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Framkvæmdaho pur SSH í þro ttamannvirki, í þro ttastyrki 
og sundlaugar 

Áfangaskýrsla 

Inngangur 

Í maí síðastliðnum var skipaður framkvæmdahópur á vegum Framtíðarhóps SSH til að vinna að 

undirbúningi að breytingum á rekstri íþróttamannvirkja, íþróttastyrkja og sundlauga á 

höfuðborgarsvæðinu. Í veganesti fékk hópurinn niðurstöður frá hugmyndasmiðju SSH há sem haldin 

var í vor og fólst lýsing á verkinu í eftirfarandi þáttum: 

 

Íþróttamannvirki: 

 Íþróttamannvirki á höfuðborgarsvæðinu eru ekki allsstaðar fullnýtt.  Mikilvægt er að nýta þau 

eins og kostur er, enda er eftirspurn eftir góðri aðstöðu mikil innan íþróttafélaga.  Því er 

samstarf um nýtingu og innkaup í tengslum við íþróttamannvirki tækifæri til hagræðingar og 

bættrar nýtingar á fasteignum. 

Íþróttastyrkir: 

 Kanna kosti samræmdra reglna um niðurgreiðslu á íþróttum og tómstundum.  Að styrkir 

sveitarfélaga sé hægt að nota milli sveitarfélaga.  Oft gerist það að börn þurfi að ferðast 

langan veg til að stunda íþróttir eða tómstundir í eigin sveitarfélags á meðan að stutt er í slíkt 

mannvirki í nágrannasveitarfélagi.   

Sundlaugar: 

 Að sveitarfélög hafi samvinnu um þjónustu og gjaldskrá sundlauga og gefi út sameiginlegt 

kort sem gilda í allar sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu.  Ákveðin sérhæfing lauga eigi sér 

stað með það að markmiði að sundgestir geti fundið laug við sitt hæfi án þess að það bitni á 

verði og gæðum.  Á frídögum mætti t.d. hafa helming lauganna opnar.  Þetta dregur úr 

útgjöldum án þess að það bitni endilega á þjónustu.  Hér mætti einnig kynna ferðamönnum 

ólíka eiginleika fjölda sundlauga á Höfuðborgarsvæðinu. 

  



 

2 
 

  

Þátttakendur 
Nafn Sveitarfélag 

Ómar Einarsson Reykjavíkurborg, forsvarsmaður hópsins 

Ingvar Sigurður Jónsson Hafnarfirði 

Haukur Geirmundsson Seltjarnarnesi 

Jón Júlíusson Kópavogi 

Indriði Jósafatsson / Sigurður Guðmundsson Mosfellsbæ 

Patrekur Jóhannesson Garðabæ 

Steinþór Einarsson Reykjavík 

Ragnar Þ. Guðgeirsson Expectus 

 

Markmið um árangur 
Aðaltillaga hópsins er eftirfarandi. Með henni telur hópurinn að eftirfarandi markmið náist. Jafnframt 

tekur tillagan mið af þeirri stefnumótun sem sett hefur verið fram í húsnæðismálum hjá 

Velferðarráðuneytinu og Reykjavíkurborg. 

 Nýta betur tekjustofna sem felast í þeim mannvirkjum sem Höfuðborgarsvæðið hefur yfir að 

ráða í þessum málaflokki. 

 Lækka rekstrarkostnað með aðhaldi, samnýtingu og sameiginlegum innkaupum. 

 Auka samræmi í þjónustu á svæðinu varðandi aðgengi að þjónustu, gjaldskrár og styrki.  

Tillögur hópsins 

Sundstaðir 

 
1. Lagt er til að stök gjöld í sundlaugar verði hækkuð verulega frá því sem nú er með það 

fyrir aukum að íbúar svæðisins kaupi kort í stað stakra gjalda. Með þessu móti er 
hugmyndin að ferðamenn og aðrir sem eru búsettir utan Höfuðborgarsvæðisins greiði 
gjald sem endurspeglar betur rekstrarkostnað sundstaða og þau gæði sem þar er 
boðið upp á. 

2. Jafnframt er lagt til að skoða mörk á barnagjaldi og færa það aftur til 12 ára aldurs í 
stað 18 ára. 

3. Nauðsynlegt er að skoða í þessu sambandi hvort staka gjaldið verði ekki mismunandi 
eftir þeirri þjónustu sem er í boði. 

4. Samhliða þarf að samræma afsláttarkort þannig að kort keypt á einum stað nýtist til 
heimsókna hvar sem er á svæðinu en á móti þarf að eiga sér stað uppgjör milli staða. 
Unnið verði að því að öll frístunda- og þjónustukort verði rafræn. Áður en endanleg 
ákvörðun er tekin þarf að fara fram greining á kostum og göllum slíks kerfis og 
greining á kostnaði við rekstur, bókhaldsmál o.fl. 

5. Sundlaugar verði kynntar sameiginlega fyrir ferðamönnum í samvinnu við 
Höfuðborgarstofu. 

6. Sveitarfélögin sameinist um útboð á vörum fyrir sundlaugar og byrjað verði með 
tilraunaverkefni á því sviði fyrir árslok 2011. 
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7. Lagt er til að skipta Höfuðborgarsvæðinu upp í nokkur undirsvæði með það fyrir 
augum að auka nýtingu með því að samræma opnunartíma og fækka opnum 
sundlaugum á „rauðum dögum“ þegar kostnaður við mönnun er mestur. 

Íþróttamannvirki 
1. Gert verði svæðaskipulag fyrir íþróttafélög á svæðinu í heild sem lýtur að því að auka 

nýtingu á þeim mannvirkjum sem þegar hafa verið byggð.  Fyrir liggur í greiningu 
hópsins að mikil umframafkastageta er fyrir hópíþróttir í Kópavogi sem mikilvægt er 
að nýta til fulls áður en frekari nýframkvæmdir fara í gang. 

2. Komið verði upp samræmdri gjaldskrá á milli sveitarfélaganna varðandi viðskipti 
þeirra á milli varðandi leigu á íþróttatímum í íþróttamannvirkjum. 

3. Komið verði upp sameiginlegum gagnabanka varðandi áhöld og tæki sem hægt verði 
að leigja á milli íþróttamannvirkja sveitarfélaganna varðandi mót og keppnir. 

4. Komið verði upp sameiginlegu kerfi til að unnt sé að fylgjast með nýtingu 
íþróttamannvirkja og iðkun/aðsókn í íþróttamannvirkjum. 

5. Kannaðir verði möguleikar á sameiginlegum innkaupum, útboðum og miðlun 
upplýsinga um verð fyrir aðkeyptar vörur og þjónustu. 

6. Staðsetning dýrustu mannvirkja sem hafa mesta afkastagetu verði framvegis ákveðin í 
samvinnu sveitarfélaga og með það að leiðarljósi að tryggð sé viðunandi nýting til 
framtíðar. Þar er einkum átt við sérhæfð mannvirki eða greinar þar sem iðkendur eru 
tiltölulega fáir á hverju svæði: 

i. Knattspyrnuleikvangar/Knatthús 
ii. Fimleikahús 

iii. Frjálsíþróttahús/frjálsíþróttavellir 
iv. Reiðhallir/skeiðvelli 
v. Skotsvæði 

vi. Tennishallir/tennisvellir 
vii. Skautahallir 

viii. Akstursíþróttasvæði 
ix. Skíðasvæði (komin reynsla á) 

Íþrótta- og tómstundastyrkir 
1. Samræmdar verði reglur á milli sveitarfélaganna varðandi 

frístundakort/hvatagreiðslur sem miði að því að almennt geti börn og unglingar nýtt 
styrki viðkomandi sveitarfélags til æfinga með íþróttafélögunum á 
höfuðborgarsvæðinu. 

2. Samræmdar verði reglur og gjaldskrár vegna afnota sérsambanda af 
íþróttamannvirkjum sveitarfélaganna. 

3. Samræmdar reglur um afreksstyrki, ferðastyrki afreksfólks o.s.frv. 

Samstarf og samræmingarvinna 
1. Komið verði á að lágmarki ársfjórðungslegum fundum fulltrúa allra sveitarfélaganna á 

svæðinu til að meta árangur, miðla upplýsingum og vinna markvisst að bættri nýtingu 
mannvirkja, bættri þjónustu og hagræðingu. 

 


