þannig kemur ekki til greiðsla frá ÍBH, 

en ákveðin mynd næst af þeim kostnaði sem bæjarfélagið hefur af þessari starfsemi. 

Undir flokk þjónustusamninga falla þeir samningar sem FH og Haukar hafa gert um rekstur Kaplakrika 

og Ásvalla. Félögin hafa með höndum rekstrarlega ábyrgð á mannvirkjunum og fá í sinn hlut allar 

tekjur af þeim. Bæjaryfirvöld leigja tiltekinn tímafjölda í mannvirkjunum fyrir íþróttakennslu grunn-

skólabarna og þá tíma sem úthlutað er til íþróttaiðkana á vegum aðildarfélaga ÍBH. Félögin greiða af 

sínu rekstrarfé fyrir rekstrartengt viðhald en stærri viðhaldsverkefni annast félögin og bæjaryfirvöld í 

sama hlutfalli og á við þegar er um að ræða nýbyggingar, bæjaryfirvöld fjármagna 90% og félögin 

10%. Finna má fleiri form rekstrarsamninga milli Hafnarfjarðarbæjar og íþróttafélaga, til að mynda sér 

Golfklúbburinn Keilir um umhirðu allra knattspyrnu- og golfvalla bæjarins samkvæmt samkomulagi.  

Um langt skeið hefur Hafnarfjarðarbær lagt Afreksmannasjóði ÍBH til fjármagn. Markmið sjóðsins er að 

hámarka árangur hafnfirskra íþróttamanna með fjárhagslegum og faglegum stuðningi. Meðal verkefna 

sjóðsins er að styrkja þátttöku afreksfólks á stórmótum. Einnig hafa bæjaryfirvöld greitt mótframlag 

vegna framlags Rio Tinto Alcan, en það fyrirtæki styrkir íþróttaiðkun 16 ára og yngri. Frá árinu 2002 

hefur Hafnarfjarðarbær niðurgreitt þátttökugjöld ungmenna vegna íþróttaiðkunar. Ýmsar útfærslur hafa 

verið notaðar í þessu skyni en í dag fara greiðslurnar fram í gegnum íbúagátt Hafnarfjarðarbæjar. Hér 

er í raun um að ræða styrki til aðstandenda ungmenna, ekki til íþróttafélaganna sjálfra. 

Hafnarfjarðarbær styður félögin með framlagi í gegnum Vinnuskóla Hafnarfjarðar. Sá stuðningur er 

með tvennum hætti. Annars vegar með því að útvegar starfsmenn til vinnu á félagssvæðunum og hins 

vegar með því að greiða laun starfsmanna á sumarnámskeiðum sem félögin halda. Undanfarin ár hafa 

félögin fengið styrk sem nemur greiðslum á brunatryggingum, fasteignasköttum og lóðarleigu vegna 

                                                      
181

 Sama heimild, 7 
182
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mannvirkjanna. Einnig tekur Hafnarfjarðarbær þátt í rekstri skíðasvæðis höfuðborgarbúa. Loks má 

geta þess að félögin hafa ýmsa tekjumöguleika af mannvirkjunum sem sveitarfélagið hefur fjármagnað 

að miklu eða öllu leyti.   

Á töflu 6 hér að neðan má sjá samantekt yfir fjárhagsleg samskipti Hafnarfjarðarbæjar og íþróttafélaga 

bæjarins vegna íþróttamála á árunum 2010 og 2011. Við samantektina þarf að gera nokkra fyrirvara. Í 

fyrsta lagi er ekki tilgreint framlag bæjarfélagsins vegna nýbyggingar mannvirkja sem eru í sam-

eiginlegri eigu Hafnarfjarðarbæjar og félaganna. Í öðru lagi er ekki gerð tilraun til að meta fjárhags-

legan ávinning félaganna af þeim mannvirkjum sem þau reka samkvæmt rekstrarsamningi. Segja að 

þessi tekjumöguleiki félaganna væri ekki fyrir hendi ef samningurinn væri ekki til staðar en á hinn 

bóginn má segja að samningarnir verði til þess að félögin hafa frumkvæði að því að afla tekja, og 

minnka því væntanlega þá þörf sem þau hafa fyrir beinan fjárstuðning frá bæjarfélaginu. 

 

Tafla 6 - Fjárhagsleg samskipti Hafnarfjarðarbæjar og íþróttafélaga bæjarsins
185

  

Tegund fjárhagslegra samskipta Árið 2010 Árið 2011 

Rekstrarstyrkir 43,5 37,2 

Reiknuð afnot af íþróttamannvirkjum 396,9 397,3 

Rekstrarsamningar 167,1 145,7 

Afreksstyrkir og viðurkenningar 23,8 20,3 

Niðurgreiðslur 101,6 72,0 

Framlag Vinnuskóla 92,4 84,6 

Styrkir vegna brunatrygginga 0,7 0,7 

Styrkir vegna fasteignaskatta 14,4 15,1 

Styrkir vegna lóðarleigu 1,9 2,2 

Framlag til skíðasvæða 18,2 12,9 

Fjárhagsleg samskipti samtals (upphæðir í m.kr.) 860,6 788,1 
 

 

Þess skal getið að fulltrúar íþróttafélaganna gerðu ýmsar athugasemdir við drög skýrslunnar, sem 

kynnt voru á samráðsfundum með starfshópnum. Gagnrýnin sneri bæði að tölum í skýrslunni og að 

framsetningu ýmissa atriða í henni. Meðal atriða sem gerðar voru athugasemdir við voru forsendur að 

baki útreiknings á reiknuðu endurgjaldi íþróttamannvirkjanna. Þar mætti efast um forsendur fyrir því að 

reikna ýmsa kostnaðarliði til grundvallar. Einnig þótti umfjöllun um þjónustusamningana í skýrslunni 

orka tvímælis. Þar væri ekki nema að litlu leyti um stuðning við íþróttahreyfinguna að ræða heldur 

einfaldlega samninga bæjarfélagins um rekstur á mannvirkjunum sem það hefur tekið ákvörðun um að 

byggja og á að langmestu leyti. Fram kom í máli viðmælenda úr röðum íþróttahreyfingarinnar sú 

skoðun að starfshópurinn sem vann skýrsluna hafi ekki tekið nægilegt tillit til gagnrýninnar á skýrslu-

drögin. Fyrir vikið séu á henni ákveðnir annmarkar þó að framtakið sem slíkt, að gera tilraun til að kort-

legga fjárhagslegu samskiptin, sé gott. 
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5.4 Tekjuöflun íþróttafélaganna 

Á mynd 5 má sá skiptingu rekstrartekna Hauka á árunum 2012 og 2013 eins og þær birtast í árs-

reikningi ársins 2013. Hér er búið að leggja saman tekjur aðalstjórnar, tekjur vegna starfs yngri flokka, 

tekjur vegna íþróttamannvirkja og félagsheimilis og loks tekjur vegna Rekstrarfélags Hauka ehf, sem 

annast rekstur meistaraflokka félagsins.  

 

Mynd 5 - Hlutfallsleg skipting tekna Hauka 2012-2013
186

  

 

 

Rétt er að nefna helstu tekjuliði félagsins. Á myndinni hér að framan sést að leigutekjur vegna rekstrar-

samningsins eru stærsti tekjuliður félagsins. Þær eiga að standa undir öllum kostnaði sem fellur til 

vegna reksturs mannvirkjanna. Annar stærsti tekjuliðurinn eru framlög og styrkir. Hér er aðallega um 

að ræða styrki frá einstaklingum og fyrirtækjum Undir liðnum eru þó einnig framlög frá sérsamböndum, 

til dæmis KSÍ (Knattspyrnusambandi Íslands), styrkir vegna ferðalaga, kostnaður vegna dómara og 

leyfiskerfa. Engir opinberir styrkir eru undir þessum lið. Tekjur vegna barna- og unglingastarfs, aðal-

lega æfingagjöld, eru þriðji stærsti tekjuliður Hauka, en þessi starfsemi er algerlega aðskilin 

fjárhagslega frá annarri starfsemi félagsins. Aðrar tekjur eru fjórði stærsti liðurinn. Hér er um að ræða 

ýmsar tilfallandi tekjur, til dæmis sala á leikmönnum en eðli málsins samkvæmt geta slíkar tekjur 

sveiflast mjög á milli ára. 
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Ef horft er framhjá leigugreiðslum vegna rekstrarsamningsins, sem er í raun og veru endurgjald fyrir 

reksturinn á húsinu, eru styrkir frá Hafnarfjarðarbæ óverulegur hluti af tekjum félagsins. Hér er aðal-

lega um að ræða framlag til reksturs skrifstofu sem veitt er á grundvelli rekstrarsamningsins og að auki 

endurgreiðslur á fasteignagjöldum og lóðarleigu af mannvirkjunum. Þó að beinir styrkir Hafnarfjarðar-

bæjar séu ekki ýkja há tala segir það ekki alla söguna. Niðurgreiðslukerfð sem innleitt var með sam-

starfssamningi bæjaryfirvalda og ÍBH árið 2001 hefur aukið tekjur félaganna af barna- og unglinga-

starfinu. Bæði fjölgaði iðkendum eftir innleiðingu kerfisins og svo bættu íþróttafélögin skráningu 

iðkenda vegna þess fjárhagslega hvata sem innbyggður er í kerfið.   

Á mynd 6 má sjá grófari flokkun af tekjumynstri Hauka árið 2013. Hún ber það með sér hversu veru-

lega íþróttafélögin þurfa að treysta eigið frumkvæði til að afla sjálfsaflafé og fjárstyrkjum frá einka-

aðilum, samtökum og fyrirtækjum til að fjármagna starfsemi sína.  

Mynd 6 - Hlutfallsleg skipting tekna Hauka 2013
187

 

 

 

 

Uppsprettur tekna félagasamtaka verið býsna margbreytilegar. Tilhneigingin er oftar en ekki sú að eftir 

því sem félagasamtök verða stærri og starfsemi þeirra fjölbreyttari, því margbrotnari verður tekju-

streymið. Á töflu 7 má sjá flokkun á tekjum FH og Hauka út frá því hversu mikið samhengi er milli 

tekna og hlutverks félaganna, íþróttastarfseminnar. Þess skal getið að taflan inniheldur ekki tæmandi 

lista yfir tekjuleiðirnar en hún gefur eftir sem áður nokkuð góða mynd af tekjumynstri þeirra. 
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Tafla 7 - Tekjur, verkefni og hlutverk FH og Hauka 

 

Eins og sjá má á myndinni eru tekjuuppspretturnar fjölbreyttar og þær eiga sér ólíka sögu. Sumar 

þeirra hafa verið til staðar áratugum saman á meðan aðrar hafa orðið til á seinni árum. Út frá hug-

myndum Dees má segja að félögin falli í þann flokk að vera sjálfbær að hluta til hvað varðar tekjuöflun 

sína. Sjálfsaflafé er fyrirferðarmikið í tekjustreymi félaganna, en þau þurfa jafnframt á opinberum 

styrkjum að halda. Í þessu sambandi má benda á að þó að tekjur, sem tengjast ekki tilgangi félaganna 

séu vel þegnir, verða félögin að stíga varlega til jarðar. Félagasamtök sem treysta um of á slíkar tekjur 

geta fengið á sig ímynd hefðbundins fyrirtækis og misst í kjölfarið þá velvild almennings. 

Þegar bæjaryfirvöld og gengu til samninga við Hauka um fyrsta heildstæða rekstrarsamninginn um 

rekstur íþróttamannvirkja var til staðar ákveðinn grunnur til að byggja á. Hafnarfjarðarbær hafði í 

rúman áratug rekið íþróttahúsið í Kaplakrika og því var til staðar í bæjarkerfinu þekking á því hvað það 

kostaði að reka slíkt mannvirki, en íþróttahúsin tvö, Kaplakriki og hið nýja hús að Ásvöllum, eru áþekk 

að stærð. Segja má það hafi ætíð síðan verið áskorum fyrir íþróttafélögin reka mannvirkin á 

hagkvæmari hátt en Hafnarfjarðarbær hafði gert áður. Í því sambandi er bæði horft til þess að ná 

kostnaði niður og ekki síður að auka tekjumöguleika af mannvirkjunum. Þann fjárhagslega ávinning 

sem íþróttafélögin ná fram með útsjónarsemi í rekstri mannvirkjanna nýta þau síðan í starfsemi sinni. 

Eins og sjá má á töflu 7 eru ýmsir tekjumöguleikar sem yfirráðin yfir mannvirkjunum færa íþrótta-

félögunum, möguleikar sem væru síður til staðar ef rekstur þeirra væri í höndum bæjarfélagsins. 
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5.5 Uppbygging rekstrar- og leigusamninganna  

Rekstrar- og leigusamningarnir um Ásvelli og Kaplakrika eru gerðir um svipað leyti. Samningurinn um 

Ásvelli var undirritaður 12. apríl 2001, á 70 ára afmælisdegi Hauka.
188

 Samningur um rekstur Kapla-

krika var undirritaður ári síðar, 30. apríl 2002. Samningarnir eru efnislega samhljóða að mestu leyti. 

Segja má að eðli þeirra sé tvenns konar. Annars vegar er um að ræða leigusamning þar sem félögin 

taka að sér að reka mannvirkin með ákveðnum skilyrðum og Hafnarfjarðarbær leigir fyrirfram ákveðinn 

tímafjölda í íþróttamannvirkjunum og nýtir fyrir íþróttakennslu í grunnskólum bæjarins eða úthlutar til 

ÍBH. Hins vegar er um að ræða samning um fjárstuðning bæjarfélagsins til reksturs skrifstofu á vegum 

viðkomandi félags. 

Fyrsti kafli samningsins fjallar um umfang verkefnisins, um hvaða mannvirki er um að ræða. Sett er 

fram það markmið að ná fram sem hagstæðustum rekstri og tekið fram að félögin fái til sín allar þær 

tekjur sem mannvirkin gefi af sér og greiði jafnframt af þeim allan rekstrarkostnað og. Í tilfelli Ásvalla er 

tekið fram að sá hluti mannvirkjanna sem hýsir félagsaðstöðu félagsins sé í eigu Rekstrarfélags Hauka 

og tilheyri því ekki samningnum.
189

 Fjallað er um hlutverk rekstarstjórna félaganna en þær hafa það 

hlutverk að annast rekstur mannvirkjanna. Þær ráða rekstrarstjóra sem hefur meðal annars það hlut-

verk að skipuleggja starfsmannahald og annan daglegan rekstur mannvirkjanna Auk þess hann sinnir 

samskiptum við íþróttafulltrúa Hafnarfjarðarbæjar og sér til þess að rekstur mannvirkjanna brjóti ekki í 

bága við almannar reglur bæjarfélagsins um rekstur mannvirkja. Tekið er fram að kjör starfsfólks skulu 

ekki vera lakari en bæjarstarfsmanna í sambærilegum störfum án þess að það sé skilgreint nánar. 

Í næstu tveimur köflum er fjallað um upp upplýsingaskyldu félaganna gagnvart Hafnarfjarðarbæ og 

afnot af mannvirkjunum. Gerð er krafa um að félögin reki skrifstofu sem hefur það hlutverk að halda 

utan um bókhald og fjárreiður félaganna. Ýmis ákvæði eru tilgreind um skil á ársreikningum, milli-

uppgjörum, áætlunum og ýmsum starfstengdum upplýsingum, þar á meðal yfirlitsskýrslu til ÍSÍ.
190

 

Jafnframt eru ákvæði um heimildir Hafnarfjarðarbæjar og félaganna sjálfra til að krefjast leiðréttinga á 

greiðslum, gefi fyrrnefnd gögn tilefni til þess. Samningarnir gefa íþróttafulltrúa heimild til knýja á um 

úrbætur í starfsemi mannvirkjanna, gefist tilefni til, og heimild til að stöðva greiðslur til félaganna verði 

tilmælum um úrbætur ekki sinnt. Ákvæði eru um að Hafnarfjarðarbær leigi tíma í mannvirkjunum til 

notkunar fyrir aðildarfélög ÍBH og til íþróttakennslu í grunnskólum bæjarins. Að öðru leyti er rekstrar-

aðilum mannvirkjanna heimilt að ráðstafa tímum til útleigu að eigin vild. Varðandi nánari útfærslu á 

afnotum Hafnarfjarðarbæjar af mannvirkjunum er vísað í fylgiskjöl með samningunum.
191

  

Í fjórða kafla er fjallað um viðhaldsmál mannvirkjanna. Gerður er greinarmunur á rekstrartengdu við-

haldi, sem er á ábyrgð félaganna, og meiriháttar viðhaldi. Kostnaður af því síðarnefnda skiptist í sam-

ræmi við eignarhluta samningsaðila á mannvirkjunum.
192

 Rekstarstjórnir félaganna og fullltrúar bæjar-
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yfirvalda meta það í sameiningu hvenær er þörf á meiriháttar viðhaldsframkvæmdum. Í samningunum 

eru tilgreind nokkur atriði sem falla undir skilgreininguna meiriháttar viðhald. Sá listi er þó ekki 

tæmandi en að auki er miðað við tiltekna lágmarksupphæð útgjaldatilefnis svo það geti fallið undir skil-

greininguna meiriháttar viðhald. Loks er kafli í samningunum með ýmsum almennum ákvæðum. 

Fjallað er um rétt Hafnarfjarðarbæjar á endurgjaldslausum afnotum á mannvirkjunum í ákveðnum til-

fellum. Fjallað er um gildistíma samningsins, heimildir til að endurskoða einstaka atriði hans, og loks 

þá staðreynd að samningarnir eru í raun fylgiskjöl með samstarfssamningsins milli Hafnarfjarðarbæjar 

og ÍBH og að breytingar á þeim samningi geti haft áhrif á þá.
193

 

Á töflu 8 má sjá fjárhagslegar stærðir í rekstrarsamningunum. Hér er um að ræða framlög til reksturs 

útisvæða, keppnisvalla og æfingasvæða. Inni í samningunum eru einnig íþróttasalir, búningsklefar og 

tengd aðstaða, félagsaðstaða og knatthús.
194

 Þess ber að geta að á tímabilinu sem er til skoðunar 

hafa ný mannvirki verið tekin í notkun í Kaplakrika. Í því ljósi verður að skoða hærri upphæðir til þess 

samnings á seinni hluta tímabilsins. 

Tafla 8 - Árlegar greiðslur vegna rekstrarsamninga 2008-2013 

Íþróttasvæði 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rekstrarsamningar Kaplakriki 76,8 84,0 86,9 85,2 117,4 104,6 

Rekstrarsamningar Ásvellir 67,0 69,5 67,2 58,5 85,4 75,3 

Samtals (m.kr.): 153,8  153,5  154,1  143,7  202,8  179,9  

 

5.6 Horft til framtíðar 

Eins og fram hefur komið gerir starfshópur fjölskylduráðs að tillögu sinni að ráðist verði í endurskoðun 

rekstrarsamninganna og þeir færðir nær því formi sem notað er um samninga sem opinberir aðilar 

gera um þjónustukaup. Meðal annars verði tekið betur á þáttum eins og tilgangi og markmiði með 

samningi, eðli og aðstæðum verkefnisins, lýsingu á þjónustunni, skilgreiningu magns og gæða, mati á 

óvissuþáttum, samanburður valkosta, lýsingu á lagaumhverfi og skipulagi eftirlits.
195

 Til að auðvelda þá 

vinnu og komi til þess að samningarnir verði endurnýjaðir er talið brýnt að bæjaryfirvöld séu búin að 

móta betur þær kröfur sem þær gera til rekstraraðilanna.  

Um þessar mundir stendur því yfir undirbúningur að gerð kröfulýsingar fyrir íþróttahús bæjarins hjá 

Fjölskyldusviði Hafnarfjarðarbæjar. Kröfulýsingin er á vinnslustigi og hefur verið send aðildarfélögum 

ÍBH til umsagnar. Tilgangurinn með henni er að setja fram með samræmdum hætti lágmarkskröfur til 

starfsemi íþróttahúsa sem Hafnarfjarðarbær hefur aðkomu að, hvort sem reksturinn er á vegum bæjar-

félagins eða er á grundvelli rekstrarsamninga.
196

 Ávinningurinn með verkinu á ekki síst að vera sá að 

komi til þess að nýtt íþróttamannvirki bætist við þá flóru sem er í bænum í dag, hver svo sem rekstrar-

aðilinn er, þá liggi það fyrir hvaða faglegu kröfur eru gerðar til rekstraraðilans. 
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Kröfulýsingunni er skipt í fimm kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um almenn atriði. Fram kemur að hún sé 

hugsuð sem fylgiskjal með rekstrarsamningum um rekstur mannvirkja, hún sé bæði hugsuð sem 

hjálpartæki þegar samningur er gerður og ekki síður þegar úttekt er gerð á framkvæmd hans. Tilgreint 

er að íþróttalög nr. 64/1998 séu sá lagagrundvöllur sem starfsemi mannvirkjanna byggi á. Einnig 

kemur fram ákvæði sem skuli að lágmarki vera í hverjum samningi, meðal annars lýsing á húsnæði, 

umfang á þjónustu og endurgjald fyrir hana.  

Í öðrum kafla er fjallað um rekstrarfyrirkomulag. Þar er rekstraraðila gert skylt að reka mannvirkið á 

sem hagkvæmastan hátt án þess að það komi niður á öryggi og þjónustu við notendur. Upp eru talin 

ákvæði laga og reglugerða sem ber að fara eftir og einnig eru ákvæði um lágmarksmönnun mann-

virkja, þar á meðal á þeim tíma dagsins sem þau þjóna grunnskólum bæjarfélagsins. Tilgreindar eru 

nokkrar áætlanir, þar á meðal rýmingaráætlanir og þrifaáætlanir, sem skylt er að hafa uppfærðar og sú 

ábyrgð er lögð á rekstraraðila að starfsmenn séu ætíð meðvitaðir um þær.  

Um viðhald er fjallað í þriðja kafla. Þar kemur fram að daglegt viðhald er í höndum og á ábyrgð 

rekstraraðila og að árleg úttekt á þeim þáttum sé í höndum Hafnarfjarðarbæjar. Rekstraraðila er gert 

skylt að hafa handbæra áætlun um viðhald og endurnýjun búnaðar einu sinni á ári. Það er í höndum 

bæjaryfirvalda að taka ákvörðun um stærri viðhaldsframkvæmdir og tímasetja þær í samráði við 

rekstraraðila.  

Í fjórða kafla er meðal annars fjallað um eftirlitshlutverk íþróttafulltrúa með framkvæmd rekstrar-

samninganna. Ákvæði eru um samráðshóp Hafnarfjarðarbæjar og rekstraraðila, en gert er ráð fyrir að 

þeir fundi þrisvar á ári, fari yfir stöðu mála og geri tillögur til úrbóta þar sem þess er þörf. Með kröfu-

lýsingunni er gert ráð fyrir fylgiskjölum sem samanstanda af öllum helstu lögum, reglugerðum og 

leiðbeiningum sem við eiga.  

Um kröfulýsinguna má segja að þar sé verið að safna saman í eitt skjal öllum þeim atriðum sem skipta 

máli um rekstur mannvirkjanna. Í dag er verið að vinna eftir flestum þessara atriða. Ávinningurinn af 

kröfulýsingunni er því kannski fyrst og fremst sá að allir núverandi og hugsanlegir hagsmunaaðilar vita 

nákvæmlega til hvers er ætlast af rekstraraðilum mannvirkjanna. Hún yrði því verkfæri bæjaryfirvalda 

til að lágmarka umboðstap í formi hrakvals eða freistnivanda. Hún nýtist því bæði sem verkfæri við 

samningsgerðina og við eftirlit eftir að samningur er kominn á. 

5.6.1 Nálgun annarra sveitarfélaga 

Í stærstu sveitarfélögum landsins hefur þróunin verið í þá áttina á undanförnum áratugum að íþrótta-

félögum á hverjum stað hefur verið falinn rekstur íþróttamannvirkja.
197

 Þannig hefur uppbygging 

íþróttamannvirkja í Reykjavík allt frá árinu 1990 að mestu leyti verið undir þeim formerkjum. Að auki 

hefur félögum í ákveðnum tilfellum verið falinn rekstur eldri mannvirkja sem borgin á að fullu. Til 

dæmis gerði Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) slíkan samning við borgaryfirvöld fyrir nokkrum árum um 

rekstur stærri íþróttahúsanna í Breiðholti. Á Akureyri hafa íþróttafélögin að mestu leyti tekið að sér 
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rekstur sinna íþróttamannvirkja með styrk bæjarfélagsins. Sú stefna hefur verið ráðandi frá alda-

mótum, eða um svipað leyti og rekstrarsamningarnir eru gerðir í Hafnarfirði. 

 Í tengslum við nýlegar skipulagsbreytingar á rekstrarfyrirkomulagi íþróttamannvirkja í Kópavogi komu 

fram þrenns konar rök fyrir þeim, aukin rekstrarhagkvæmni mannvirkjanna og félaganna um leið, minni 

árekstrar milli íþróttafélaga í bænum og samhæfðari nærþjónusta í hverfum bæjarins.
198

 Kópavogsbær 

gerði árið 2011 rekstrar- og þjónustusamninga við þrjú stærstu íþróttafélög bæjarins og reka þessi 

félög nú sín mannvirki sjálf. Samningarnir eru hluti af stefnumörkun bæjaryfirvalda. Kópavogsbær 

nálgast viðfangsefnið með nokkuð öðrum hætti en gert er í Hafnarfirði. Segja má að stóri munurinn sé 

að skilið er algerlega á milli rekstrar mannvirkjanna og þeirrar þjónustu sem íþróttafélögin veita sveitar-

félaginu og bæjarbúum. 

Þegar félögin tóku yfir rekstur mannvirkjanna lá fyrir hver kostnaður Kópavogsbæjar hafði verið af 

þeim fram að þeim tímapunkti. Félögin tóku reksturinn yfir á þeim kostnaðargrunni. Á grunni þessa 

gerði Kópavogsbær fjárhagsáætlun og félögin skuldbundu sig til að halda sig innan hennar. Rekstrar-

kostnað vegna mannvirkjanna greiðir Kópavogsbær síðan samkvæmt fjárhagsáætluninni. Kostnaðar-

liðir innan áætluninnar eru hefðbundnir rekstrarliðir mannvirkja, meðal annars kostnaður vegna launa 

starfsmanna, áhaldakaupa og viðhalds áhalda vegna skólaíþrótta, orkukostnaður, fasteignagjöld, 

trygginga og viðhalds lóðar og hreinsunar bílastæða. Alla aðra kostnaðarliði, sem ekki eru tilgreindir í 

samningnum sjálfum, þarf að samþykkja fyrirfram af íþróttadeild Kópavogsbæjar.
199

  

Hér er um nokkuð aðra nálgun að ræða frá því sem tíðkast í Hafnarfirði þar sem bæjarfélagið greiðir 

fyrir leigða tíma og það er síðan íþróttafélaganna að reka mannvirkin á sem hagkvæmastan hátt. Þrátt 

fyrir að félögin í Kópavogi þurfi að halda sig innan þess fjárhagsramma sem bæjarfélagið setur geta 

þau samt með útsjónarsemi haft af samingnum einhverja framlegð. Á það einkum við um þá 

kostnaðarliði sem falla undir launakostnað, kostnað vegna kaupa og viðhalds á áhöldum til skóla-

íþrótta, og breytilegs rekstrarkostnaðar, en með síðasttalda liðnum er átt við kostnað vegna rekstrar-

tengds viðhalds og kaupa á aðföngum.  

Hvað varðar launakostnaðinn þá samþykkir bæjarfélagið vaktatöflur út frá skilgreindum opnunartíma 

og byggir launaáætlun mannvirkjanna á þeim. Það er síðan undir félögunum komið hvort þau geta 

hagrætt innan þess ramma án þess að það komi niður á skilgreindum þjónustuviðmiðum, til dæmis 

með því að nýta starfskraftana til fleiri verka á dauðum tímum. Kjósi íþróttafélögin að lengja opnunar-

tímann þurfa þau sjálf að standa undir kostnaði sem af því hlýst. Kópavogsbær hefur forgang að 

húsinu á skólatíma en öðru leyti notar bærinn ekki húsið nema undir tilfallandi viðburði, svo sem 

sýningar og tónleika. Um úthlutunarfyrirkomulag, sambærilegt því sem er í Hafnarfirði, þar sem bærinn 

leigir tíma og ÍBH sér um að útdeila þeim til félaganna, er ekki að ræða. Gert er ráð fyrir að viðkomandi 

félag sitji eitt að tímum í viðkomandi mannvirki. 
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Nálgun Kópavogsbæjar á þjónustuþátt félaganna er nokkuð ólík því sem tíðkast í Hafnarfirði, þar sem í 

rekstrarsamningunum sjálfum eru tilgreind þjónustuframlög til reksturs skrifstofu. Um þennan þátt 

félaganna í Kópavogi er gerður sérstakur samningur og taka greiðslur vegna þeirra mið af fjárhags-

áætlun Kópavogsbæjar. Bæjaryfirvöld hafa sett fram flokkun á íþróttafélögum sem segir til um hversu 

hátt framlag hvert félag fær hverju sinni.
200

 Flokkunin ræðst af tveimur breytum, annars vegar af fjölda 

iðkenda innan raða félagsins og hins vegar af fjölda deilda. Þannig er gert ráð fyrir að félög sem lendi í 

efsta flokki, með fimm deildir eða fleiri og fleiri en tvöþúsund iðkendur, fái framlag til að greiða laun 

framkvæmdastjóra, íþróttastjóra og fái auk þess framlag til reksturs skrifstofu. Gert er ráð fyrir að félög 

sem lendi í lægri flokkum hafi einfaldari rekstur og því er framlag til þeirra lægra. Félögunum eru sett 

skilyrði varðandi þjónustuframlag og gæðaviðmið. Þannig eru þau skuldbundin til að eiga í samstarfi 

um rekstur íþróttaskóla fyrir 6-9 ára krakka og einnig er þeim gert skylt að uppfylla gæðakröfur ÍSÍ og 

vera viðurkennt af samtökunum sem fyrirmyndarfélag. Þeirri viðurkenningu fylgja ýmsar skyldur sem 

lúta að gæðamálum, meðal annars að vera með aðskilið bókhald milli barna- og unglingastarfs og 

starfs meistaraflokka og að hafa útgefna kennslu- og æfingaskrá.
201

  

Að framangreindu má sjá að munurinn á nálgunum bæjaryfirvalda í Hafnarfirði og Kópavogi á gerð 

rekstrar- og þjónustusamningana er talsverður. Eflaust eru ástæðurnar fyrir því ýmsar en hluti af 

skýringunni liggur í því að um áratugur líður frá því að samningarnir eru gerðir í Hafnarfirði þangað til 

Kópavogsbær gerir sína samninga. Þegar samningarnir voru gerðir í Hafnarfirði var þetta tiltölulega 

nýtt fyrirbæri og ekki var um margar fyrirmyndir að ræða sem hægt var að líta til, að sögn fulltrúa 

Hafnarfjarðarbæjar er unnu að gerð samninganna á sínum tíma. Ekki er óeðlilegt að sveitarfélögin læri 

af reynslu hvers annars í þessum efnum. Því má segja að þegar kemur til þess að samningarnir í 

Hafnarfirði verði endurnýjaðir má vænta þess að litið verði til reynslu annarra, til dæmis í Kópavogi. 

5.6.2 Hugmyndir um endurskoðun samninga 

Starfshópurinn sem fjallaði um fjárhagsleg samskipti bæjarfélagsins og íþróttafélaganna gerir það 

meðal annars að tillögu sinni að rekstrarsamingar FH og Hauka við bæjarfélagið verði teknir til endur-

skoðunar. Hluti af endurskoðuninni felist í því að skilja á milli hinna tveggja þátta sem í samningunum 

felast, þjónustukaupanna og fjárstuðningsins. Við endurskoðunina verði faglegum vinnubrögðum beitt, 

líkt og tíðkist í almennum samningum bæjarfélagsins um þjónustukaup.
202

 Í þessu skyni var, að tillögu 

starfshópsins, ráðist í gerð kröfulýsingar fyrir íþróttamannvirki bæjarins sem nefnd var hér að framan. 

Kröfulýsingin hefur ekki verið endanlega afgreidd, en hefur verið kynnt fyrir aðildarfélögum ÍBH.  

Í ljósi þess að rekstrarsamningar við einstök íþróttafélög eru í raun fylgiskjöl með samstarfssamningi 

ÍBH og Hafnarfjarðarbæjar er ljóst að nauðsynlegt er að skoða þessi atriði í samhengi. Því hefur verið 

hafin vinna við endurskoðun á samstarfssamningnum frá 2008. Á vegum ÍBH hefur verið starfandi 

vinnuhópur sem komið hefur með ýmsar tillögur inn í þá vinnu. Þær hugmyndir voru lagðar fram á 
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fundi fjölskylduráðs Hafnarfjarðar 27. febrúar 2014.
203

 Í tillögunum leggur ÍBH til að þær skerðingar 

sem gerðar voru á samningunum árið 2009 verði látnar ganga til baka, greiðslur vegna samninganna 

verði þannig færðar til fyrra horfs. Einnig að félögunum verði bættar þær skerðingar sem féllu til á 

árunum 2012 og 2013, en samkomulag milli bæjarfélagsins og félaganna var tímasett til loka árs 2011. 

Jafnframt er lagt til að styrkir vegna skrifstofuhalds félaganna verði hækkaðir til samræmis við það sem 

gerist í nágrannasveitarfélögunum og að gerður verði nýr rekstrarsamningur við ÍBH. Einnig er lagt til 

að þær breytingar er tengjast fyrirhugaðri kröfulýsingu og kaupa á þjónustu taki gildi árið 2017. Þannig 

fái félögin tækifæri til að aðlaga sig að breyttum kröfum.  

 

Forráðamenn FH og Hauka höfðu lögðu um sama leyti fram sameiginlegt erindi sem tekur undir tvö 

fyrstu áhersluefni ÍBH, um að 15% skerðingin verði afturkölluð og að félögum verði bætt skerðing 

áranna 2012 og 2013.
204

 Íþrótta- og tómustundanefnd Hafnarfjarðarbæjar lagði í framhaldinu til við 

fjölskylduráð að fyrsta tillaga ÍBH, um afturköllun 15% skerðingar á samningunum, yrði afturkölluð en 

að önnur atriði yrðu tekin með í áframhaldandi vinnu í tengslum við endurskoðun samstarfs-

samningsins. Í framhaldinu samþykkti bæjarstjórn á fundi sínum 5. mars 2014 að fara að tillögu 

íþrótta- og tómstundanefndar. 

5.7 Viðhorf viðmælenda 

Hér á eftir verður fjallað um afrakstur þeirra viðtala sem tekin voru í tengslum við rannsóknina. Við-

mælendur koma úr ýmsum áttum. Um er að ræða núverandi og fyrrverandi starfsmenn bæjarfélagins, 

núverandi og fyrrverandi stjórnarmenn félaganna og einnig aðila sem unnið hafa fyrir einstök félög til 

lengri eða skemmri tíma. Umræðunum er skipt upp eftir þeim áhersluatriðum sem fylgt var í upp-

byggingu viðtalanna. 

 Reynsla félaganna af rekstri mannvirkja áður en samningarnir komu til 

 Ástæður þess að umrædd leið var valin 

 Hvernig samningsgerðin gekk fyrir sig 

 Breytingar í kjölfar samdráttar 

 Styrkleikar og veikleikar samninganna 

 Geta félaganna til að reka mannvirkin 

Í lok hvers kafla er samantekt þar sem leitast er við að tengja saman þessar áherslur og efnistök í 

fræðilegum kafla ritgerðarinnar og sögulegri umfjöllun. 

5.7.1 Fyrri reynsla félaganna af rekstri mannvirkja 

Þegar forsendur rekstrarsamninganna um rekstur íþróttamannvirkjanna í Kaplakrika og á Ásvöllum eru 

skoðaðar verður að hafa í huga þá sögulegu staðreynd að bæði félögin höfðu talsvert langa sögu að 

baki sem rekstraraðilar íþróttamannvirkja þegar samningarnir voru gerðir, árin 2001 og 2002. Þetta 
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lögðu fulltrúar félaganna áherslu á. Þó að rekstrarsamningarnir sem slíkir hafi verið fyrstu heildstæðu 

samningarnir milli félaganna og bæjarfélagsins um rekstur mannvirkja sinna þá höfðu þessir aðilar átt 

með sér ýmis konar samstarf varðandi uppbyggingu og rekstur þeirra mannvirkja sem félögin höfðu 

byggt upp áratugina á undan. Lengi vel fóru félögin sér afar hægt í uppbyggingu mannvirkja sinna, 

enda var fjármagn jafnan af skornum skammti til slíkra verkefna, hvort sem það kom frá sveitarfélaginu 

eða eftir öðrum leiðum.  

Segja má að ákveðinn vendipunktur hafi orðið í aðstöðumálum íþróttafélaga í bæjarfélaginu eftir að 

samstarf Alþýðuflokksins og Alþýðubandalagsins í bæjarstjórn hófst árið 1986. Meiri kraftur var þá 

settur í uppbyggingu íþróttamannvirkja. Íþróttahús var vígt í Kaplakrika árið 1990, og FH flutti starfsemi 

sína alfarið þangað. Um svipað leyti fá Haukar úthlutað félagssvæði sínu á Ásvöllum. Knattspyrnu-

deildin flytur starfsemi sína þangað fljótlega eftir það, auk þess sem félagið vann að skipulagsmálum á 

svæðinu, en bygging íþróttamiðstöðvarinnar hófst árið 1998. Þessar framkvæmdir, að ótöldum fram-

kvæmdum annarra félaga í bænum, kölluðu á að farið yrði að skoða þessi mál með öðrum og form-

legri hætti en áður hafði verið gert því ljóst var að þessar breytingar myndu eðlilega kalla á aukið 

fjármagn til rekstrar íþróttamannvirkja úr bæjarsjóði.  

Frá því að rekstur útimannvirkjanna í Kaplakrika hófst árið 1973 hafði FH starfsmann á sínum snærum 

til að sinna rekstri mannvirkjanna. Fyrstu áratugina var starfsemin nær eingöngu bundin við sumar-

tímann enda samanstóðu mannvirkin af æfinga- og keppnisvöllum með malar- og grasyfirborði. 

Hafnarfjarðarbær veitti félaginu stuðning á grundvelli samninga svo hægt væri að greiða starfs-

manninum laun, en að öðru leyti var ekki mikil formfesta milli aðila á þessu sviði eða mikil áhersla lögð 

á ítarlega samningsgerð.  

Viðmælandi úr röðum félagsins lagði á það áherslu að þó að vissulega hafi stuðningur bæjarfélagins 

við starfsmannahaldið í tengslum við útimannvirkin verið afar mikilvægur þá hafi allt rekstrarlegt frum-

kvæði komið frá félaginu sjálfu. Það hafi ætíð verið félaginu metnaðarmál að bera sjálft ábyrgð á upp-

byggingu svæðisins og ráða þar för. Viðmælandinn lagði einnig á það áherslu að bæjaryfirvöld hafi 

ætíð verið félaginu traustur bandamaður og veitt því margvíslegan stuðning í gegnum árin. Ein 

birtingarmyndin er stuðningur í gegnum Vinnuskóla Hafnarfjarðar en starfsmenn hans störfuðu á 

svæðinu yfir sumarið í samstarfi við starfsmann félagsins.  

Svipaða sögu má segja af Haukum. Í samtali við einstakling sem hefur starfað fyrir félagið til lengri 

tíma kom fram að félagið hefur ætíð borið rekstrar- og stjórnunarlega ábyrgð á þeim starfsmönnum 

sem starfað hafa í mannvirkjum þess. Rekstur íþróttamannvirkjanna við Flatahraun var ætíð á vegum 

félagsins. Er Haukar tóku mannvirkið í notkun árið 1977 réði félagið til sín starfsmenn. Félagið fór sér 

hægt til að byrja með. Fyrstu árin var yfirleitt einn einstaklingur á vakt í senn, karl og kona til skiptis, 

sem höfðu umsjón með íþróttasal, búningsklefum og afgreiðslu.  

Aðkoma Hafnarfjarðarbæjar að rekstrinum við Flatahraun fólst fyrst og fremst í því að kaupa tíma í 

húsinu, tíma sem fóru síðan í úthlutun til íþróttafélaganna í gegnum ÍBH. Að öðru leyti var aðkoma 

Hafnarfjarðarbæjar að rekstrinum lítil sem engin. Önnur mikilvæg stoð undir rekstur hússins á þessum 

tíma var sala á tímum til íþróttakennslu Iðnskólans í Hafnarfirði, sem staðsettur er í nágrenninu. Einnig 
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nýttu grunnskólar bæjarins húsið að nokkru leyti. Eftir því sem starfseminni við Flatahraun óx fiskur um 

hrygg, og byggt var við mannvirkin í nokkrum áföngum, jókst þörfin fyrir starfskrafta og um 1990 

bættist við starfsmaður sem hafði umsjón með mannvirkjunum auk þess að vinna að ýmsum innri 

málum félagsins. Þarna má segja að félagið hafi fyrst kynnst kostum þess að eiga sér samastað þar 

sem til staðar var bæði íþrótta- og félagsaðstaða. Þetta rekstrarfyrirkomulag var við lýði allt þar til 

félagið flutti alla sína starfsemi að Ásvöllum árið 2001. 

5.7.1.1 Viðhorf viðmælenda - samantekt 

Viðhorf og ummæli viðmælenda úr röðum félaganna undirstrika að stór hluti af tilveru þeirra hefur 

snúist um að byggja upp íþrótta- og félagsaðstöðu á eigin forsendum. Forráðamenn þeirra hafa í 

gegnum tíðina litið á það sem eina af forsendunum fyrir áframhaldandi vexti og viðgangi síns félags að 

þau hafi yfir eigin félags- og íþróttaaðstöðu að ráða. Lítil stemning virðist hafa verið fyrir því í bæjar-

félaginu að byggja upp sameiginlega aðstöðu félaganna í bænum allt frá því að bæjaryfirvöld hurfu frá 

áformum um slíkt á Víðistöðum. Á sama hátt virðist það hafa verið eindreginn vilji þeirra beggja, allt frá 

því að íþróttamannvirki þeirra voru tekin fyrst í notkun, íþróttahús Hauka við Flatahraun og úti-

mannvirkin í Kaplakrika, að rekstur þeirra væri á þeirra forræði. Í máli viðmælenda úr röðum Hauka 

kom það skýrt fram að sú reynsla sem þeir fengu af því að tengja saman rekstur mannvirkisins og upp-

byggingu innviða félagsins sjálfs, varð til þess að í þeirra huga kom ekkert annað til greina en að reka 

mannvirkin á Ásvöllum sjálfir. Sjálfsmynd félaganna og styrkur þeirra virðist vera nátengdur mann-

virkjunum, þau eru þeirra vígi. 

5.7.2 Ákvörðunin um val á leið rekstrar- og leigusamninga 

Eins og fyrr segir var íþróttamiðstöðin á Ásvöllum tekin í notkun árið 2001. Að sögn fyrrverandi 

stjórnanda hjá Hafnarfjarðarbæ var sterkur vilji fyrir því hjá bæjaryfirvöldum að gera heildstæðan 

samning við Hauka um rekstur svæðisins. Að hans sögn var lítill vilji fyrir því hjá bæjaryfirvöldum að 

taka að sér rekstur mannvirkjanna. Þetta viðhorf hafi verið í takt við þá stefnu sem var ríkjandi í fram-

kvæmdum á vegum bæjarfélagsins á þessum tíma, að það væri ekki æskilegt fyrir bæjarfélagið að 

byggja og reka sjálft öll þau mannvirki sem væru nýtt undir opinbera þjónustu. Þessi orð við-

mælandans ríma vel við þær áherslur sem voru uppi varðandi nýframkvæmdir og rekstur sem bæjar-

félagið réðst í á þessum árum. 

Að sögn þessa viðmælenda var það trú þeirra sem að málinu komu að það væri mun hagstæðara fyrir 

bæjarfélagið að gera heildstæðan samning um rekstur mannvirkjanna við íþróttafélögin. Með vandaðri 

samningsgerð yrði til verðmiði á verkefnið, hvað reksturinn á mannvirkjunum í heild sinni kostaði 

bæjarsjóð. Miklu máli skipti í þessu sambandi að ná utan um verkefnið og væri vel útfærður rekstrar-

samningur besta leiðin til að gera þennan heildarkostnað sýnilegan í bókum bæjarfélagsins. Auk þess 

væri það tilraunarinnar virði að gefa íþróttafélögunum færi á því að reka mannvirkin á sem 

hagkvæmastan hátt. Það væri því hagur beggja aðila að sýna útsjónarsemi og ráðdeild í rekstrinum. 

Í samtali við fyrrum stjórnanda hjá bæjarfélaginu kom fram að ákvörðunin um að fara leið rekstrar-

samninga hafi í raun verið pólitísk og tekin strax í upphafi. Íþróttafélögin hafi þrýst mjög á að þessi leið 

yrði farin og fyrir vikið hafi aldrei farið fram gagnrýnið mat af hálfu bæjarfélagins á því hvort félögin 
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hefðu stjórnunarlega getu til að taka verkefnið að sér. Í því ljósi hafi samningaviðræðurnar í raun snúist 

um að finna leið að niðurstöðu sem þegar hafði verið ákveðin. Að hans mati lá það lengi í loftinu að FH 

myndi á endanum taka yfir rekstur Kaplakrika, í raun löngu áður en að samningurinn við Hauka var 

gerður árið 2001. Það gerðist síðar eins og áður segir, eða árið 2002. Undir þessi orð tók annar við-

mælandi, stjórnandi hjá bæjarfélaginu. Tilgangur samningaviðræðanna hafi í raun einungis verið að út-

færa pólitíska ákvörðun sem lá fyrir, en setja megi spurningamerki við þá staðreynd út frá samnings-

stöðu bæjaryfirvalda ef niðurstaða viðræðanna liggur fyrir í upphafi.  

Í máli fyrrum bæjarfulltrúa kom fram að í upphafi samningsgerðarinnar hafi komið fram ákveðnar 

vangaveltur af hálfu forráðamanna bæjarfélagsins um það hvort starfsmenn mannvirkjanna, þ.e. hús-

verðirnir og umsjónarmenn, ættu að vera starfsmenn bæjarfélagsins. Tvö atriði urðu til þess að 

þessum spurningum var varpað fram. Í fyrsta lagi lá ljóst fyrir að verkefnið væri stórt, mun stærra og 

víðtækara en sá rekstur sem Haukar höfðu haft með höndum í mannvirkjunum við Flatahraun. Að 

sögn þáverandi starfsmanns bæjarfélagsins þarf í svona tilfellum að leggja kalt mat á það hvort við-

komandi íþróttafélag sé nægilega stórt og burðugt til að ráða við verkefnið. Við þetta mat þarf að víkja 

til hliðar tilfinningalegum sjónarmiðum, en starfsmenn bæjarfélagins geta, rétt eins og aðrir bæjarbúar, 

verið tengdir félögunum með einhverjum hætti. Í öðru lagi hafði rekstur bæjarfélagsins á Íþróttahúsinu í 

Kaplakrika gengið vel og ágæt sátt verið milli starfsfólksins og félaga í FH sem höfðu afnot af húsinu. 

Frá þeirri hugmynd að starfsmennirnir yrðu starfsmenn Hafnarfjarðarbæjar var horfið fljótlega. Þegar 

upp var staðið var talið hreinlegra að félögin sjálf hefðu starfsmenn mannvirkjanna á sínum snærum. 

Eitt af þeim atriðum sem hér skiptu máli var að tryggja félögunum ákveðinn sveigjanleika í rekstrinum. 

Að hafa starfsmenn sveitarfélagins, sem opinbera starfsmenn með þeim réttindum og skyldum sem 

þeim fylgja, inni í þeirri jöfnu yrði einungis til að flækja reksturinn að óþörfu.  

Í máli fulltrúa Hauka kom fram að frumkvæðið að því að gera rekstrarsamning um rekstur mann-

virkjanna á Ásvöllum hafi komið bæði frá félaginu sjálfu og bæjaryfirvöldum, báðir aðilar hugsuðu á 

svipuðum nótum hvað þetta mál varðar. Ekki var um teljandi andstöðu að ræða við þetta fyrirkomulag 

innan bæjarkerfisins, það var almennur vilji fyrir því að fara þessa leið. Að sögn fyrrverandi stjórnar-

manns í Haukum, sem kom að samningsgerðinni, var það skýr krafa af hálfu Hauka að þeir tækju 

sjálfir að sér reksturinn á Ásvallasvæðinu. Þeir höfðu góða reynslu af rekstri mannvirkjanna við Flata-

hraun og sáu því enga ástæðu til annars en að halda svipuðu fyrirkomulagi áfram. Að þeirra mati var 

það miklu frekar raunhæf leið að FH tæki einnig yfir reksturinn á Kaplakrika. 

Í samtali við fulltrúa Hafnarfjarðarbæjar kom fram að það hefði reynst bæjarfélaginu mjög gagnlegt í 

undirbúningsvinnu fyrir gerð rekstrarsamningsins um íþróttamiðstöðina á Ásvöllunum að fyrir lágu tölur 

eftir rúmlega tíu ára rekstrarsögu Kaplakrika til að styðjast við. Til stóð að væntanlegur íþróttasalur á 

Ásvöllum yrði álíka stór og íþróttasalurinn í Kaplakrika og þrátt fyrir að búningsklefar væru fleiri og 

félagsaðstaða mun stærri í nýju mannvirkjunum þá töldu menn sig vita nokkurn vegin hvað mikið það 

gæti kostað að reka Ásvelli. Í það minnsta var til staðar ákveðin viðmiðun hvað varðar tvo býsna 

fyrirferðarmikla kostnaðarliði í þessu sambandi. Annars vegar almennan rekstrarkostnað húsnæðis, 

meðal annars rafmagn og hita, og hins vegar varðandi kostnað við starfsmannahald. Sveitarfélagið 

taldi sig því standa nokkuð traustum fótum í viðræðum um framkvæmdina.  
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Tekin var sú ákvörðun að láta rekstrarsamninginn gilda til 20 ára. Að sögn fulltrúa bæjarfélagins var 

ástæðan fyrir tímalengdinni sú að félagið tók að sér að fjármagna 20% af framkvæmdinni, sem var í 

samræmi við þáverandi skiptingu framkvæmdakostnaðar milli félags og bæjarfélagsins. Til að greiða 

fyrir eignarhlutinn lét félagið af hendi hlut sinn í mannvirkjunum við Flatahraun auk þess sem það tók 

að sér ýmsa verkþætti í tengslum við frágang á nýju mannvirkjunum á Ásvöllum. Að auki reiddi félagið 

fram nokkra fjárhæð í peningum. Það sem eftir stóð var fjármagnað með veðskuldabréfi. Afborganir af 

skuldabréfinu áttu síðan dragast frá greiðslum bæjarfélagsins vegna rekstrarsamningsins. Að sögn 

þessa viðmælanda var hugsunin var sú að sá afrakstur sem félagið gæti haft af rekstri mannvirkisins, 

með því að reka það á sem hagkvæmastan hátt, gerði því kleift að greiða skuldina upp á 20 árum.  

Þó að það tengist ekki sjálfum rekstrarsamningnum með beinum hætti þá hefur ýmislegt orðið til þess 

að breyta áformum félagsins um að greiða upp skuldina á 20 árum, þar á meðal efnahagshrunið 2008. 

Eftir fjárhagslega endurskipulagningu félagsins í árslok 2012 hefur eignarhald á mannvirkjunum breyst. 

Eftir skuldauppgjör á Hafnarfjarðarbær nú þau mannvirki sem tilheyra sjálfu íþróttastarfinu að fullu en 

félags- og skrifstofuaðstaða mannvirkjanna er í eigu Hauka. Að mati fulltrúa Hauka er þetta fyrir-

komulag betra heldur en að mannvirkin séu í sameign félagsins og bæjarfélagsins. 

5.7.2.1 Viðhorf viðmælenda - samantekt 

Í ljósi þess sem fram hefur komið er ljóst að nokkrir þættir réðu miklu þegar ákvörðun var tekin um að 

fara leið rekstrarsamninga á sínum tíma. Það er jafnljóst að af hálfu Hafnarfjarðarbæjar var hrein 

rekstrarhagræðing ekki það sjónarmið sem endilega var lögð hvað mest áhersla á. Því verður ekki 

neitað að íþróttafélögin í Hafnarfirði hafa í gegnum tíðina notið velvilja á meðal ráðamanna bæjar-

félagsins. Í sveitarfélagi eins og Hafnarfirði, þar sem íþróttafélögin eru fjölmenn og atkvæðamikil hljóta 

áhrif þeirra að vera umtalsverð. Ekki er órökrétt að draga þá ályktun að slíkt smitist að einhverju leyti 

yfir í stjórnmálin og stjórnsýsluna hverju sinni. 

Fram hefur komið að ákvörðunin um að fara leið rekstrarsamninga var tekin í upphafi og að ósk 

íþróttafélaganna. Samningaviðræðurnar sem fylgdu í kjölfarið snerust því aðallega um að finna 

ástættanlega leið til að framfylgja umræddri ákvörðun. Í þessu sambandi verður að líta til tveggja 

atriða. Í fyrsta lagi má líta til kenninga Kingdons. Það sköpuðust skilyrði á kjörtímabilinu 1998–2002 

fyrir því að fara umrædda leið þar sem pólitísk öfl voru ráðandi sem aðhylltust leið þjónustusamninga 

og að láta einkaframtakið koma að opinberri þjónustu. Sú staðreynd að nýjir samningar á þessu sviði, 

en einungis viðbætur á eldri samningum, hafa ekki verið gerðir frá því að því kjörtímabili lauk, stað-

festa þetta og endurspegla þá staðreynd að í bæjarstjórnarkosningunum 2002 snerust pólitískir vindar 

í bæjarfélaginu og stefnuglugginn lokaðist. 

Í öðru lagi eru stjórntækin ekki í tómarúmi og ýmsir aðrir þættir en eiginleikar tækjanna sjálfa geta 

ráðið því hvort þeim er beitt eða ekki. Á síðustu áratugum hefur verið talsvert algengt að sömu 

einstaklingar hafi bæði afskipti af sveitarstjórnarmálum og séu á einhverjum tíma í forystu íþrótta-

félags. Það þarf því ekki að undra sig á því að málefni íþróttafélaganna njóti skilnings hjá bæjarfulltrúa 

sem hefur verið þar iðkandi eða stjórnarmaður. Ekki verður litið framhjá því að íþróttafélag með 

þúsundir iðkenda og félagsmanna getur verið býsna stór þrýstihópur innan bæjarfélagsins. Því er í 
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sjálfu sér ekki skrýtið að bæjarfulltrúar, sem sækja umboð sitt til kjósenda, séu meðvitaðir um það. 

Þrátt fyrir ofangreind sjónarmið má heldur ekki líta framhjá því að sveitarfélögin hafa ekki síður en 

ríkisvaldið leitast við að beita stjórntækjum í starfsemi sinni. Þetta er með óbeinum hætti arfleifð af 

stefnunni um nýskipan í ríkisrekstri.  

5.7.3 Samningsgerðin 

Í máli allra þeirra viðmælenda sem spurðir voru kom fram að gerð rekstrarsamninganna á sínum tíma 

hefði gengið tiltölulega átakalítið fyrir sig. Auðvitað hafi verið skiptar skoðanir um einstök atriði en það 

hafi þó aldrei orðið teljandi ágreiningur. Fulltrúar félaganna tóku fram að almennur velvilji hafi verið 

gagnvart samningsgerðinni í stjórnkerfi Hafnarfjarðarbæjar og ekki síður á meðal bæjarfulltrúa. Einnig 

var mikil og almenn jákvæðni innan félaganna gagnvart verkefnunum og í raun engar háværar raddir 

sem andmæltu áformunum. Þannig hafi hinn gagnkvæmi samningsvilji beggja aðila ekki síst orðið til 

þess að samningsgerðin sjálf fór fram án teljandi ágreinings. Í samtali við fyrrverandi stjórnanda hjá 

Hafnarfjarðarbæ, sem hafði aðkomu að samningsgerðinni, kom fram að það hafi ekki verið sjónarmið 

af hálfu bæjarfélagins að ná fram sparnaði með samningunum; kostnaðartölur í Kaplakrika hafi hins 

vegar legið fyrir og þær verið hafðar til hliðsjónar.  

Í tilfelli samningsgerðarinnar um Ásvelli má segja að Haukar hafi haft reynsluna af rekstrinum við 

Flatahraun til hliðsjónar og verið inn á þeirri línu að bera sjálfir ábyrgð á rekstrinum og það væri fólk úr 

þeirra röðum sem væri þannig andlit starfseminnar gagnvart þeim sem sæktu þangað þjónustu. Í máli 

fyrrverandi stjórnarmanns Hauka, sem tók þátt í samningsgerðinni, kom fram að gríðarleg vinna hefði 

farið í að skipuleggja íþróttamiðstöðina í því skyni að tvinna saman sjónarmið er sneru að notagildi 

mannvirkisins fyrir iðkendur og jafnframt hvernig væri hægt að tryggja sem best flæði gesta í gegnum 

mannvirkið, ekki síst þegar stórir kappleikir færu fram.  

Eftir talsverðar vangaveltur var ákveðið að tengja ekki saman svæði þar sem aðstaða er til að taka á 

móti gestum félagsins og styrktaraðilum á íþróttaviðburðum, og félagsálmuna þar sem veislusalir 

mannvirkisins eru. Ástæðan var sú að frá upphafi stóð til að geta boðið upp á vínveitingar í veislu-

sölunum og því þótti brýnt að hafa þessa hluta starfseminnar kyrfilega aðgreinda frá sjálfri íþrótta-

starfseminni. Til að gera hlutina enn skýrari var síðan gengið frá eignaskiptasamning og gengið þannig 

frá hnútunum að eignarhlutur Hauka í mannvirkinu lægi í félagsaðstöðunni. 

Samkeppnissjónarmið réðu hér að einhverju leyti för, en mikilvægt þótti að sýna fram á að félagið 

sjálft, en ekki bæjarfélagið ætti það húsnæði þar sem rekstur færi fram sem væri hugsanlega í sam-

keppni við veitingamenn í bænum. Að sögn þessa viðmælenda voru Haukar í sjálfu sér ekki ný-

græðingar í útleigu á salarkynnum fyrir mannfagnaði. Félagið hafði nokkrar tekjur af litlum samkomusal 

í viðbyggingu við íþróttahúsið við Flatahraun auk þess sem það endurleigði samkomusal í íþrótta-

húsinu við Strandgötu sem það hafði til umráða um tíma. Síðarnefnda tilfellið olli talsverðri óánægju 

meðal veitingamanna í bænum.  

Að sögn þessa viðmælanda var ýmsum málum velt upp í samningaviðræðunum, meðal annars starfs-

mannamálum. Rætt var hvort starfsmennirnir ættu að vera bæjarstarfsmenn að öllu leyti eða hluta til. 
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Frá því var horfið og lögðu fulltrúar Hauka fram leið er byggði á því að starfsmennirnir yrðu á þeirra 

vegum og að tekið yrði upp vaktakerfi í stað þess kerfis sem bæjarfélagið hafði notað í sínum mann-

virkjum. Að sögn hans náðu þeir að sýna fram á umtalsverða hagræðingu með umræddum skipulags-

breytingum. Fulltrúar bæjaryfirvalda samþykktu þessar hugmyndir en vildu í fyrstu fá að njóta þess 

hagræðis sem næðist fram með þeim. Mótrök Hauka voru þau að það ætti að vera þeirra gulrót að ná 

fram hagræðingu með skipulagsbreytingu, það væri í anda samninganna. Á þau rök féllust fulltrúar 

bæjarfélagsins. Í máli þessa viðmælenda kom fram að mestu átökin í samningsgerðinni hafi tengst 

vísitölutengingum í samningunum.  

Eftir nokkrar rökræður var ákveðið að hafa bæði lánið frá bæjarfélaginu vegna eignarhluta Hauka í 

mannvirkinu og einingarverð fyrir leigða tíma tengd vísitölu neysluverðs. Tilgangurinn var að einingar-

verðið héldi í við lánið svo að félagið lenti ekki í vandræðum með að standa í skilum við bæjarfélagið. 

Eftir efnahagshrunið árið 2008 var vísitölutenging leigugreiðslanna afnumin sem hluti af aðhalds-

aðgerðum bæjarfélagsins. Nánar verður vikið að því síðar.  

Að sögn fulltrúa Hauka í samningnunum við bæjarfélagið viðraði félagið þá hugmynd að reikna stærri 

viðhaldsverkefni inn í tímagjald samningsins. Þannig myndi félagið láta hluta gjaldsins renna í 

sérstakan sjóð til að mæta viðhaldsverkefnum þegar þau kæmu upp. Þetta féllst bæjarfélagið ekki á. 

Hluti af skýringunni var ótti við frestnivanda, talin var hætta á að félagið myndi freistast til að nota 

viðhaldssjóðinn í önnur verkefni. Afleiðingin gæti því orðið sú að þegar kæmi að stærri viðhalds-

verkefnum þá ætti félagið ekki fyrir framkvæmdunum og skellurinn myndi því lenda á bæjarsjóði, sem 

eiganda mannvirkisins. Á þessi rök var fallist.  

Hvað varðar viðhorf innan FH, þegar félagið gerði sinn rekstrarsamning í kjölfar samnings Haukanna 

um Ásvelli, þá sáu þeir sem komu nálægt þeim rekstri á þeim áratug sem hann var á forræði bæjar-

félagsins, ýmsa möguleika sem fælust í því að taka reksturinn yfir. Í hugum forráðamanna FH voru 

einkum þrjú sjónarmið uppi gagnvart breyttu rekstrarformi í Kaplakrika. Í fyrsta lagi var um að ræða 

hrein rekstrarleg sjónarmið, hagræðingarmöguleika í daglegri starfsemi sem hægt væri að mæla í 

krónum og aurum. Í öðru lagi var um að ræða möguleikann á að nýta mannvirkin betur til að skapa 

félaginu auknar tekjur. Í þriðja lagi var um að ræða möguleikinn á að láta mannvirkin, og starfsfólkið 

sem þar vann, þjóna félaginu betur en áður. Þannig myndu mannvirkin nýtast betur til þess að efla 

innra starf félagsins. Vissulega höfðu mannvirkin þjónað því hlutverki frá því að þau voru opnuð, en 

menn sáu enn frekari möguleika á þessu sviði með því að félagið hefði forræðið yfir mannvirkjunum.  

Viðmælendur, sem tjáðu sig um málefnið, voru á einu máli um að sjónarmið félaganna við samnings-

gerðina hafi náð vel í gegn og ekki hafi verið hallað á þau af hálfu bæjarfélagsins. Fulltrúi 

Hafnarfjarðarbæjar tók það fram að það hafi verið skýr ásetningur bæjarfélagsins að gera samningana 

þannig úr garði að félögin gætu rekið mannvirkin með reisn, án þess að um óráðsíu yrði að ræða. Það 

væri enginn akkur í því fyrir bæjarfélagið að ganga svo hart fram í fjárhagslegum samskiptum við 

félögin í tengslum við rekstrarsamningana að þau ættu það á hættu að lenda vandræðum með að 

uppfylla þá. Færi svo væri alltaf sú hætta fyrir hendi að félögin gæfust hreinlega upp á verkefninu og 

bæjarfélagið fengi rekstur mannvirkjanna í fangið. Því var það ásetningur allra samningsaðila að 
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samningarnir gerðu félögunum kleift að reka mannvirkin fyrir sambærilegar upphæðir og bærinn hafði 

verið að reka Kaplakrikahúsið fyrir áratuginn á undan. Gætu þau með útsjónarsemi gert betur en 

bæjarfélagið hafði gert og haft að verkefninu einhverja framlegð, sem þau nýttu síðan í starfsemi sinni, 

þá væri það út af fyrir sig hið besta mál og engin ástæða fyrir bæjarfélagið að þrengja að félögunum 

með því að reyna að ná fram hagstæðari samningum fyrir sig.  

Það kom fram í máli fulltrúa FH og Hauka að rekstrarsamningarnir, eins og þeir voru útfærðir á sínum 

tíma, hafi þjónað sínu hlutverki vel lengi framan af. Síðan hafi hins vegar ýmislegt gerst sem má færa 

rök fyrir að kalli á endurskoðun þeirra. Í máli fulltrúa FH kom fram að ef rekstrarsamningurinn, með 

þeim viðaukum sem bæst hafa við hann í gegnum tíðina, væri að öllu leyti virkur, væri félagið í fínum 

málum út frá rekstrarlegum sjónarmiðum. Efnahagshrunið árið 2008, og afleiðingar þess, hafa hins 

vegar breytt forsendum talsvert og fer samningurinn ekki varhluta af því. 

Í máli fulltrúa bæjarfélagins kom fram að mikil vinna hafi verið lögð í að ganga þannig frá 

samningunum að þeir þjónuðu hlutverki sínu sem stjórntæki fyrir bæjarfélagið. Þetta hafi ekki síst verið 

mikilvægt í því ljósi að um mikla fjárhagslega hagsmuni var um að ræða. Í fyrstu var gerður 

skammtímasamningur um Ásvelli til eins árs, sem kvað í raun einungis á um kaup bæjarfélagsins á 

tímum í mannvirkjunum, á meðan aðilar gáfu sér tíma til að ganga frá endanlegum heildarsamningi. 

Grundvöllur fyrsta samningsins við Hauka og þeirra samninga sem komu síðar er samstarfssamningur 

milli Hafnarfjarðarbæjar og ÍBH. Rekstrarsamningarnir við félögin eru þannig skilgreindir sem fylgiskjöl 

með umræddum samstarfssamningi, sem tekur meðal annars til rekstrarstyrkja til félaganna, kaup 

Hafnarfjarðarbæjar á tímum í íþróttamannvirkjum og úthlutun þeirra til ÍBH og einnig framlögum til 

viðhalds og nýbygginga. 

Í máli starfsmanns Hafnarfjarðarbæjar kom fram að rekstrarumhverfi íþróttahúsanna í bænum er með 

þrennum hætti. Í fyrsta lagi rekur bæjarfélagið tvö sjálfstæð íþróttahús, Íþróttahúsið við Strandgötu og 

Íþróttamiðstöðina Björk, sem er að grunni til gömlu íþróttamannvirki Hauka við Flatahraun. Eftir að 

Haukar hættu starfsemi sinni í mannvirkjunum við Flatahraun og bæjarsjóður eignaðist þau í tengslum 

við gerð rekstrarsamningsins um Ásvelli, eignaðist Nýsir hf. mannvirkin, byggði við þau fimleikasal og 

gerði í framhaldinu leigusamning við bæjarsjóð. Eftir gjaldþrot Nýsis keypti bæjarsjóður mannvirkin 

aftur og rekur þau í dag eins og hvert annað íþróttamannvirki í sinni eigu. Í öðru lagi eru rekin fjögur 

minni íþróttahús í tengslum við grunnskóla. Í þriðja lagi er um að ræða Ásvelli og Kaplakrika.  

Að sögn starfsmannsins var strax í upphafi lögð á það áhersla að tryggja að faglega yrði staðið að 

rekstrinum í hvívetna. Mikið var lagt upp úr því að hvergi yrði slakað á ýmsum kröfum, þar á meðal 

öryggiskröfum í skjóli þess að bæjarfélagið væri ekki rekstraraðili. Sú nálgun var tekin að telja ekki upp 

með tæmandi hætti í samningnum sjálfum þær faglegu kröfur sem bæjarfélagið gerði á hendur 

félögunum. Ákvörðunin um að skilgreina stærri viðhaldsverkefni sérstaklega, og gera báðum aðilum, 

íþróttafélagi og bæjarfélagi, skylt að samþykkja öll slík verkefni, var tekin af þeirri einföldu ástæða að 

bæjarfélagi vildi, sem meirihlutaeigandi mannvirkjanna, hafa stjórn á því hvenær kostnaðarsöm 

viðhaldsverkefni væru unnin, ekki væri hægt að láta félögin hafa sjálfdæmi í þeim efnum.  
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Það er álit þessa starfsmanns að það sé ákveðinn veikleiki hvað kröfurnar til félaganna eru almennt 

orðaðar í samningunum. Farin var sú leið að orða ýmis ákvæði í samningunum með þeim hætti að 

hlutirnir skyldu vera með sambærilegum hætti og hjá Hafnarfjarðarbæ, til að mynda varðandi kjör 

starfsmanna og mönnun. Rekstrarstjórum mannvirkjanna var þannig gert skylt að sjá til þess að 

starfsemin væri í samræmi við almennar reglur Hafnarfjarðarbæjar um rekstur íþróttamannvirkja og að 

aðlaga reksturinn að þeim ábendingum sem koma frá íþróttafulltrúa. Einnig var rekstrarstjórunum gert 

skylt að sækja þá samráðsfundi sem íþróttafulltrúi Hafnarfjarðar taldi nauðsynlegt. Starfsmaðurinn 

lagði hins vegar á það áherslu að þetta almenna orðalag í samningunum hefði ekki valdið vandræðum 

í samskiptum aðila, samstarfsvilji hafi verið ríkur af hálfu rekstrarstjórna félaganna. Hann benti einnig á 

að félögin þurfa að sæta ýmsu lögbundnu eftirliti áháð ákvæðum rekstrarsamninganna, til dæmis frá 

Vinnueftirlitinu og Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogs.  

Í máli tveggja stjórnenda hjá Hafnarfjarðarbæ kom fram sú skoðun að samningarnir, eins mikið 

framfaraskref og þeir voru árið 2001, væru býsna ógagnsæir og þörfnuðust mjög endurskoðunar. Sú 

nálgun að kaupa fast magn af tímum til 20 ára, jafnmörgum í Íþróttahúsunum í Kaplakrika og á 

Ásvöllum fyrir ÍBH og grunnskóla bæjarins, en að skilagreina ekki að öðru leyti þá þjónustuþætti sem 

sé verið að kaupa, sé einfaldlega röng nálgun. Réttara væri að taka, að minnsta kosti að hluta til, tillit 

til breytinga í eftirspurn bæjarfélagsins eftir tímum fyrir íþróttakennslu. Fjöldi barna í hverfum bæjarsins 

er breytilegur eftir tímabilum og endurspeglast það ekki síst í nemendafjölda í hverjum grunnskóla fyrir 

sig. Eðlilega sé því eftirspurn eftir tímum í einstökum íþróttahúsum bæjarsins misjöfn milli ára og þurfi 

bæjarfélagið að geta hagað keyptum tímafjölda að einhverju leyti eftir því. 

5.7.3.1 Viðhorf viðmælenda - samantekt 

Eins og áður segir má heimfæra umboðskenningarnar upp á viðskiptasamband sem byggir á 

samningum, rétt eins og hefðbundið samband sem byggir á boðvaldi. Svo á einnig við um rekstrar-

samningana. Tveimur ráðum er hægt að beita í því skyni að takmarka vandann áður en samningur er 

gerður, með því að vanda val á fulltrúa og með því að vanda samningsgerðina. Fyrrnefnda úrræðið á 

ekki við í þessu tilfelli þar sem ákvörðunin um að gera samning við tiltekið félag var tekin strax upphafi. 

Það eykur líkur á hrakvali og gerir þeim mun meiri kröfur til þess að samningsgerðin sé vönduð og 

samningarnir vel útfærðir.  

Ljóst er að sú staðreynd að ákveðið hafði verið strax í upphafi að gera samningana og að viðhorf 

manna, sama hvorum megin borðs þeir voru, var mjög jákvætt gagnvart umræddri leið var til þess 

fallið að veikja samningsstöðu bæjarfélagsins. Kröfur félaganna virðast hafa gengið eftir að mestu 

leyti, til dæmis að hagræðing af skipulagsbreytingum kæmi þeim eingöngu til góða, en bæjarfélagið 

nyti ekki góðs af. Það viðhorf virðist hafa verið ríkjandi hjá bæjarfélaginu að rekstur mannvirkjanna yrði 

ekki dýrari en ef bæjarfélagið hefði verið að reka þau. Hrein rekstrarhagræðing, út frá þeim grunni sem 

bæjarfélagið byggði á varðandi íþróttahúsið í Kaplakrika, virðist því ekki hafa verið markmið hjá bæjar-

félaginu í samningsgerðinni.  

Sú staðreynd að tímalengd samningsins við Hauka var ákveðinn 20 ár í því skyni að gera félaginu 

kleift að greiða fyrir sinn hlut í mannvirkinu segir sína sögu. Almennt orðalag samningsins, og sú stað-
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reynd að ekki er til staðar lýsing á magni og umfangi þjónustunnar sem er verið að kaupa af 

félögunum, heldur einungis sá tímafjöldi sem bæjarfélagið leigir í mannvirkinu, er til þess fallið að auka 

hættuna á umboðstapi. Án þess að fullyrða að sú sé raunin gætu félögin til dæmis freistast til að spara 

sér fjármuni með því að sleppa því að hálkuverja gangstíga, slaka á kröfum um hreinlæti, sópa bíla-

stæði sjaldnar en tilefni er til eða kynda mannvirkin eitthvað minna en bæjarfélagið myndi gera ef það 

ræki mannvirkin. Um ótvíræða hættu á freistnivanda er því að ræða. 

Hvað varðar þau úrræði sem eru til staðar til að lágmarka umboðstap eftir að samningur er kominn á 

má segja að þau mál séu í þokkalegu lagi að mati viðmælenda sem tjáðu sig um málið. Í máli eins 

aðila, sem komið hefur að þjálfun í báðum mannvirkjunum, kom fram sú tilfinning að félögin hefðu 

slakað nokkuð á klónni, meðal annars í þrifum og í atriðum er lúta að ýmsum öryggisatriðum. Það er 

tilfinning þessa aðila að ástæðuna megi rekja til aðhaldsaðgerða, mannvirkin séu undirmönnuð og í 

einhverjum tilfellum skorti starfsfólk tilfinnanlega reynslu og nauðsynlega tilsögn. Á þetta ástand 

sérstaklega við utan skólatíma, á kvöldin og um helgar. Að mati þessa aðila þarf íþróttafulltrúi, sem 

eftirlitsaðili samningsins að vera virkari í eftirliti sínu.  

Ýmsir þættir í starfsemi mannvirkjanna eru háðir eftirliti þriðja aðila, Heilbrigðiseftirlit Kópavogs og 

Hafnarfjarðar og Vinnueftirlitið eru dæmi um aðila sem eru mjög virkir í eftirlitshlutverki sínu og hafa 

úrræði til að grípa inn í ef úrbóta er þörf. Ekki hefur komið til þess að fulltrúar bæjarfélagsins hafi ekki 

getað sinnt eftirlitshlutverki sínu gagnvart samningunum vegna þess að þeir hafi ekki fengið aðgang 

að þeim gögnum sem þeir hafa óskað eftir. Þó að það tengist ekki þeim samningum sem til umfjöllunar 

eru í þessari rannsókn þá eru fordæmi fyrir því að bæjarfélagið hafi fryst greiðslur til aðildarfélags ÍBH 

á grundvelli þess að umbeðnum gögnum hafi ekki verið skilað. Sá eftirlitsþáttur er því virkur. 

Veikleikar samninganna með tilliti til umboðstaps liggja samkvæmt framansögðu fyrst og fremst í því 

sem gerist áður en til samninga er stofnað. Samingarnir eru almennt orðaðir með litlum skilgreiningum 

á magni og gæðum þjónustu og sú staðreynd að ekki kemur til þess að fulltrúinn sé valinn með gagn-

rýnum hætti er ekki til þess fallið að styrkja stöðu Hafnarfjarðarbæjar sem umbjóðanda. Bæjarfélagið 

hefur á seinni stigum tekið ákveðin skref í að minnka hættuna á umboðstapi. Endurnýjunin á ÍBH-

samningnum árið 2008 kveður skýrar á með fjárhagseftirlit með félögunum og auk þess eru hert 

ákvæði um skil gagna. Verði kröfulýsingin innleidd, er stigið skref í þá átt að auðvelda sveitarfélaginu 

samningsgerð í framtíðinni. Fyrirhuguð endurskoðun samninganna þjónar sama tilgangi. 

5.7.4 Rekstrar- og leigusamningarnir í kjölfar samdráttar 

Í máli fulltrúa félaganna kom fram að rekstur íþróttamannavirkjanna þyngdist verulega í kjölfar 

efnahagshrunsins 2008. Í stórum dráttum má segja að afleiðingarnar hafi orðið þrenns konar. Í fyrsta 

lagi voru, strax á árinu 2009, greiðslur vegna samninganna skertar um 15% og vísitölutengingar í þeim 

voru að mestu teknar úr sambandi. Í öðru lagi lögðust framlög vegna meiriháttar viðhalds nánast af um 

nokkurra ára skeið. Í þriðja lagi jukust kröfur til félaganna um skil á fjárhagslegum upplýsingum.  

Þeir aðilar sem tjáðu sig um málefnið voru almennt á þeirri skoðun að samskipti milli bæjarfélagsins og 

íþróttafélaganna hefðu þó ekki breyst að neinu ráði eftir efnahagshrunið. Þau hafi yfirleitt verið á 
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jákvæðu nótunum þó svo að verkefnin hefðu orðið mun erfiðari viðfangs og fjármunir væru af skornum 

skammti. Í máli eins viðmælandans, starfsmanns Hafnarfjarðarbæjar, kom fram að fyrstu árin hafi 

samskipti milli bæjaryfirvalda og félaganna vegna samninganna verið fremur lítil, bærinn hafi einfald-

lega borgað samkvæmt samningunum en að öðru leyti hafi ekki reynt mikið á aðra hluti í þeim. Eftir 

efnahagshrunið megi hins vegar segja að það hafi fyrst farið að reyna að ráði á samninginn. Félögin 

hafi átt í erfiðleikum vegna skertra greiðslna og að erindum forráðamanna félaganna vegna fjárhags-

legra atriða, meðal annars beiðna um aðstoð við tiltekin aðkallandi verkefni, hafi fjölgað.  

Fulltrúi í rekstrarstjórn annars félagsins benti á að skerðingin á greiðslum vegna samningsins hefði 

meðal annars þýtt að mannvirkin væru nú undirmönnuð. Félagið hefði þurft að fækka starfsmönnum 

og ástandið væri þannig núna að í það minnsta einn starfsmann til viðbótar þyrfti til að létta álaginu af 

þeim sem fyrir eru og sinna ýmsum verkefnum sem hafa þurft að sitja á hakanum vegna manneklu. 

Undir þessi orð tekur viðmælandi sem um árabil hefur starfað við þjálfun í mannvirkjunum. Að hans 

sögn hefur niðurskurðurinn orðið til þess að á ákveðnum tímum dagsins, aðallega utan skólatíma, er 

þjónustan í mannvirkjunum í lágmarki og jafnvel getur verið erfitt að ná sambandi við starfsfólk á vakt. 

Þessi viðmælandi segist ætíð hafa smávægileg sjúkragögn, til dæmis plástra, í fórum sínum þegar 

hann er við þjálfun. Reynslan hafi kennt honum að oft geti tekið of langan tíma að hafa upp á starfs-

fólki mannvirkjanna ef iðkandi verður fyrir hnjaski. Viðmælandinn tók fram að hann upplifði ekki annað 

viðhorf en að starfsfólk væri allt af vilja gert til að liðsinna iðkendum. Miklu frekar vildi hann skrifa þetta 

á þá staðreynd hversu þrengt hefur verið að félögunum.  

Í máli fulltrúa úr rekstrarstjórn annars félagsins kom fram að skortur á fjármagni vegna viðhalds hafi 

haft íþyngjandi afleiðingar fyrir það. Félagið hefur sjálft sinnt minniháttar viðhaldi í samræmi við 

samninginn. Þegar kemur að því sem skilgreint er sem meiriháttar viðhald, og greiða skal fyrir í sam-

ræmi við eignarskiptahlutfall mannvirkjanna, þá hafa málin vandast. Eins og áður segir hefur fjármagn 

frá bæjarsjóði í slík verkefni varla verið til staðar undanfarin ár. Afleiðingin hefur orðið sú að brýn 

verkefni, sem ekki þola bið og falla strangt til tekið undir skilgreininguna sem meiriháttar viðhald, hefur 

félagið orðið að fjármagna og framkvæma sjálft án aðkomu bæjarsjóðs.  

Í máli stjórnarmanns í öðru félaginu kom fram að hvað varðar skil á fjárhagslegum upplýsingum hafi 

auknar kröfur bæjaryfirvalda ekki verið íþyngjandi fyrir félagið. Það hafi alltaf skilað ársreikningum en 

framan af hafi skilum á áætlunum ekki verið sinnt með nægjanlega markvissum hætti. Að hans mati 

skrifast þetta að miklu leyti á tíðarandann í samfélaginu á árunum fyrir efnahagshrunið. Góðærið var í 

algleymingi, fjármagn virtist vera óþrjótandi og menn virtustu halda að þannig yrði það um ókomna 

framtíð. Fyrir vikið var eftirlitinu af hálfu bæjaryfirvalda sinnt minna en æskilegt hefði verið. Þetta hefur 

breyst á undanförnum árum og ríkari kröfur eru nú gerðar til félaganna um skil á upplýsingum. Fulltrúi 

félagsins tók fram að bæjaryfirvöld hafa sýnt félaginu ákveðna sanngirni samhliða skerðingunum. Hún 

felst einna helst í því að gera ekki kröfur á félagið, til dæmis í tengslum við starfsmannahald, umfram 

það sem þarf til að uppfylla öryggis- og hreinlætiskröfur. 

Fulltrúi annars félagsins sagði skerðingarnar á greiðslum vegna samninganna hefðu haft mjög nei-

kvæðar afleiðingar fyrir reksturinn. Fyrstu viðbrögð félagsins við áformum bæjaryfirvalda voru að boða 
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styttingu á opnunartíma. Frá þeim áformum var horfið en sú leið farin að lækka laun starfsfólks og 

auka vinnuálag um leið. Sem mótvægisaðgerð var gripið til þess ráðs að stytta viðveru starfsfólks 

eilítið þegar ekki er um álagspunkta að ræða. Að hans mati er skortur á viðhaldi verulegt vandamál og 

hefur þær afleiðingar að bæjarfélagið muni sitja uppi með aukinn viðhaldskostnað þegar fram í sækir. 

Vissulega sé unnið í anda rekstrarsamningsins að því leyti að haldnir eru reglulegir samráðsfundir með 

fulltrúum bæjarfélagsins þar sem farið er yfir helstu aðkallandi viðhaldsverkefni. Undanfarin ár hafi 

afraksturinn af þessum fundum hins vegar verið lítill annar en langur listi af óleystum viðfangsefnum. 

Að hans sögn er það grátlegt þegar ekki finnast fjármunir í að leysa tiltekið verkefni sem félagið telur 

sig geta leyst fyrir jafnvel helming þess sem áætlanir bæjarfélagsins gera ráð fyrir að það kosti.  

Í máli fulltrúa annars félagsins kom fram að það væri sín tilfinning að í kjölfar samdráttarins hefði 

myndast gjá milli félaganna og starfsmanna bæjarfélagins þegar kemur að viðhaldsverkefnum. Þetta 

lýsi sér þannig að ef upp komi vandamál tengt mannvirkjunum sem þurfi að leysa strax, til dæmis leka-

vandamál, þá sé viðhorfið þannig að félögin geti bjargað þessu sjálf. Bæjarfélagið bregðist þannig fyrr 

við erindum frá forráðamönnum mannvirkja sem það rekur sjálft heldur en erindum frá íþrótta-

félögunum. Að hans mati er þetta sérkennilegt viðhorf þar sem fjárhagslegir hagsmunir bæjarfélagins í 

gegnum eignarhaldið á mannvirkjunum eru ekkert minni en í öðrum mannvirkjum í þeirra eigu þó að 

daglegur rekstur þeirra sé á hendi íþróttafélaganna. Þetta áhugaleysi bæjarfélagsins á undanförnum 

árum á mannvirkjunum veldur honum vonbrigðum því afleiðingin af því að vanrækja viðhaldsþáttinn er 

væntanlega aukinn kostnaður þegar fram í sækir.  

Skerðingin á greiðslum til félaganna, sem gripið var til í eftir efnahagshrunið var hugsuð sem tíma-

bundin aðgerð. Til skerðinganna var gripið á grundvelli ákvæðis í samstarfssamningi milli ÍBH og 

Hafnarfjarðarbæjar um að upphæð framlaga til umræddra verkefna réðust af fjárhagsáætlun 

Hafnarfjarðarbæjar á hverju ári. Þannig var, þrátt fyrir að slík ákvæði skorti í rekstrarsamningunum 

sjálfum, unnt að fara þessa leið. Fulltrúar félaganna líta á þetta fyrirkomulag sem tímabundið og leggja 

á það áherslu að undið verði ofan af skerðingunum svo að samningarnir komist í fulla virkni. Bæjar-

stjórn samþykkti að aflétta skerðingunum frá og með 1. janúar 2014. 

5.7.4.1 Viðhorf viðmælenda - samantekt 

Meginþemað í máli viðmælendanna, hvort sem um að ræða fulltrúa félaganna eða bæjaryfirvalda, var 

að það hefði í raun ekki farið að reyna á samstarfið að ráði fyrr en eftir efnahagshrunið 2008. Fram að 

þeim tíma dugðu samningsgreiðslur ríflega fyrir rekstri mannvirkjanna og kröfur bæjaryfirvalda um skil 

á fjárhagslegum upplýsingum voru ekki ýkja miklar. Eftir hrunið hefur ýmislegt breyst, verulega hefur 

þrengt að fjárhag félaganna og mun betur er fylgst með fjárhag þeirra af hálfu bæjaryfirvalda.  

Segja má að félögin hafi þegar upp er staðið reynst bæjarfélaginu góður bandamaður í því að ná fram 

rekstrarhagræðingu í kjölfar samdráttarins sem byrjaði strax á árinu 2009. Þrátt fyrir beina 15% 

skerðingu á greiðslum vegna samninganna og aukinna skerðinga í kjölfar aftengingar vísitölubindingar 

greiðslu samninganna þá hafa félögin haldið fullum dampi varðandi þá þjónustu sem þau veita í mann-

virkjunum. Öfugt við fjölmargar þjónustustofnanir bæjarfélagins, íþróttamannvirki þar á meðal, hefur 

opnunartími í Kaplakrika og á Ásvöllum ekki verið styttur. Fullyrða má að sá sveigjanleiki sem íþrótta-
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félögin, sem frjáls félagasamtök, hafa veitir þeim forskot gagnvart bæjarfélaginu sem er bundið á 

ýmsan hátt og á ekki eins auðvelt með að gera skipulagsbreytingar, meðal annars á vinnufyrirkomulagi 

starfsmanna. Þrátt fyrir þennan árangur er ljóst að félögin hafa farið fram á bjargbrúnina varðandi 

starfsmannamálin. Verkefni starfsmanna eru ærin og hefur það í einhverjum tilfellum komið niður á 

þjónustu við notendur eins og að framan er lýst.   

5.7.5 Styrkleikar og veikleikar samninganna 

Í máli fulltrúa félaganna kom fram almenn ánægja með rekstrarsamningana þó að mati sumra við-

mælendanna þarfnist ákveðin atriði vissulega endurskoðunar. Það sé hins vegar eðlilegur hlutur í ljósi 

þess að þeir eru komnir nokkuð til ára sinna. Í tilviki Ásvalla hefur umferð um mannvirkin aukist mikið 

frá því sem var þegar til samninganna var stofnað. Ásvellir stóðu utan byggðar í upphafi en eru nú um-

kringdir fjölmennum íbúðahverfum. Öflugt innra starf hjá FH, auk nýrra bygginga sem bæst hafa við frá 

því upphaflegi rekstrarsamningurinn var gerður, hefur leitt til þess að umferð um mannvirkin hefur 

aukist. Það er mat viðmælendanna úr röðum félaganna að við endurskoðun samninganna þurfi að 

taka tillit til þessarar þróunar. Fulltrúi FH benti á þá staðreynd að þegar upphaflegi rekstrar-

samningurinn var gerður voru búningsklefar í mannvirkjunum fimm talsins en þegar að yfirstandandi 

framkvæmdum verður að fullu lokið verða þeir 15. Þessi staðreynd eru meðal þeirra atriða sem þarf að 

hafa til hliðsjónar þegar til þess kemur að endurskoða samningana.  

Að mati viðmælenda ramma samningarnir vel inn rekstrarfyrirkomulag mannvirkjanna. Ótvíræður 

kostur er að taka af öll tvímæli með verkaskiptingu á milli rekstrarstjórna mannvirkjanna annars vegar 

og rekstrarstjóra hins vegar. Sú staðreynd að það eru rekstrarstjórnirnar sem bera endanlega ábyrgð á 

verkefninu og að íþróttafulltrúi Hafnarfjarðarbæjar hafi aðkomu að þeim vettvangi með setu í 

rekstrarstjórnunum er ágæt leið til að tryggja ákveðið gagnsæi og upplýsingaflæði á milli samnings-

aðila. Ákvæði samningsins, sem í raun mynda drög að starfslýsingu rekstrarstjóranna, eru gagnleg í 

því skyni að taka af öll tvímæli um það sem til er ætlast af þeim.   

Að sögn viðmælenda úr röðum annars félagsins eru ákvæði í samningunum um skyldur félaganna 

vissulega nokkuð almennt orðaðar. Það breytir því hins vegar ekki að aðilar eru ágætlega innstilltir á 

það hvað felst í þessum skyldum. Meðal þerra atriða sem þó er njörvuð föst í samningana er krafan 

um lágmarksmönnun á því tímabili sem skilgreint er sem skólatími, en umrætt ákvæði segir að skylt sé 

að hafa tvo einstaklinga, af sitt hvoru kyni, við störf á umræddu tímabili. Að hans sögn hefur félagið 

leitast við að gera betur í þessum efnum, að það séu karl og kona á vakt á þeim tíma þegar yngri 

iðkendur eru á æfingum. Þegar líða tekur á kvöld, og yngstu iðkendurnir eru farnir úr húsi, er hægt að 

slaka eitthvað á þessari kröfu. Við þetta bætist að ríkari kröfur hafa gerðar til þjálfara innan félagsins, 

meðal annars að þeir séu sýnilegir í búningsklefunum en einskorði viðveru sína ekki eingöngu við 

íþróttasalina sjálfa. Í þessu sambandi er verið að hugsa um hlutverk þeirra í að liðsinna yngri 

börnunum og fyrirbyggja einelti. 

Viðmælendur voru almennt sammála um að ákvæðin um upplýsingaskyldu félaganna gagnvart bæjar-

félaginu væru skýr og þjónuðu hlutverki sínu vel. Reyndar hefði verið veikleiki á tímabili að ákvæðum 

varðandi skil á áætlunum var ekki fylgt nægjanlega eftir af hálfu bæjarfélagsins. Á því hefur nú verið 
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tekið. Á vegum bæjarfélagsins og ÍBH starfar nú nefnd sem hefur eftirlit með fjármálum íþrótta-

félaganna. Hlutverk hennar er að yfirfara ársreikninga og áætlanir félaganna og koma með tillögur að 

úrbótum þegar tilefni gefst til. Í máli starfsmanns Hafnarfjarðarbæjar kom fram að nefndin hefði reynst 

vera gott aðhaldstæki. Á heildina litið væru félögin að standa sig vel gagnvart upplýsingaskilum en þó 

væru einstök tilvik þar sem knýja hefði þurft á um úrbætur. Í tvígang hefur það komið fyrir að greiðslur 

vegna samninga bæjarfélagsins við tiltekin íþróttafélög, þó ekki vegna rekstrarsamninganna við FH og 

Hauka, hafa verið stöðvaðar vegna ófullnægjandi skila þeirra á fjárhagslegum upplýsingum. Að því 

leyti má segja að eftirlitshlutverk í stjórntækinu, sem samningarnir eru, þjóni ágætlega tilgangi sínum 

að mati þessa viðmælenda.  

Í máli fulltrúa annars félagsins kom fram að endurskoða þyrfti þá upphæð sem ætluð væri sem framlag 

til reksturs skrifstofu. Ef hugsunin væri sú að upphæðin ætti ekki að nægja til að standa undir kostnaði 

vegna rekstrarstjóra þá yrði að orða það í samningnum með skýrum hætti. Hvað varðar almennt eftirlit 

með starfseminni þá segja viðmælendur ekki hafa orðið neina árekstra út af því. Hluti af eftirlitinu er 

vissulega lögbundinn, svo sem það sem snýr að hreinlæti og öryggi, og tengist ekki samningnum með 

beinum hætti.  

Í máli viðmælenda kom fram að Hafnarfjarðarbær hefur ekki haft afskipti af því hvernig félögin ráðstafa 

lausum tímum í mannvirkjum sínum, enda segir í samningunum að viðkomandi félag fái í sinn hlut allar 

þær tekjur sem mannvirkin gefi af sér. Segja má að bæjaryfirvöld viðurkenni þá staðreynd að til þess 

að ná endum saman í rekstri mannvirkjanna þá þurfi félögin að hafa möguleika á að leigja þau út til 

þriðja aðila. Bæði félögin hafa yfir að ráða salarkynnum sem þjóna bæði sem íþrótta- og félagsaðstaða 

og einnig sem samkomusali þar sem gert er meðal annars ráð fyrir að veitt sé áfengi. Setja má 

spurningamerki hvort það sé í samræmi við eðli félaganna að standa í slíkri starfsemi. Einnig má 

spyrja þeirrar spurningar hvort æskilegt sé að bæjarfélagið verji fjármunum til uppbyggingar á slíkri 

aðstöðu sem færa má rök fyrir að geti unnið gegn markmiðum um heilbrigða æsku og séu einnig til 

þess fallin að þrengja að fyrirtækjum í almennum samkeppnisrekstri. Í tilfelli samningsins um Ásvelli 

hafa verið tekin mun ákveðnari skref til að aðskilja þá aðstöðu sem hýsir þessa starfsemi frá íþrótta-

aðstöðunni. Þannig er það sérstaklega tekið fram í rekstrarsamningnum að hann nái ekki til félags-

aðstöðunnar, sem sé í eigu Rekstrarfélags Hauka. Einnig hefur eignarhlutur félagsins í mannvirkjunum 

verið skilgreindur þannig að hann lendi á umræddri aðstöðu. Þessi mál eru mun óljósari í Kaplakrika 

en ekki hefur ekki verið gengið frá eignarskiptasamningi.  

Að sögn forráðamanna félaganna eru þeir meðvitaðir um stöðuna sem lýst er hér að framan. Hér sé 

um ákveðna jafnvægislist að ræða en nokkur gagnrýni hafi borist úr deildum félaganna í kjölfar þess 

að þær hafa misst æfingatíma vegna útleigu mannvirkjanna. Ekki megi ganga svo hart fram í að leigja 

út mannvirki til óskyldrar starfsemi í þeim mæli að það þrengi að sjálfu íþróttastarfinu. Þessar tekjur 

gerðu þó félögunum kleyft að þola tekjutapið sem varð þegar greiðslur vegna rekstrarsamninganna 

voru skertar. Einnig þarf að velja vel þær tegundir af samkvæmum sem fari fram í salarkynnunum. Í 

máli eins fulltrúans kom að viðkomandi félag hafi farið í gegnum lærdómsferli í þessum efnum fyrsta 

árið sem það hafði yfir viðkomandi aðstöðu að ráða. Eftir nokkurra missera rekstrarsögu hafi menn þar 

á bæ gert sér góða grein fyrir því hvers konar samkvæmi væri ekki æskilegt að hýsa. Að sögn fulltrúa 
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annars félagsins væri það ekki slæm hugmynd að bæjarfélagið legði félögunum línur með það hversu 

langt félögin geti gengið í útleigu á mannvirkjunum til þriðja aðila. Að hans sögn hefur stefnan verið sú 

að láta skynsemina ráða í stað þess að festa ákvæði um þetta í samning, en það mætti alveg hugsa 

það hvort efni væri til þess að endurskoða þessa afstöðu.  

Í máli fulltrúa annars félagsins kom fram að það sé veikleiki í samningunum hversu lítið skilgreind 

viðhaldsmálin eru. Vissulega séu skilgreind atriði sem teljist til stærri viðhaldsmála en það þurfi að fara 

mun betur yfir þau atriði og skilgreina þau betur. Að hans sögn geta ýmis atriði verið á gráu svæði 

varðandi það hvort þau teljist til stærri viðhaldsverkefna og því sé brýnt að fara betur yfir þessa hluti 

með gagnrýnum hætti. Þetta er ekki síst áríðandi í því ljósi að mannvirkin eldast og notkunin á þeim 

hefur verið meiri en hægt var að sjá fyrir í upphafi. Viðhaldsþörfin kemur því örugglega til með að 

aukast á næstu árum og því væri skynsamlegt að ramma þau atriði betur inn. Það sjónarmið kom 

einnig fram varðandi stærri viðhaldsverkefnin að ekki sé nóg að halda samráðsfundi og kortleggja 

þörfina, bæjaryfirvöld þurfi að lágmarki í framhaldinu að sjá til þess að viðhaldsverkefni í þessum 

tilteknu mannvirkjum lendi ekki sjálfkrafa á eftir öðrum mannvirkjum í forgangsröðinni af þeirri einföldu 

ástæðu að þau eru ekki rekin af bæjaryfirvöldum sjálfum. Stjórnandi hjá Hafnarfjarðarbæ tekur að 

hluta til undir ofangreint atriði. Hingað til hafi verið notast við ákveðna lágmarksupphæð til að tiltekið 

verk geti flokkast sem stærra viðhald. Að hans mati hafi sú aðferð reynst ágætlega en ekkert sé því til 

fyrirstöðu að endurskoða þetta fyrirkomulag. 

Í máli fulltrúa Hafnarfjarðarbæjar kom fram að ef til vill hefði mátt kveða fastar að orði með ýmsa 

eftirlitsþætti í samningunum í stað þess að byggja á almennum tilmælum. Þó að það sé ekki mat 

þessa aðila að sú hafi verið raunin er fræðilega möguleiki á því að félögin freistist til að slaka um of á 

ýmsum kröfum í rekstrinum í því skyni að spara. Afar brýnt sé að slíkt hendi ekki því það getur komið 

niður á þjónustunni sem félögin eiga að veita. 

Í samtölum við tvo stjórnendur hjá Hafnarfjarðarbæ kom fram að þeir telja samningana hafa verið 

mikið framfaraskref á sínum tíma. Félögin hafi sýnt það á þeim í verki á þeim rúma áratug sem þau 

hafa haft verkefnið með höndum að þau ráða fyllilega við það. Það er skoðun umræddra viðmælenda 

að kostirnir við þetta fyrirkomulag séu ótvíræðir. Bæði hafi það eflt innra starf félaganna og einnig er 

það sannfæring þeirra að það yrði bæjarfélaginu mun kostnaðarsamara að reka mannvirkin sjálft. Þrátt 

fyrir þessa staðreynd er það skoðun þeirra að samningana þurfi að endurskoða og nálgast viðfangs-

efnið frá öðru sjónarhorni. Þannig þurfi að skilgreina þá þjónustuþætti mun nánar sem bæjarfélagið er 

að kaupa af félögunum í því skyni að gera samningana að skilvirkara stjórntæki og til þess að minnka 

hugsanlegt umboðstap í formi freistnivanda. Skilgreina mætti hversu mikið bæjarfélagið er tilbúið að 

borga fyrir launakostnað, orkunotkun, rekstrartengt viðhald, og fleiri kostnaðarþætti. Þessar stærðir 

yrðu vísitölutengdar og jafnframt yrði sett inn eitthvert álag, sem líta má á sem eins konar framlegð. 

Þessar stærðir yrðu grundvöllur að rekstrarsamningi sem myndaði ákveðinn fjárhagsramma fyrir við-

komandi félag að vinna eftir. Geti það síðan hagrætt í rekstrinum innan þessa ramma nyti það þessa 

ábata. Núverandi fyrirkomulag, að tímagjald og magn keyptra tíma sé sniðið að því að félögin geti 

rekið mannvirkin og greitt af þeim áhvílandi lán, sé einfaldlega röng nálgun.  
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Eins og áður hefur komið fram hefur fjölskyldusvið Hafnarfjarðarbæjar haft í vinnslu kröfulýsingu fyrir 

íþróttahús í Hafnarfirði. Aðildarfélög ÍBH hafa haft umrædda kröfulýsingu til umsagnar. Að mati við-

mælandans úr röðum annars félagsins er kröfulýsingin góð að því leyti að hún safnar saman ýmsum 

þeim lögum, reglum og leiðbeiningum sem eiga við starfsemina og unnið er eftir nú þegar. Hins vegar 

hafi menn þar á bæ ákveðnar áhyggjur af því að verið sé að setja fram kröfur sem geti haft verulegan 

kostnaðarauka í för með sér fyrir félögin. Meðal breytinga sem kröfulýsingin hefði í för með sér væru 

að kröfur um fjölda starfsmanna yrðu hertar. Nauðsynlegt yrði að hafa þrjá starfsmenn á skólatíma í 

stað tveggja, eins og núverandi samningur gerir ráð fyrir. Einnig þyrfti að hafa tvo starfsmenn á vakt 

utan skólatíma, en engin slík ákvæði eru í núverandi samningum. Kröfulýsingin sé því til þess fallin að 

styrkja samningana sem stjórntæki. 

Fleiri hlutir eru tilgreindir í umræddri kröfulýsingu sem geta hæglega orðið til kostnaðarauka fyrir 

félögin, til dæmis að beita skuli gæða- og árangursstjórnun í starfsemininni. Vissulega er orðalagið 

loðið en væntanlega gæti þetta þýtt að taka þurfi upp eins konar gæðakerfi. Viðmælandinn segir að við 

núverandi aðstæður, þar sem greiðslur vegna rekstrarsamninganna hafa verið skertar verulega, séu 

að jafnaði tveir húsverðir á vakt og að þeir séu störfum hlaðnir. Meðal verkefna þeirra eru að taka á 

móti og liðsinna gestum hússins og veita þeim upplýsingar, hjálpa yngri gestum, til dæmis ef þeir 

meiða sig, fylgjast með að búningsklefarnir séu í lagi og að þar þrífist ekki einelti, sjá um öll þrif og 

svara símtölum sem berast. Að sögn þessa fulltrúa félagsins hefur það lítinn tilgang að auka kröfurnar 

til félaganna með þessum aðgerðum án þess að gera þeim það mögulegt að standa undir þeim. 

Vonandi sé það ekki tilgangur bæjarfélagsins með því að setja fram kröfulýsinguna sá að verja sig, ef 

eitthvað komi upp á í starfsemi húsanna geti bæjaryfirvöld þá firrt sig ábyrgð með því að vísa í kröfu-

lýsinguna. Að mati þessa viðmælanda er aukið fjármagn, meðal annars til þess að geta staðið undir 

auknum kröfum um starfsmannahald, nauðsynleg. Annar viðmælandi úr röðum félaganna tók undir 

þessi orð. Hann sagði kröfulýsingunavera ágætis plagg en sagðist vera þeirrar skoðunar að 

Hafnarfjarðarbær ætti fyrst að prófa að vinna eftir kröfulýsingunni í eigin mannvirki og sjá hver reynslan 

er, þar á meðal hver kostnaðaraukningin er, áður en íþróttafélögunum verður gert að starfa eftir henni. 

Í máli fyrrum stjórnanda hjá Hafnarfjarðarbæ kom fram það sjónarmið að æskilegt væri að félögin 

könnuðu þann möguleika að sameinast um tiltekna verkþætti í stoðþjónustu sinni. Öll þyrftu félögin að 

færa bókhald, greiða laun, innheimta æfingagjöld og greiða reikninga. Auk þess þurfa FH og Haukar 

að sinna smærra viðhaldi mannvirkja sinna sjálf. Stjórnunareiningar þeirra væru hins vegar litlar og oft 

á tíðum væru þessum hlutum sinnt með full losaralegum hætti. Sameiginlegur vettvangur fyrir einhver 

af þessum verkefnum, sem jafnvel væri rekin á vegum ÍBH, gæti orðið til þess að auka festu í vinnu-

brögðum og auka og viðhalda faglegri þekkingu. Sjálfsagt þyrfti að klífa einhverja hugarfarslega múra 

til að koma þessu í kring en vert sé að skoða þetta. Jafnvel mætti hugsa sé að þegar komi að því að 

endurnýja samningana verði þær fjárhæðir í núverandi rekstrarsamningum, sem hugsaðar eru til 

reksturs skrifstofu, færðar yfir til ÍBH og félögunum sé frjálst að nýta sér þjónustuna þar. Í þessu 

sambandi má nefna að Golfklúbburinn Keilir sér um umhirðu allra knattspyrnu- og golfvalla bæjarins 

og þykir það fyrirkomulag hafa gefist vel, enda hefur þar byggst upp sérþekking á viðfangsefninu. 



  

84 

Hugmyndir af svipuðum toga komu fram í máli annars viðmælenda sem lítur til þess að útvíkka 

starfsemi ÍBH. Hann benti á þá staðreynd að félögin væru misjöfn að stærð og umfangi og bjargir 

þeirra væru því býsna ólíkar. Hvað varðar stærri félögin þá væru þau út af fyrir sig í góðum málum og 

gætu bjargað sér en minni félögunum veitti ekki af ýmis konar liðsinni. Þar gæti ÍBH komið til sögunnar 

með ýmsum hætti. Hugsa mætti sér að ÍBH réði til sín íþróttastjóra sem hefði meðal annars það 

hlutverk að sinna minni félögunum. Aðra stoðþjónustu, til dæmis umsýsla bókhalds og launa auk 

aðstoðar vegna innheimtu iðkendagjalda gæti ÍBH tekið að sér, en síðastnefnda hlutverkinu sinnir ÍBH 

reyndar að einhverju leyti í dag. Í þessu sambandi benti viðmælandinn á að Íþróttabandalag 

Reykjavíkur (ÍBR), samband sem stofnað er til á sama grunni og ÍBH, hefur talsvert viðameira hlutverk 

en ÍBH. Til að mynda er eftirlit með starfsemi íþróttafélaga, þar á meðal rekstri íþróttamannvirkja sem 

þau reka á grundvelli þjónustusamninga, á hendi ÍBR, en í Hafnarfirði er þetta hlutverk á hendi íþrótta-

fulltrúa Hafnarfjarðarbæjar eins og áður hefur komið fram. Setja megi spurningamerki við að eftirlit 

með framkvæmd samningsins sé á hendi sama aðila og hefur umsjón með gerð hans, hvort ekki sé 

æskilegra að eftirlitið sé í höndum annars aðila. Viðmælandinn lagði á það áherslu að með þessum 

vangaveltum væri hann ekki að halda því fram að fyrirkomulagið í Hafnarfirði væri ófullnægjandi. Það 

væri hins vegar sjálfsagt að líta til reynslu annarra og sjá hvort ekki sé hægt að gera hlutina á 

skilvirkari hátt.  

5.7.5.1 Viðhorf viðmælenda - samantekt 

Sem stjórntæki hafa rekstrarsamningarnir ákveðna veikleika. Samkeppni er ekki til staðar, en hún er 

ein forsenda þess að skilvirkni samninganna sem stjórntækis sé mikil. Sé horft út frá mælikvarðanum 

um jöfnuð þá er hann ekki til staðar þar sem mögulegur seljandi er aðeins einn. Hvað varðar magn-

virknina þá eru allar forsendur til þess að hún geti verið mikil. Þó að ekki sé um samkeppni að ræða er 

hér um að ræða tiltölulega einfaldan rekstur og það er auðvelt að mæla árangur af þjónustunni að því 

gefnu að vandað sé til samningsgerðar og skýrir mælikvarðar settir fram strax í upphafi. 

Í máli fulltrúa félaganna kom fram að þeir eru almennt ánægðir með samningana sem slíka og telja 

ekki þörf á umfangsmikilli endurskoðun þeirra. Helst væri ástæða til að endurskoða skilgreiningar á 

hvað telst rekstrartengt viðhald og hvað telst vera meiri háttar viðhald. Ennfremur mætti endurskoða 

ákveðin atriði í þeim með tilliti til stóraukinna umsvifa í mannvirkjunum. Sem dæmi þá kom fram það 

sjónarmið að framlag sem félögunum væri ætlað til að reka skrifstofu væri úr takt við raunveruleikann 

og þarfnaðist endurskoðunar. Óánægja félaganna snýr fyrst og fremst að því að þeirri staðreynd að 

greiðslur vegna þeirra hafi verið skertar einhliða og á sama tíma hafi menn fengið á tilfinninguna að 

viðkomandi mannvirki séu ekki framarlega í forgangsröðuninni hjá bæjaryfirvöldum þegar kemur að 

brýnum viðhaldsverkefnum, mannvirki sem bæjarfélagið reki í eigin nafni hafi þar forgang.  

Viðhorf fulltrúa bæjarfélagsins til samninganna voru nokkuð önnur. Fram kom það viðhorf að þó að 

samningarnir hafi þjónað hlutverki sínu ágætlega væru þeir barn síns tíma og þá þyrfti að endurskoða 

og þá sérstaklega með tilliti til þess að auka gagnsæi. Eins og þeir eru framsettir í dag er illa skilgreint 

hvaða þjónustu bæjarfélagið er í raun að kaupa. Hverfa þurfi frá þeirri hugsun að greiðslur vegna 

samninganna byggi á leigðum tímum heldur sé rétt að miða við ákveðinn rekstrarramma með fyrirfram 
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skilgreindum stærðum að viðbættu einhverju álagi. Geti félögin í framhaldinu rekið mannvirkin innan 

þess ramma njóti þau þessa. Eins og samningarnir eru uppsettir í dag eru þeir í raun og veru fyrst og 

fremst miðaðir við þarfir félaganna, þau fái það framlag sem þau þurfi til að geta rekið mannvirkin og 

greitt af skuldum sínum vegna þeirra. Slíkt geti ekki verið rétt nálgun með hagsmuni bæjarfélagsins í 

huga. Samningana þurfi að sníða meira að þörfum þess sem greiðir fyrir þá, bæjarfélagsins. Það 

viðhorf kom fram að rétt væri að taka ákvæðin um framlög til reksturs skrifstofu út úr samningunum, 

enda tengist það atriði ekki rekstri mannvirkisins nema að litlu leyti. Í framhaldi af því þurfi að hanna 

gagnsæjar skilgreiningar á því hversu hátt rekstrarframlag hvert félag eigi rétt frá, út frá stærð hvers 

félags og fjölda iðkenda. Eins og staðan er í dag eru öll aðildarfélög ÍBH að fá einhver rekstrarframlög 

en setja þarf fram með skýrari hætti hvað er á bak við framlag hvers félags.  

5.7.6 Íþróttafélög og rekstur mannvirkja 

Í viðtölunum kom fram að almenn skoðun meðal viðmælenda er sú að núverandi fyrirkomulag, að fela 

íþróttafélögunum rekstur íþróttamannvirkja með rekstrarsamningi, hafi reynst farsælt fyrir báða 

samningsaðila. Engin ástæða sé til að snúa til fyrra horfs og jafnvel megi skoða að koma þessu fyrir-

komulagi á varðandi fleiri íþróttamannvirki í bænum. Í máli viðmælenda komu fram ýmsir áherslu-

punktar sem meðal annars kristalla sérkenni opinbera geirans og þriðja geirans.  

Í máli fulltrúa Hafnarfjarðarbæjar kom fram að ýmislegt mælti sterklega með því að fela félögunum um-

ræddan rekstur. Meðal atriða sem mæla með fyrirkomulaginu er sá sveigjanleiki sem félagasamtökin 

hafa umfram sveitarfélagið varðandi ýmsa þætti sem lúta að sjálfum rekstrinum. Þó að ákvæði í 

rekstrarsamningunum séu til þess fallin að félögin reki mannvirkin ekki með lakari hætti en 

Hafnarfjarðarbær þá hafa þau að ýmsu leyti meira svigrúm til að skipuleggja starfsemina með tilliti til 

hagkvæmni heldur en Hafnarfjarðarbær getur leyft sér. Þetta á ekki hvað síst við starfsmannamálin, en 

að mati fulltrúans væru talsvert fleiri starfsmenn við störf í mannvirkjunum ef reksturinn væri á hendi 

bæjarfélagsins. Félögin hafi meiri möguleika á að gera skipulagsbreytingar í starfsmannahaldi. Þetta á 

bæði við þegar segja þarf starfsmönnum upp störfum sem ekki hafa staðið undir væntingum eða ef 

breyta þarf skipulagi sjálfra starfanna. Félögin eru ekki með sama hætti bundin ýmsum lögum og 

reglum og sveitarfélagið. Stjórnsýslulögin eru sennilega skýrasta dæmið um þær kröfur sem gerðar 

eru til bæjarfélagsins sem stjórnvalds, umfram félögin. Að hans mati bæri meira á ýmsum núningi, 

meðal annars í tengslum við starfsmannamál, ef bæjarfélagið væri að reka mannvirkin.  

Fulltrúi bæjarfélagsins lagði mikla áherslu á þann sveigjanleika sem félögin hafa möguleika á að ná, 

umfram sveitarfélagið. Þetta á ekki síst við um opnunartímann. Telji félagið það þjóna hagsmunum 

sínum betur að lengja opnunartíma mannvirkjanna, og finni það leið til að láta það ganga upp fjárhags-

lega, er ekkert sem mælir á móti því að það sé gert. Fyrir vikið eru mannvirkin opin lengur en sveitar-

félagið teldi sig hafa forsendur til. Ennfremur lagði hann þunga á herslu á að í afgreiðslu mann-

virkjanna sé starfsfólk sem geti svarað fyrir ýmis málefni sem varða félagið, en ekki eingöngu 

starfsemina í mannvirkinu sjálfu. Eðli málsins samkvæmt er húsvörður sem er bæjarstarfsmaður ekki í 

sömu aðstöðunni til að svara fyrir félagið og afgreiða erindi sem tengjast því beint en ekki sjálfu mann-

virkinu. Slíku erindi þyrfti hann, hefði hann á því áhuga á annað borð, að vísa áfram með tilheyrandi 

fyrirhöfn fyrir þann sem ber upp erindið. Gestir mannvirkisins gera sér ekki endilega grein fyrir því að 
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starfsmaðurinn er ekki fulltrúi íþróttafélagsins heldur starfsmaður bæjarfélagsins og starfar í umboði 

þess. Hætt er við að afleiðingin af þessari aðgreiningu verði verri upplifun gesta af þjónustu í mann-

virkinu en ella. Að hans mati hefur þetta fyrirkomulag ýmis samlegðaráhrif í för með sér þegar íþrótta-

félag rekur mannvirki sem er líka starfsstöð þess. 

Undir ofangreind sjónarmið tók stjórnarmaður í öðru íþróttafélaginu. Í máli hans kom fram að mikil 

áhersla hefur verið lögð á að ná fram samlegðaráhrifum með því að tvinna saman aðkomu starfs-

manna mannvirkjanna og sjálfboðaliða. Þannig væri hægt að vinna verkefni, sem hefði undir venju-

legum kringumstæðum kostað eina milljón króna, fyrir 900 þúsund krónur. Mismuninn, framlegðina af 

verkefninu, gæti félagið nýtt í starfsemi sinni. Þessi framlegð næðist ekki fram, væri bæjarfélagið að 

reka mannvirkin, af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi væru starfsmenn hússins ekki undir boðvaldi 

félagsins og störf þeirra væru einskorðuð við hefðbundna húsvörslu, enda væri það í samræmi við 

starfslýsingar þeirra. Í öðru lagi sæju sjálfboðaliðar úr röðum viðkomandi félags ekki ástæðu til að eyða 

tíma sínum í störf sem hefðu ekki ábata í för með sér fyrir félagið. 

Annað atriði, sem skiptir ekki síður máli í þessu sambandi, er að stjórnendur mannvirkjanna nýtast 

betur. Þó að forstöðumenn, eða rekstrarstjórar mannvirkjanna hafi eflaust nóg á sinni könnu að jafnaði 

þá koma tímapunktar þar sem álag er lítið. Þann tíma, sem jafnvel nýttist lítið væru þeir starfsmenn 

sveitarfélagsins, geta þeir þá nýtt í verkefni sem nýtast félaginu, jafnvel verkefni sem þyrfti að kaupa út 

væri mannvirkið rekið af sveitarfélaginu. Í máli stjórnarmannsins kom fram að félagið telur sig vera að 

nýta betur það starfsfólk sem það hefur í þjónustu sinni heldur en bæjarfélagið gæti gert sér væntingar 

um. Ef þyrfti að vinna eitthvert minniháttar viðvik, til dæmis að bletta vegg, þá væri ekki kallaður til 

málarameistari eins og bæjarfélagið þyrfti væntanlega að gera. Starfsmenn hússins tækju þá verkið að 

sér þegar álag vegna hefðbundinna starfa væri lítið, oft í samstarfi sjálfboðaliða úr röðum félagsins.. 

Eitt atriði sem skiptir miklu máli fyrir félögin, og fulltrúar þeirra nefndu ítrekað, er sveigjanleikinn 

varðandi opnunartíma mannvirkjanna. Að sögn fulltrúa annars félaganna er nauðsynlegt fyrir iðkendur 

á afreksstigi að hafa eins greiðan aðgang að æfingaaðstöðu og kostur er. Fyrir afreksmenn er ekki 

góður kostur að þurfa að fella niður æfingar vegna þess að mannvirkin eru lokuð. Möguleikinn á að 

hleypa iðkendum inn í mannvirkin utan hefðbundins opnunartíma, hvort heldur það er snemma á 

morgnana eða á stórhátíðardögum, er því afar kærkominn. Það er þá ýmist gert undir þeim for-

merkjum að mönnun sé undir þeim viðmiðum sem skilgreind eru á hefðbundnum opnunartíma, eða þá 

að viðkomandi einstaklingum er treyst fyrir lyklum að mannvirkjunum. Þetta fyrirkomulag væri tæplega 

raunhæfur kostur ræki bæjarfélagið viðkomandi mannvirki. Jafnvel þó svo að vilji stæði til þess að 

heimila afreksfólki að nota mannvirkin utan hefðbundins opnunartíma þá er hætt við að þyrfti að kalla 

til starfsmann mannvirkisins til að opna það og hafa jafnvel eitthvert eftirlit. Því myndi væntanlega 

fylgja aukinn kostnaður í formi greiðslu fyrir yfirvinnu. 

Að sögn fulltrúa félaganna hefur það skipt þau miklu að geta haft tekjur af mannvirkjunum með útleigu 

til þriðja aðila. Það að félögin hafa haft rekstur mannvirkjanna á sínum vegur hefur orðið til þess að 

þau hafa verið býsna dugleg að sækja sér tekjur, hvort heldur með útleigu á tímum til íþróttaiðkunar 

óskyldra aðila, utan þess tíma sem ÍBH úthlutar aðildarfélögunum, eða með útleigu á samkomusölum 
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fyrir ýmsa mannfagnaði. Tekjur af þessari starfsemi eru félögunum dýrmætar og minnka þörfina á að 

sækja fjárhagsstuðning til bæjarfélagsins. Fullyrða má að sami hvatinn væri ekki fyrir hendi að sækja 

slíkar aukatekjur af útleigu mannvirkjanna ef rekstur þeirra væri á hendi bæjarfélagsins. 

Það er skoðun fulltrúa Hafnarfjarðarbæjar að reynslan af samstarfi við íþróttahreyfinguna um 

reksturinn á mannvirkjunum sé góð. Hann er sannfærður um að þetta fyrirkomulag hefur orðið til þess 

að efla starfsemina sem fram fer í mannvirknunum. Félögin eru miklu sjálfstæðari í störfum sínum 

heldur en bæjarfélagið og þau eru frjálsari að prófa nýja hluti, meðal annars með því að afla sér 

aukinna tekna. Þessi fulltrúi segist vera ansi hræddur um að það hefðu ekki verið haldnar margar 

árshátíðir, veislur eða tónleikar í mannvirkjunum ef bæjarfélagið hefði verið að reka þau. Bæði vantar 

bæjarfélagið hvatann til að standa i slíkri starfsemi og svo myndi íþróttahreyfingin aldrei samþykkt það 

að gefa eftir æfingatíma í mannvirkjunum vegna slíkra viðburða. Þar sem slík útleiga er ákveðin 

fjáröflun fyrir félögin, og rennir styrkari stoðum undir þau, láta þau það yfir sig ganga að missa æfinga-

tima af og til. Aðalstjórn félaganna stendur þá gjarnan fyrir framkvæmdinni og fær deildir félagsins í lið 

með sér við verkið gegn því að þær fái ákveðinn hlut af tekjum í sinn hlut. Þannig hafa allir ábata af 

framtakinu. 

Í viðtölum við fulltrúa félaganna og bæjarfélagsins kom fram að það verði seint hægt að meta til fjár 

þann ávinning sem félögin hafa af starfi sjálfboðaliða sinna. Sjálfboðaliðarnir eru ekki einsleitur hópur 

og hafa eðli málsins samkvæmt gríðarlega víðtæka reynslu og þekkingu sem nýtist viðkomandi félagi. 

Hámenntaður sérfræðingur er reiðubúinn að vinna endurgjaldslaust fyrir félagið sitt en myndi annars 

selja bæjarfélaginu þjónustu sína fullu verði. Viðmælendur úr röðum félaganna lögðu á það áherslu 

hversu mikilvægt það væri að geta notið endurgjaldslaust þekkingar og vinnukrafts í tengslum við 

rekstur mannvirkjanna, en ekki einungis við sjálft íþróttastarfið. Einn viðmælandinn orðaði það þannig 

það væri ótrúlegt hvað fólk væri tilbúið til að leggja af mörkum til verkefnis ef því fyndist það eiga 

pínulítið í því, en um leið og verkefnið væri komið yfir á forræði sveitarfélagsins þá væri reynslan sú að 

sjálfboðaliðarnir drægju sig í hlé.  

Þrátt fyrir augljósa rekstrarhagkvæmni sem viðmælendur töldu sig sjá út úr umræddu fyrirkomulagi þá 

benti einn þeirra á pólitíska hlið málsins. Það væri ekkert launungarmál að þetta fyrirkomulag hefði 

verið eindregin ósk hjá aðilum í sveitarstjórnarpólitíkinni enda væri það pólitískt mál í sjálfu sér hvort 

umræddur rekstur ætti að vera á forræði bæjarfélagsins sjálfs eða þriðja aðila. Einnig væri þetta 

tilfinningalegt mál að því leyti að mjög náin tengsl hafa verið á milli sveitarstjórnarmálanna í Hafnarfirði 

og íþróttafélaganna. Í huga margra væri það því ekki möguleg rekstrarhagkvæmni ein og sér sem réði 

för þegar afstaða. þeirra til málsins væri að mótast.  

Fram hefur komið það álit að í sjálfu sér hafi ákvörðunin um að gera upphaflegu rekstrarsamningana 

ekki byggt fyrst og fremst á fjárhagslegum rökum, pólitískt andrúmsloft í bæjarmálunum og þrýstingur 

frá íþróttafélögum hafi þar ráðið mestu. Að mati stjórnarmanns í einu félaganna má segja að pólitískir 

vindar í bænum hafi snúist þegar árið 2002, en eftir þann tíma hafa nýjir rekstrarsamningar um íþrótta-

mannvirki ekki verið gerðir. Forráðamenn Fimleikafélagsins Bjarkar hafa ítrekað lýst yfir áhuga sínum 

á að taka yfir rekstur Íþróttamiðstöðvarinnar við Flatahraun. Eftir að bæjarfélagið eignaðist gömlu 
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íþróttamiðstöð Hauka við Flatarhraun var gerður samningur við Nýsi hf. sem tók að sér að stækka 

mannvirkin og reisa og reka fimleikamiðstöð. Er Nýsir hf. fór í þrot greip bæjarfélagið inn í, keypti upp 

leigusamninginn og sér nú um reksturinn á húsinu. Forráðamenn félagsins hafa ítrekað leitað eftir því 

við bæjaryfirvöld að taka upp samningaviðræður um gerð rekstrarsamnings um rekstur á miðstöðinni, 

en án árangurs. Í einu tilfellinu sendu þeir inn sameiginlegt erindi með Badmintonfélagi Hafnarfjarðar, 

sem hefur haft áhuga á að reka íþróttahúsið við Strandgötu, en félagið nýtir meirihluta úthlutaðra tíma í 

því húsi. Segja má að þetta séu svo til einu íþróttafélögin í bænum, fyrir utan Sundfélag Hafnarfjarðar, 

sem reka ekki sjálf eigin starfsstöðvar. 

Að mati viðmælenda úr röðum íþjróttafélaganna á áhugaleysi bæjaryfirvalda á að gera rekstrar-

samning við Björk sér pólitískar rætur, núverandi meirihluti hafi einfaldlega ekki áhuga á að gera slíka 

samninga. Rökin fyrir því að félagið taki yfir rekstur miðstöðvarinnar eru margvísleg, og í raun þau 

sömu og eiga við í tilfelli FH og Hauka. Í fyrsta geti félagið nýtt starfsfólk hússins mun betur en nú er 

gert. Félagið er nú þegar með starfsmenn í húsinu á sínum vegum, fyrir utan húsverðina sem eru 

bæjarstarfsmenn og nýtast félaginu ekki. Í öðru lagi geti félagið geta náð fram rekstrarhagræðingu í 

öðrum þáttum en lúta beint að starfsmannahaldi. Í þriðja lagi geti félagið aflað meiri tekna af útleigu 

sala en það gerir í dag. Að auki geti félagið rekið mannvirkið með mun lengri opnunartíma en nú er 

gert, fyrir sömu krónutölu. Félagið saknar þess mjög að geta ekki haft mannvirkið opið þegar því 

hentar, en bæjarfélagið ákvað í kjölfar hrunsins að stytta opnunartímann í sparnaðarskyni. Ósveigjan-

leikinn sé hamlandi fyrir félagið og hefur orðið til þess að iðkendur hafa leitað í önnur félög.  

Að mati stjórnanda hjá Hafnarfjarðarbæ var það gæfuspor að fela FH og Haukum rekstur íþrótta-

mannvirkja sinna. Hann er sannfærður um að það hefði reynst bæjarfélaginu mun dýrara að reka 

mannvirkin sjálft, auk þess sem krafturinn í uppbyggingu félaganna á þessu tímabili hefði ekki orðið sá 

sami og raunin hefur orðið. Þessi sami stjórnandi er jafn sannfærður um að samningana þurfi að 

endurskoða. Þeir hafi í upphafi verið of almennt orðaðir og ógagnsæir. Við þetta bætist að um ný 

mannvirki, sem hafa bæst við eftir að upphaflegu samningarnir voru gerðir, hafa einungis verið gerðir 

samningsviðaukar, byggðir á fyrri hugmyndafræði. Að þessu leyti sé því verið að plástra fyrirkomulag 

sem er að ýmsu leiti gallað í stað þess að gera nýjan samning frá grunni út frá þeim sjónarmiðum sem 

áður hefur verið lýst og dregur betur fram í dagsljósið hvaða þjónustu Hafnarfjarðarbær er að kaupa. 

5.7.6.1 Viðhorf viðmælenda - samantekt   

FH og Haukar eru gott dæmi um það framlag sem félagslegir frumkvöðlar færa samfélaginu. Hætt er 

við að Hafnarfjörður væri öllu litlausra samfélag ef þeirra hefði ekki notið við. Ekki verður annað séð en 

að félögin hafi sinnt þjónustuhlutverki sínu með sóma og að viðskiptasamband þeirra við bæjaryfirvöld 

sé farsælt. Lengi vel var á brattan að sækja fyrir þessi félög, svo vægt sé til orða tekið. Þrautseigja 

forystumanna þessara félaga og annarra félaga sem fylgt hafa í kjölfarið hefur hins vegar borið ríku-

legan ávöxt. Félagslegir frumkvöðlar eru lausnamiðaðir, ekki síst þegar kemur að leiðum til að afla 

félögunum tekna. Í tilfellum FH og Hauka eru rekstrarsamingarnir og yfirráðin yfir mannvirkjunum 

mikilvæg í tekjuöflun félaganna. Sá mikli félagsauður sem félögin búa yfir gerir þeim verkið eflaust 

auðveldara. Reynslan af framkvæmd rekstrarsamningana hefur sýnt að félögin valda vel því verkefni 
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að reka mannvirkin og ekki verður séð að þau umsvif hafi tekið áherslu félaganna frá því sem tilgangur 

þeirra snýst um, að sinna íþróttastarfi og byggja upp heilbrigða æsku.  

5.8 Reynslan af rekstrar- og leigusamningunum 

Það er einróma álit viðmælenda í rannsókninni að þegar á heildina er litið sé reynslan af notkun 

rekstrarsamninganna góð. Vissulega hafa komið fram ýmis atriði um hluti sem mættu fara betur og 

hefur verið fjallað hér að framan. Þeir fulltrúar bæjarfélagsins er rætt var við eru sannfærðir um að 

rekstur mannvirkjanna hefði reynst bæjarfélaginu umtalsvert dýrari ef það hefði staðið í því að reka 

þau sjálft. Félögin veiti mun meiri þjónustu en bæjarfélaginu er kleift að gera fyrir sambærilega fjár-

muni. Bæði væri opnunartími mannvirkjanna styttri og síðan hefðu félögin, með útleigu mannvirkjanna 

til þriðja aðila, skapað sér meiri tekjur en ella hefði orðið. Án þess að hægt sé að fullyrða um það atriði 

er hætt við að þrýstingur á bæjarfélagið um ýmiskonar fjárstuðning hefði orðið meiri ef þess sjálfsaflafé 

sem fæst með útleigu mannvirkjanna nyti ekki við. Að mati viðmælenda sýnir reynslan að félögin hafi 

staðið sig vel í kjölfar niðurskurðarins á árinu 2009. Ekki sé nokkur vafi á því að hefði rekstur mann-

virkjanna verið á hendi bæjarfélagsins á þessu tímabili hefði sú þjónusta sem þar er veitt verið skert 

umtalsvert. Sveigjanleiki íþróttafélaganna, sem hluta af þriðja geiranum, hafi gert þeim auðveldara 

með að bregðast við breyttum aðstæðum og halda þjónustunni í horfinu.  

Frá sjónarhóli félagana er reynslan af samningunum mjög góð, þó að síðustu ár hafi reynst þeim erfið. 

Tilkoma samninganna hefur fært félögunum ýmis samlegðaráhrif og auðveldað þeim að efla innra starf 

sitt, meðal annars með því að nýta starfsfólk betur en áður. Yfirráð yfir mannvirkjunum hefur gert þeim 

kleift að auka nýtingu mannvirkjanna og bæta þjónustu við iðkendur sína, meðal annars með því að 

gera afreksfólki kleift að nýta mannvirkin utan hefðbundins opnunartíma, nokkuð sem bæjaryfirvöldum 

hefði reynst erfitt. Ennfremur hefur möguleikinn á að skapa félögunum tekjur með útleigu til þriðja aðila 

reynst félögunum afar mikilvægt, sérstaklega á síðustu árum þegar framlög frá bæjarfélaginu í 

gegnum rekstrarsamningana hafa dregist saman. 
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6 Umræður og samantekt 
Ljóst er að íþróttahreyfingin í Hafnarfirði hefur leikið stórt hlutverk í vexti og viðgangi bæjarfélagsins frá 

upphafi. Félögin hafa vaxið og dafnað í gegnum tíðina og eru áhrifamikið afl í bæjarfélaginu. Þetta 

endurspeglast ekki síst í þeirri miklu nánd sem hefur gjarnan verið á milli þeirra og hins pólitíska 

vettvangs bæjarfélagsins. Félögin eru gott dæmi um það hvernig aðilar þriðja geirans, sem eiga 

uppruna sinn í félagslegu frumkvöðlastarfi, gerast farsælir þjónustuveitendur í umboði bæjaryfirvalda. Í 

dag bera samskipti FH, Hauka og bæjaryfirvalda keim af einkennum viðskiptanálgunar þegar horft er 

til rekstrarsamninganna. Bæjaryfirvöld hafa kosið að eiga samstarf við þessa fulltrúa þriðja geirans, 

ekki af því að þau valdi ekki verkefninu sjálf heldur vegna þess að félögin þykja ákjósanlegir 

samstarfsaðilar.  

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

 Hver er reynslan af notkun rekstrar- og leigusamninga um rekstur íþróttamannvirkja í 

Hafnarfirði og hvernig er fjárhagslegum samskiptum Hafnarfjarðarbæjar og íþróttafélaga í 

bænum háttað? 

6.1 Ástæðurnar fyrir því að leið rekstrarsamninga var valin 

Ýmsar breytingar hafa orðið á sveitarstjórnarstiginu á undanförnum árum. Hluti af stjórnsýsluumbótum 

hjá ríkisvaldinu hafa falist í því að flytja málaflokka yfir á sveitarstjórnarstigið. Horfur eru á að sú þróun 

muni halda áfram. Sveitarfélögin þurfa því að aðlagast breyttum tímum og leita leiða til að gera sí 

umfangsmeiri rekstur sinn hagkvæmari en áður. Það er ekki óeðlilegt að áhrif stjórnsýsluumbóta hjá 

ríkisvaldinu, sem meðal annars má rekja til stefnunnar um nýskipan í ríkisrekstri, smitist yfir á sveitar-

stjórnarstigið. Einn að áherslupunktum umræddrar stefnu er að ekki skipti öllu máli hver veiti opinbera 

þjónustu. Notkun ýmissa stjórntækja, þjónustusamninga þar á meðal, er ein birtingarmynd stefnunnar. 

Hafnarfjörður er engin undantekning að þessu leyti. Útboð á ýmsum þjónustuþáttum eins og 

ræstingum, snjómokstri og sorphirðu auk þjónustusamninga um rekstur leik- og grunnskóla eru dæmi 

um birtingarmynd þessarar þróunar. 

Rekstrarsamningarnir um rekstur Ásvalla og Kaplakrika eru skilgetið afkvæmi stefnunnar um nýskipan 

í ríkisrekstri, sem að framan er lýst. Þó verður að segja að aðrir áhrifaþættir en þeir sem snúa beint að 

hagræðingu í rekstri bæjarfélagsins hafi haft mikið að segja. Stjórntækin eru ekki pólitískt hlutlaus og 

val á þeim mótast af þeim stefnum og straumum sem eru ráðandi á hverjum tíma. Líta verður til þeirrar 

hugmyndafræði sem var ríkjandi hjá meirihluta bæjarstjórnar á þeim tíma sem samningarnir voru 

gerðir, sem meðal annars endurspeglaðist í öllum þeim samningum sem gerðir voru við einkaaðila um 

opinberar framkvæmdir og þjónustu. Kenningar Johns Kingdon varpa einnig ljósi á þau skilyrði sem 

sköpuðust þegar stefnustraumarnir þrír mættust og skilyrði sköpuðust fyrir því að fara leið rekstrar-

samningana. Glugginn var opinn á kjörtímabilinu 1998–2002 og eftir þann tíma, er annar meirihluti tók 

við og pólitískir vindar snerust, hafa nýir samningar af þessu tagi ekki verið gerðir í bænum þrátt fyrir 



  

91 

ítrekaðar beiðnir félaga og fjölmörg rök sem hníga í þá átt að þjónustusamningar séu farsæl lausn fyrir 

bæjarfélagið. 

Íþróttahreyfingin í Hafnarfirði hefur lengi verið afar nátengd sveitarstjórnarmálunum. Sú staðreynd að 

bæjarstjórar undanfarinna áratuga hafa í flestum tilfellum á einhverjum tíma verið í forystu fyrir stærstu 

íþróttafélögin í bænum er ein birtingarmynd þessarar staðreyndar. Val á þjónustusamningum sem 

stjórntækjum verður því að skoða út frá hagsmunum þeirra hópa og einstaklinga sem ráða för hverju 

sinni. Það þjónaði hagsmunum íþróttafélaganna á sínum tíma að þessi leið var farin og í ljósi þess 

hversu nátengd þau eru vettvangi sveitarstjórnarmálanna þarf ekki að furða sig á að hún hafi orðið fyrir 

valinu. Ákveðnar vísbendingar, sem meðal annars hafa komið fram hjá viðmælendum, eru um að 

hagsmunir íþróttafélaganna hafi fyrst og fremst ráðið för þegar rekstrarsamningarnir voru gerðir. Sú 

staðreynd, að ákveðið hafi verið strax í upphafi að fara þessa leið og samningaviðræður hafi í raun 

aðeins verið leið að útfærslu á fyrirfram gefinni niðurstöðu, getur varla hafa verið æskileg staða fyrir 

bæjaryfirvöld. 

Niðurstaðan er því sú að þrjú sjónarmið hafi ráðið för þegar ákveðið var að ganga til samninga við 

félögin á sínum tíma. Sjónarmiðin eru talin upp í þeirri röð sem rannsakandi telur að hafi verið mikil-

vægust. Í fyrsta lagi höfðu hin nánu tengsl á milli íþróttafélaganna og hins pólitíska vettvangs í bæjar-

félaginu mikið að segja. Í öðru lagi verður að líta til kenninga Kingdons um hina pólitísku stefnuglugga, 

en sé horft til sögunnar er engin tilviljun að samningarnir voru gerðir á þeim tíma sem um ræðir og ekki 

síður af hverju slíkir samningar hafa ekki verið gerðir siðar. Í þriðja lagi er um að ræða væntingar um 

rekstrarhagræðingu. Í ljósi þess hvernig samningarnir eru uppbyggðir verður hins vegar að draga þá 

ályktun að hagræðingarsjónarmiðið hafi ekki verið ráðandi af hálfu bæjaryfirvalda. Til að sanngirni sé 

gætt verður að taka fram að hagræðingarsjónarmiðið tengist hinum tveimur að einhverju leyti þó svo 

að það hafi ekki verið í forgrunni. 

6.2 Íþróttafélögin sem rekstraraðilar 

Eftir því sem tímar hafa liðið og rekstur félaganna hefur orðið umfangsmeiri hafa fjármögnunarleiðir 

þeirra orðið fjölbreyttari. Samkvæmt flokkun Dees eru félögin sjálfbær að hluta hvað tekjuöflun varðar. 

Tekjur félaganna koma úr ýmsum áttum, frá félagsmönnum sjálfum og stuðningsmönnum, frá bæjar-

félaginu, en ekki síst með ýmsum leiðum sem eiga lítið skylt með tilgangi félaganna sjálfra en bera 

frekar keim af almennum samkeppnisrekstri. Ekki má ganga svo hart fram í slíkri tekjuöflun að hún 

komi niður á starfsemi félaganna og taka verður ábendingar frá deildum félaganna um að of langt sé 

gengið í útleigu á mannvirkjunum alvarlega. Hugsanleg ógn frjálsra félagasamtaka eins og FH og 

Hauka er of mikil viðskiptavæðing því hún getur yfirskyggt samfélagslegt hlutverk þeirra með þeim 

afleiðingum að þau eiga það á hættu að missa velvild almennings, stuðningsmanna og stjórnvalda. 

Það er mat rannsakanda að stjórnendur félaganna séu meðvitaðir um þetta atriði því að þó tekju-

leiðirnar séu fjölbreyttar tengjast þær langflestar íþróttastarfinu sjálfu með beinum hætti. Félögin stíga 

til að mynda almennt varlega til jarðar þegar kemur að útleigu mannvirkjanna til óskyldrar starfsemi. Í 

þeim tilfellum að félögin þurfa að láta af hendi æfingatíma vegna útleigu er reynt að haga hlutum 

þannig að deildir þeirra hafi einhverjar tekjur af viðkomandi viðburði.  
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Rekstrarsamningarnir eru fyrirferðarmiklir í samsetningu tekna félaganna. Þeir eru stærsti tekjuliðurinn 

hjá þeim báðum en jafnframt tekur umsýsla vegna þeirra mikinn tíma og orku frá forsvarsmönnum 

félaganna. Þrátt fyrir mikla fyrirhöfn sem fylgir þeim vilja stjórnendur félaganna ekki snúa af þeirri braut 

sem þegar hefur verið mörkuð varðandi rekstur mannvirkjanna, ekki síst vegna þeirra samlegðaráhrifa 

sem þeir ná fram með því að hafa umsjón með rekstri mannvirkjanna samhliða hinni hefðbundnu 

íþróttastarfsemi. Rekstur íþróttamannvirkjanna er ekki ýkja flókin starfsemi í eðli sínu sem krefst þess 

af félögunum að þau búi sjálf yfir mikilli sérfræðiþekkingu á þessu sviði. Þau hafa sýnt það að þau 

valda þessum verkefnum vel. Með hliðsjón af þeim árangri sem þau hafa náð verður að draga þá 

ályktun að þau séu heppilegir rekstraraðilar íþróttamannvirkjanna.  

6.3 Samningarnir sem stjórntæki 

Samningarnir um rekstur Ásvalla og Kaplakrika skera sig að nokkru leyti frá mörgum þeirra þjónustu-

samninga sem Hafnarfjarðarbær hefur gert í tengslum við starfsemi sína. Þegar meta á áhrif þeirra 

sem stjórntækis verður þessi blæbrigðamunur greinilegur. Magnvirkni samninganna er nokkuð mikil. 

Þeir nýta sveigjanleika þriðja geirans þannig að bæjarfélagið fær meira fyrir þá fjármuni sem þeir kosta 

en ef það væri að sinna rekstri mannvirkjanna sjálft. Þjónustan er tilfölulega einföld og auðvelt væri 

bjóða hana út ef vilji stæði til þess. Það er til þess fallið að draga úr magnvirkni samninganna að sam-

keppni skortir og árangursmælikvarðar eru ekki fyrir hendi. Bæði þessi atriði eru veikleikar í núverandi 

rekstrarsamningum en tiltölulega auðvelt yrði að breyta síðarnefnda atriðinu með endurskoðun þeirra.  

Eins og samningarnir eru settir upp í dag, og í ljósi þess til hvernig þeirra var stofnað, má segja að skil-

virkni þeirra sé ekki sérlega mikil. Það var aðeins um einn samningsaðila fyrir bæjarfélagið að ræða 

gagnvart hverju mannvirki, og það sem meira er, ákvörðunin um að hann skyldi fá verkefnið var tekin 

áður en út í samningaviðræður er farið. Í þessu sambandi er ljóst að hið samfélagslega markmið, að 

félögin nái að vaxa og dafna áfram, var fyrirferðarmikið að hálfu bæjaryfirvalda þegar út í samninga-

viðræður var farið, og það jafnvel á kostnað fjárhagslegra sjónarmiða.  

Sökum þess að það er illa skilgreint í samningunum, hvað bæjarfélagið er í raun að kaupa er ljóst að 

illa er hægt að mæla raunverulegan árangur sem næst fram með samningunum. Ljóst er að ekki er 

raunhæft að breyta núverandi fyrirkomulagi, að gefa fleiri aðilum kost á að keppa um verkefnið, en 

hins vegar má, með endurskoðun samninganna, setja fram mælanlegar stærðir til að auðvelda 

árangursmælingar. Samningunum fylgir ekki jöfnuður í ljósi þess að aðeins eitt íþróttafélag á mögu-

leika á að gera samning um rekstur hvers mannvirkis. Lögmæti samninganna er hins vegar mikið. Þó 

að ekki sé hægt að segja að ýkja mikil reynsla sé komin á gerð slíkra samninga er reynslan af þeim 

ágæt og ekki eru forsendur til að ætla að heiðarleg sjónarmið ráði ekki för hjá samningsaðilum. 

Hin nánu tengsl á milli íþróttafélaganna og bæjaryfirvalda ekki til þess fallin að auðvelda myndun hefð-

bundins seljenda- og kaupendasambands. Íþróttafélögin eru ekki óskyldur þriðji aðili og því er hætt við 

að undirbúningur og framkvæmd rekstrarsamninganna verði alltaf flóknari en annars hefði orðið. Þetta 

leggur auknar kröfur um hlutlægni og fagmennsku á þá sem samningana gera.  
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Í ljósi þess sem hér hefur verið sagt um eiginleika rekstrarsamninganna sem stjórntækja er það niður-

staðan að þeir séu í meðallagi gott stjórntæki fyrir Hafnarfjarðarbæ. Í núverandi samningum eru 

ákveðnir veikleikar en hægt er að bæta úr þeim með endurskoðun samninganna. Því eru forsendur 

fyrir því að rekstrarsamningar sem stjórntæki geti nýst bæjarfélaginu enn betur í framtíðinni.  

Hafnarfjarðarbær hefur ýmis úrræði til að lágmarka hættuna á umboðsvanda. Hvað varðar þau tvö 

atriði sem hægt er að beita til að minnka hættuna á hrakvali áður en samningur er kominn á er ljóst að 

annað þeirra, val á samningsaðila, er tæpast fyrir hendi í ljósi þess að samningasaðilinn er aðeins einn 

og ákvörðunin um að semja við hann hefur þegar verið tekin. Í því ljósi verður að leggja þeim mun 

meiri áherslu á hinn þáttinn, vandaða samningsgerð. Ljóst er að skilgreina þarf mun betur magn og 

gæði þeirrar þjónustu sem Hafnarfjarðarbær er að kaupa af félögunum til að lágmarka hættuna á 

freistnivanda. Hverfa þarf frá núverandi fyrirkomulagi sem kveður í raun einungis á um leigu á skil-

greindum fjölda af tímum. Með því að setja inn fyrirfram skilgreinda mælikvarða verður mun 

auðveldara er frá líður að meta hvort bærinn er að fá það sem hann er að borga fyrir. Hvað varðar 

eftirlitsþættina sem hægt er að beita eftir að samningur er kominn á má segja að þau mál hafi almennt 

verið í lagi fram að þessu. Umbeðnum gögnum hefur verið skilað og að því leyti hafa forsendur fyrir 

virku eftirliti verið fyrir hendi. Kröfulýsingin, sem unnið hefur verið er að, en hefur ekki verið innleidd, 

mun auðvelda þetta verk. 

6.4 Áhersluatriði við endurskoðun samninganna 

Þrátt fyrir jákvæða reynslu af notkun rekstrarsamninganna er ljóst að full ástæða er til að taka þá til 

endurskoðunar og færa þá nær því formi sem almennt er notað um kaup á opinberri þjónustu. Skil-

greina þarf betur magn og umfang þjónustunnar. Bæjaryfirvöld þurfa að skilgreina fjárhagsramma sem 

félögin þurfa að reka mannvirkin innan, jafnvel með álagsprósentu. Þannig geta félögin hafi framlegð 

af rekstrinum til viðbótar við þann fjárhagslega ávinning sem þau geta haft með því að halda sig innan 

fjárhagsrammans auk annarra tekna sem þau geta haft af mannvirkjunum, til dæmis með útleigu til 

þriðja aðila. Setja þarf fram lýsingu á eðli þjónustunnar og nauðsynlegum gæðaviðmiðum til að lág-

marka hættuna á umboðstapi. Ekki er verið að halda því fram að félögin hafi rekið mannvirkin á 

óviðunandi hátt eða komið sér undan því að haga rekstrinum í samræmi við þau gæðaviðmið sem 

Hafnarfjarðarbær hefur sett. Hins vegar er eðlilegt að bæjarfélagið, sem helsti eigandi mannvirkjanna 

og sá sem fjármagnar reksturinn, hafi meiri stjórn á því hvernig þjónustunni er háttað.  

Þeir samningar sem í gildi eru í dag eru skilgreindir sem „rekstrar– og leigusamningar“ og ná utan um 

leigu á mannvirkjunum annars vegar og stuðning bæjarfélagsins við innra starf félagsins hins vegar. 

Þessu þarf að breyta. Að hafa þessi tvö hlutverk í sama samningnum er til þess fallið að minnka gegn-

sæi þeirra. Gera þarf nýja samninga um rekstur mannvirkjanna út frá þeim forsendum sem lýst er hér 

að framan. Hvað varðar þjónustuþáttinn þá er lagt til að bæjarfélagið styrki félögin sérstaklega í því 

skyni að þau geti ráðið til sín starfsfólk er hefur yfirumsjón með fjárhagslegum og faglegum þáttum. 

Um þetta þarf að gera samninga sem taka mið af fyrirfram skilgreindum mælikvörðum er lúta að stærð 

og umfangi félaganna.   
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Núverandi rekstrarsamningar, eins ágætlega og þeir hafa reynst, eru barn síns tíma. Þeir eru gerðir á 

þeim tíma þegar lítil hefð var fyrir gerð slíkra samninga hérlendis. Í því ljósi er ekki óeðlilegt að reynsla 

annarra sveitarfélaga varðandi þá samninga sem gerðir hafa verið á undanförnum árum verði höfð til 

hliðsjónar. Hafnarfjarðarbær á ekki að hika við að nýta sér þá jákvæðu reynslu sem fengist hefur með 

núverandi samningum og leita eftir samningaviðræðum við Fimleikafélagið Björk og Badmintonfélag 

Hafnarfjarðar um rekstur Íþróttamiðstöðvarinnar Bjarkar og íþróttahússins við Strandgötu út frá þeim 

forsendum sem er lýst hér að framan. 

Full ástæða er til að skoða hvort ekki komi til greina að félögin sameinist um einhver þeirra verkefna er 

lúta að stjórnsýslu þeirra. Sjónarmiðin í þessu tilviki eru einkum tvö. Annars vegar rekstrarhagræðing 

og hins vegar aukinn stöðugleiki og fagmennska. Ljóst er að stjórnunareiningar félaganna eru litlar og 

þær eru því viðkvæmar fyrir ýmsum þáttum, til dæmis mannabreytingum. Án þess að sé verið að kasta 

rýrð á núverandi fyrirkomulag má velta því fyrir sér hvort stærri starfseining ætti ekki auðveldara með 

að byggja upp og viðhalda nauðsynlegri fagmennsku, en kröfur að því taginu koma örugglega ekki til 

með að minnka eftir því sem tímar líða. Umsýsla tengd starfsmannamálum, bókhald og greiðsla 

reikninga, innheimta æfingagjalda, umsjón rekstrartengds viðhalds, allt eru þetta þættir sem mætti 

skoða með tilliti til hugsanlegrar samvinnu. Í þessu sambandi má minna á að Golfklúbburinn Keilir sér 

nú um umhirðu allra knattspyrnu- og golfvalla í bænum en til þessa fyrirkomulags var stofnað með 

hagræðingu og fagmennsku í huga. Ekki hefur borið á óánægju með það fyrirkomulag. 

Brýnt er að efla starfsemi ÍBH. Hugsa mætti sér að samstarf félaganna um tiltekna verkþætti sem lýst 

er hér að framan gæti farið fram á vettvangi ÍBH. Fari svo að stærri félögum bæjarins hugnist ekki sú 

leið, og vilji þeirra standi til að sinna sínum verkefnum sjálf, þarf eftir sem áður að huga að hags-

munum minni félaganna. ÍBH þarf að hafa bolmagn til að geta liðsinnt minni félögunum, og jafnvel haft 

umsjón með ákveðnum verkefnum er lúta að faglegu starfi félaganna og stjórnunarlegum þáttum eins 

og bókhalds- og launavinnslu og innheimtu æfingagjalda. Spurning er hvort þær fjárhæðir sem ætlaðar 

eru í þessi verkefni í þeim samningum um rekstrarstyrki sem í gildi eru við flest íþróttafélög bæjarins, 

nýttust ekki betur hefði ÍBH þá til ráðstöfunar. 

6.5 Reynslan af notkun rekstrarsamninganna 

Ljóst er að samningarnir um rekstur Ásvalla og Kaplakrika hafa reynst vera gæfuspor fyrir bæjarfélagið 

og íþróttafélögin. Að mati fulltrúa félaganna hafa þeir orðið til þess að stórefla innra starf félaganna, 

samlegðaráhrifin af því að tengja rekstur félaganna og mannvirkjana saman eru mikil. Miklu máli skiptir 

í þessu sambandi að félögunum hefur tekist að auka þjónustuna við félagsmenn sína, meðal annars 

með lengri opnunartíma en áður. Það mikla framlag sem sjálfboðaliðar skila yrði mun erfiðara að 

nálgast ef rekstur mannvirkjanna væri á hendi bæjarfélagsins. Það er reynsla stjórnenda félaganna að 

ein helsta forsenda fyrir því að ná að virkja sjálfboðaliða til verka er að þeim finnist þeir eiga eitthvað í 

viðfangsefninu. Sá tekjuauki sem félögin hafa haft af mannvirkjunum hefur einnig skotið traustari fótum 

undir fjárhag þeirra og hjálpað þeim í uppbyggingu á innra starfi sínu.  
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Viðmælendur frá Hafnarfjarðarbæ eru á einu máli um að það hefði reynst bæjarfélaginu mun 

kostnaðarsamara að reka mannvirkin sjálft en að fela íþróttafélögunum reksturinn. Að þeirra mati hafa 

þau staðið sig vel og sýnt að þau valda verkefninu fullkomlega. Það sé jafnvel full ástæða til að skoða 

það með alvarlegum hætti hvort ekki sé rétt að útfæra stefnuna frekar og leita samninga við fleiri félög 

um rekstur á Íþróttamiðstöðinni Björk og íþróttahúsinu við Strandgötu. Í ljósi reynslunnar með þá 

samninga sem þegar hafa verið gerðir er ástæða til að taka undir þetta sjónarmið. 

6.6 Fjárhagsleg samskipti Hafnarfjarðarbæjar og íþróttafélaganna 

Eins og fram hefur komið eru fjárhagsleg samskipti bæjaryfirvalda og íþróttafélaga bæjarins með 

margvíslegum hætti. Þrátt fyrir að beinn fjárstuðningur við starfsemi félaganna sé kannski ekki ýkja 

mikill, eins og ársreikningur Hauka ber með sér, hangir margt fleira á spýtunni. Í þessu sambandi má 

nefna að verðmæti hljóta að felast í endurgjaldslausum afnotum ÍBH af íþróttamannvirkjum bæjarins. 

Einnig má benda að á sveitarfélaginu hvílir ekki lagaskylda að fjárfesta í stórum keppnishúsum. Minni 

íþróttamannvirki, sem frekar eru miðuð að þörfum grunnskólanna fyrir íþróttakennslu myndu væntan-

lega duga til að sveitarfélagið uppfyllti skyldur sínar. Þessu til viðbótar þá er ljóst að niðurgreiðslur 

æfingagjalda til foreldra hafa orðið til þess að fjölga iðkendum og auka tekjur félaganna af æfinga-

gjöldum. Fullt tilefni er til að auka gagnsæi í þessum málum og eitt af því sem auðveldlega má gera í 

því skyni er að skilja algerlega á milli rekstrar- og leigusamninganna vegna mannvirkjanna og þeirra 

samninga sem gerðir eru við aðildarfélögin um um rekstrarstyrki.   

Ljóst er að FH og Haukar leita víða fanga í tekjuöflun sinni. Þau eru aðeins að litlu leyti rekin fyrir opin-

bert fé og þurfa að langmestu leyti að treysta á eigið frumkvæði í þeim efnum. Til að mynda fleyttu þau 

sér yfir erfiðasta hjallann í kjölfar lækkunar á rekstrarsamningunum með því að auka tekjur af útleigu 

samkomusala til óskyldra aðila. Félögin þurfa þó að hafa í huga að treysta ekki um of á tekjur sem 

tengjast lítið eða ekki tilgangi þeirra og hlutverki og láta þá tekjuöflun ekki standa íþróttastarfinu sjálfu 

fyrir þrifum, þá eiga þau það á hættu að missa sérstöðu sína og velvild í augum samfélagsins. 

Í ljósi umræðunnar hér að framan um tekjuleiðir félaganna, hvers eðlis tekjurnar eru, umfang þeirra og 

hvaðan þær koma má samt ekki gleyma einu lykilatriði. Mikilvægasta tekjulind félaganna er hvergi 

bókfærð enda afar erfitt að meta hana til fjár, nefnilega framlag sjálfboðaliðanna. Án framlags þeirra 

væri enginn grundvöllur fyrir starfsemi félaganna. 
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Lokaorð 

Tilgangur rannsóknarinnar var að meta reynsluna af þeim rekstrar- og leigusamningum sem hafa verið 

í notkun varðandi tiltekin íþróttamannvirki í Hafnarfirði. Einnig var lagt upp með að bregða ljósi á 

fjárhagsleg samskipti íþróttafélaganna í Hafnarfirði og bæjaryfirvalda, svo og að greina hvaða bjargir 

eru helstar hjá félögunum varðandi rekstrartekjur.  

Niðurstaðan er sú að það hafi verið rétt skref á sínum tíma að gera umrædda samninga við FH og 

Hauka. Félögin hafa valdið verkefninu vel og rekið mannvirkin með sóma. Þau hafa reynst bæjar-

yfirvöldum góður bandamaður í fjárhagslegum erfiðleikum, tekið á sig skerðingar opinberra framlaga 

en náð samt að halda uppi fullu þjónustustigi og vel það. Það er mat höfundar, svo og viðmælenda 

hans, að það hefði reynst bæjarfélaginu kostnaðarsamara að reka mannvirkin sjálft heldur en að fela 

félögunum verkefnið. Sveigjanleiki þeirra, sem aðila þriðja geirans, hefur hér mikið að segja. Lagt er til 

að næsta skref verði tekið og að leitað verði samninga um rekstur fleiri íþróttamannvirkja í eigu bæjar-

félagsins.  

Samningarnir eru þrátt fyrir allt ekki gallalausir og full ástæða er til að endurskoða þá. Skilgreina þarf 

betur magn og umfang þeirrar þjónustu sem um er að ræða. Þetta er nauðsynlegt til að bæjaryfirvöld 

geti haft betra eftirlit með þeirri þjónustu sem veitt er í mannvirkjunum, að þeir nýtist betur sem stjórn-

tæki. Lagt er til að sú leið sem Kópavogsbær hefur farið verði skoðuð af alvöru. Verði sú leið farin, sem 

höfundur leggur til, að gera samning um rekstur Íþróttamiðstöðvarinnar Bjarkar, er álitlegur kostur að 

fara svipaða leið og Kópavogsbær hefur farið. 

Það voru pólitískar ástæður og mikil áhrif íþróttafélaganna í bæjarfélaginu, ekkert síður en fjárhagsleg 

sjónarmið, sem réðu því að leið þjónustusamninga var valin á sínum tíma. Þetta undirstrikar að stjórn-

tækin, hver sem þau eru hverju sinni, eru ekki pólitískt hlutlaus og val þeirra tekur mið af þeim stefnum 

og straumum sem eru ráðandi á hverjum tíma. Gaman hefði verið að rýna betur fjárhagsleg samskipti 

bæjaryfirvalda og íþróttafélaganna, svo og gera jafnframt tilraun til að meta til fjár framlag sjálfboðaliða 

félaganna.  

Félögin eru býsna framsækin í tekjuöflun sinni og leita fanga víða. Þetta undirstrikar þá staðreynd að 

félagslegir frumkvöðlar eru lausnamiðaðir og þau viðhorf skila sér ekki síst inn í tekjuöflun félaganna. 

Sérstaka athygli vakti hversu lítið hlutfall tekna þeirra kemur frá opinberum aðilum. Það er álit höfundar 

að félögunum hafi í öllum aðalatriðum tekist að sneiða hjá þeirri freistingu að láta tekjuöflun sína koma 

niður á sjálfu íþróttastarfinu. Það er ennfremur álit höfundar að félögin séu meðvituð um mikilvægi 

þess að hafa ætíð í huga hver tilgangur og markmið félaganna er. Það er því lítil hætta á því að þau 

verði of viðskiptamiðuð í starsemi sinni og missi sérstöðu sína í augum almennings. 
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