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Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur var með starfsemi á 67 föstum starfsstöðvum á árinu 2004.  
Starfsemi var rekin á 34 starfsstöðum sem voru í umsjón ÍTR auk 33 starfsstöðva í skólum.  
Starfsstöðvar ÍTR eru meðal annars frístunda- og félagsmiðstöðvar, Hitt Húsið, sundlaugar, 
íþróttahús, skíðabrekkur, sparkvellir, þjónustumiðstöð fyrir íþróttasvæði auk Fjölskyldu- og 
húsdýragarðs.  Auk þess rekur ÍTR frístundaheimili fyrir börn í 1. – 4. bekk í skólum borgarinnar 
ásamt félagsstarfi fyrir unglinga og íþróttastarfsemi fyrir aldraða.  Stærsta breytingin í starfsemi ÍTR á 
árinu var fjölgun frístundaheimila úr 16 í 33 haustið 2004.  Samtals þjónar ÍTR nú 2.150 börnum í 
frístundaheimilum. 
  
Gert var ráð fyrir því í markmiðum ÍTR að 1.900.000 gestir kæmu í sundlaugar ÍTR á árinu.  
Niðurstaðan var að 1.840.000 gestir komu og munar þar mestu um skólasund sem lá niðri í verkfalli 
kennara. 
 
Í starfsmannaþjónustu voru fjórir starfsmenn sem 
þjónuðu starfsmönnum og stjórnendum, 
starfsmannastjóri og þrír launafulltrúar.  Í árslok 
voru 984 starfsmenn hjá ÍTR í 425 stöðugildum.  Þar 
af voru 628 á föstum launum og 359 tímavinnu-
menn.  Að meðaltali voru 809 starfsmenn á launum 
hjá ÍTR árið 2004 í 685 stöðugildum. 
 
Í fjármáladeild voru fjórir starfsmenn sem þjónuðu viðskiptamönnum og stjórnendum ÍTR á sviði 
fjármála og bókhalds, fjármálastjóri, tveir í úrvinnslu reikninga og einn í afstemmingum, frágangi og 
lokaáritun reikninga.  Samtals voru um 89.000 bókhaldsfærslur færðar í bókhaldi ÍTR í 33.000 
fylgiskjölum. 
 
Tæknideild ÍTR samanstendur af tveimur starfsmönnum.  Þeir þjóna 203 tölvum og 485 notendum.  
Auk þess annast tæknideildin umsjón með heimasíðum, hússtjórnarkerfum, talstöðvum, myndbúnaði 
og tæknilega aðstoð við ýmsa viðburði hjá ÍTR. 
 
Rekstur ÍTR árið 2004 varð mun lakari en gert hafði verið ráð fyrir í áætlunum stofnunarinnar.  
Niðurstaðan er halli á rekstrarárinu 2004 að fjárhæð 70,8 m.kr.  Fluttur hafði verið halli frá fyrri árum 
að fjárhæð 34,1 m.kr.  Af þessu leiðir að ekki tókst að greiða niður halla fyrri ára. 
 
Gert er ráð fyrir að greiða hallann niður á þremur árum.  Ákveðið hefur verið að þar sem afkoma 
starfsstaða er með frávik umfram 5% verði farið sérstaklega ofan í allar rekstrarforsendur í samræmi 
við leikreglur um flutning milli ára.  Þar með talið allar ráðningarforsendur og forsendur sem eru 
grundvöllur rekstrar.  Til að unnt verði að ná tökum á rekstrinum þannig að hann standist 
fjárhagsáætlun og unnt verði að greiða niður uppsafnaðan rekstrarhalla verða margir þættir að haldast 
í hendur.  Þar er helst að telja öflugt samstarf  og samábyrgð stjórnenda í starfsemi ÍTR, skýrar 
verklagsreglur og samspil þjónustustigs og fjárveitinga.  Tekjumyndun ræðst að mjög miklu leiti af 
ytri aðstæðum en mest öll kostnaðarmyndun og afkoma sölustarfsemi er á beinni ábyrgð stjórnenda 
starfsstaða.  Því verður að gera kröfu til þeirra um ábyrgð og aðgerðir í rekstri ef forsendur tekna 
bregðast. 
 
Gerð hefur verið aðgerðaáætlun um hvernig bregðast skuli við rekstrarstöðu stofnunarinnar og 
hvernig styrkja megi stjórnendur til að takast á við þau verkefni sem felast í að ná tökum á rekstrinum 
og greiða niður uppsafnaðan halla.  Þar er megináhersla lögð á þátttöku allra og sameiginlega ábyrgð 
á því að ná árangri í þeim verkefnum sem framundan eru. 
 
Ómar Einarsson 
Sviðsstjóri ÍTR
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Almennt um rekstrarárið 
 
Rekstur ÍTR hefur að mörgu leiti verið stofnuninni erfiður á undangengnu ári.  Tekjutap varð í 
sundlaugum vegna óhagstæðs árferðis fyrri hluta árs auk neikvæðra áhrifa vegna verkfalls 
grunnskólakennara á aðsókn.  Gott veður síðla sumars náði ekki að vinna þetta upp.  Þjónusta við 
íþróttasvæði varð dýrari en gert hafði verið ráð fyrir, útleigu á húsnæði í Pósthússtræti seinkaði 
verulega, skíðasvæði á Hengli varð mun dýrara í rekstri en gert var ráð fyrir meðal annars vegna 
krafna Vinnueftirlits um endurnýjun á búnaði, stefnumótun Íþrótta- og tómstundaráðs varð dýrari en 
gert var ráð fyrir og rekstur Fjölskyldu- og húsdýragarðs og frístundaheimila einnig. 
Aftar í greinargerð þessari er gerð grein fyrir frávikum einstakra starfsstaða. 
 
Í uppgjörinu er samanburður á milli upphaflegrar fjárhagsáætlunar, endurskoðaðrar áætlunar 
(samþykkt í borgarráði), endurskoðaðrar áætlunar 2 (ekki samþykkt í borgarráði – inniheldur bætingu 
vegna starfsmats) og loks rekstrarniðurstöðu.  Í greinargerðinni er alltaf samanburður milli 
endurskoðaðra áætlunar 2 þó hún sé ekki samþykkt og rekstrarniðurstöðu þar sem annar samanburður 
myndi gefa alranga mynd af rekstrarstöðu ÍTR. 
 
Í greinargerð þessari er fjallað um: 

• Breytingu í rekstrarumfangi 
• Breytingar á fjárhagsáætlun 
• Samanburð áætlunar og rekstrarniðurstöðu. 
• Tekjur 
• Launa og launatengd gjöld 
• Innri leigu 
• Annan rekstrarkostnað 
• Sölustarfsemi. 
• Viðskiptakröfur – afskriftir. 
• Ferðakostnað 
• Rekstrarleigu. 
• Rekstraryfirlit 
• Frávikagreiningu einstakra starfsstaða 

 
Breyting í rekstrarumfangi 

 
Frá árinu 2003 hafa orðið nokkrar breytingar á rekstrarumfangi ÍTR.  Frístundaheimilum 
fjölgaði um 17, rekstur íþróttahús Kennaraháskóla Íslands var fluttur til ÍTR og árið 2004 var 
síðasta árið sem ÍTR rak Laugardalshöll. 
 

Breytingar á fjárhagsáætlun 
 
Fjárhagsáætlun ÍTR tók nokkrum breytingum á árinu 2004.  Borgarráð samþykkti eftirfarandi 
breytingar: 
 

• Hæfnismat samkvæmt kjarasamningi milli Reykjavíkur- 
borgar og stéttarfélaga   39.101.000 

• Starfsmat með leiðréttingum á launum einstakra starfs- 
manna allt aftur til 1. desember 2002 (ósamþykkt í borgarráði) 77.136.000 

• ÍTR tók við rekstri frístundaheimilis í Öskjuhlíðarskóla  4.060.000 
• Gjaldskrá Tetra Ísland var hækkuð  3.220.000 
• Viðbótarleiga húsnæðis Fasteignastofu 17.655.000 
• Uppbygging brettagarða  10.000.000 
• Golfvöllur að Korpúlfsstöðum  5.000.000 
• Atvinnumál ungs fólks 87.188.000 
• Vinnumiðlun skólafólks 12.500.000 

 Samtals 255.860.000 
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Breytingar á fjárhagsáætlun og rekstrarniðurstaða 

Áætlun 2004 Endursk. áætlun 1 Endursk. áætlun 2 Rekstrarniðurstaða 
2.586.413.000 2.765.138.000 2.842.272.643 2.974.288.963 

 
Fært hefur verið til gjalda hjá ÍTR stofnstyrkir (fjárveiting hjá Eignasjóði) og innri leiga 
áhalda og tækja að fjárhæð 31.467.148 sem ekki er gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun ÍTR.  Nettó 
rekstrarniðurstaða ÍTR er því 2.942.821.815. 
 
Heildarfrávik í rekstri ÍTR (án stofnstyrkja og innri leigu áhalda) árið 2004 eru 
100.550.815 í halla.  Af óbundnum rekstrarliðum er halli 70,8 m.kr., halli bundinna liða 17,4 
m.kr. og halli liða sem flytjast miðlægt í ráðhús 12,3 m.kr. 

 
Tekjur 
 

Áætlun 2004 Endursk. áætlun 1 Endursk. áætlun 2 Rekstrarniðurstaða 
675.413.000 675.413.000 675.413.000 822.915.768 

 
Niðurstaða tekna er 147.502.768 hærri en gert var ráð fyrir í endurskoðaðri áætlun 2.  Megin 
skýring er að í fjárhagsáætlun er framlag ÍTR til Fjölskyldu- og húsdýragarðs talið fram 
gjaldamegin í nettótölu og ekki áætlað fyrir tekjum.  Einnig eru tekjur vegna verkefna sem 
ekki er sérstök fjárveiting fyrir í áætlun ÍTR birtar tekjumegin.  Dæmi um slík verkefni eru 
rekstur skrifstofu UFE – Ungt fólk í Evrópu, Evrópuverkefni Leonardo og íþróttahús KHÍ. 
Samtals eru þessi verkefni með bókfærðar tekjur sem nemur 138.724.000. 
Auk þess er tekjustreymi hjá Hinu Húsinu 9.265.000 hærra en áætlað var. 

 
Launa og launatengd gjöld (laun, ltgj., fatnaður, bílastyrkur o.fl.) 
 

Áætlun 2004 Endursk. áætlun 1 Endursk. áætlun 2 Rekstrarniðurstaða 
1.203.305.000 1.330.189.000 1.407.323.643 1.598.938.050 

 
Niðurstaða launakostnaðar og tengds kostnaðar er 191.614.407 hærri en gert var ráð fyrir í 
endurskoðaðri áætlun 2.  Megin skýring er að í fjárhagsáætlun er framlag ÍTR til Fjölskyldu- 
og húsdýragarðs vegna þjónustusamnings einungis brotið niður í þrjár tölur (alm. 
rekstrarkostnað, hlutdeild í sameiginlegum kostnaði og innri leigu) og ekki áætlað sérstaklega 
fyrir launakostnaði.  Ekki er heldur áætlað fyrir launakostnaði í verkefnum þar sem ekki er 
sérstök fjárveiting í áætlun ÍTR.  Dæmi um slík verkefni eru rekstur skrifstofu UFE – Ungt 
fólk í Evrópu, Evrópuverkefni Leonardo sem eru kostuð af öðrum aðilum með greiddri 
kostnaðarhlutdeild og íþróttahús KHÍ. 
Samtals eru þessi verkefni með bókfærðan launakostnað sem nemur 129.271.000. 
Auk þess er launakostnaður í frístundaheimilum 34.713.000 hærri en áætlað var.  Skýringin 
felst í að skipting ramma í kostnaðargreiningu breyttist og hlutfall launa varð hærra en gert 
var ráð fyrir og hlutfall annars kostnaðar lægra. 
 

Innri leiga húsnæðis 
 

Áætlun 2004 Endursk. áætlun 1 Endursk. áætlun 2 Rekstrarniðurstaða 
562.677.000 577.532.000 580.333.000 586.906.239 

 
Niðurstaða kostnaðar vegna innri leigu fasteigna frá Fasteignastofu er 6.573.239 hærri en 
áætlað var.  Þetta er vegna húsaleigu á félagsmiðstöðinni Þróttheimum en gert var ráð fyrir að 
ÍTR myndi skila húsnæðinu í upphafi síðasta árs en hætt var við það.  Mismunur vegna innri 
leigu mun flytjast í miðlægan sjóð á vegum fjármáladeildar í ráðhúsi. 
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Annar rekstrarkostnaður 
 

Áætlun 2004 Endursk. áætlun 1 Endursk. áætlun 2 Rekstrarniðurstaða 
1.495.844.000 1.532.830.000 1.532.830.000 1.611.360.442 

 
Undir liðnum annar rekstrarkostnaður hefur verið fært verið til gjalda hjá ÍTR stofnstyrkir 
(fjárveiting hjá Eignasjóði) og innri leiga áhalda og tækja að fjárhæð 31.467.148 sem ekki er 
gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun ÍTR.   
Annar rekstrarkostnaður (án stofnstyrkja og innri leigu áhalda) varð 1.579.893.294.  
Niðurstaða annars rekstrarkostnaðar (án stofnstyrkja og innri leigu áhalda) en launa og innri 
leigu húsnæðis er 47.063.294 hærri en áætlað var.  Megin skýringar eru vegna kostnaðar sem 
ekki var áætlað fyrir en þar er um að ræða umframkostnað vegna verðbætinga á 
framkvæmdasamningum við íþróttafélög, leiga á áhöldum til eignasjóðs vegna 
Fjölskyldugarðs, kostnaður vegna íþróttahúss KHÍ, skrifstofu UFE, Evrópuverkefnis 
Leonardo og kostnaður vegna atvinnumála ýmissa kostnaðarstaða sem færður var sem 
hlutdeild í kostnaði en áætlað innan launakostnaðar. 

 
Sölustarfsemi 
 

Á mörgum starfsstöðum ÍTR eru starfræktar sölubúðir í einhverju formi.  Í félagsmiðstöðvum 
er um litlar rekstrareiningar að ræða sem velta litlum fjárhæðum en í sundlaugum, Ylströnd 
og Fjölskyldu- og húsdýragarði er um verulega veltu að ræða. 
Heildarvelta í þessari starfsemi hjá ÍTR var á árinu 2004 samtals 78.974.000 án 
virðisaukaskatts.  Þar af var velta í sundlaugum, Ylströnd og Fjölskyldugarði 75.931.000 án 
virðisaukaskatts. 
Af þessum fjárhæðum er ljóst að þessi starfsemi skiptir afkomu ÍTR verulegu máli og því er 
mikilvægt að meta afkomuna ársfjórðungslega og bera saman við fyrri afkomu og þau 
markmið sem sett hafa verið. 
Í töflunni hér að neðan má sjá afkomu sölubúða á árinu 2004. 

 
þús.kr. Árb.laug Breiðh.laug Grafav.laug Laugard.l. Sundhöll Vestb.laug Ylströnd Fjsk.garður 

Sala 17.900 3.827 11.081 11.521 752 1.236 4.358 25.115 
         
Birgðir 1/1 658 302 422 932 103 247 0 1.581 
Innkaup 12.578 2.632 7.780 9.019 487 799 2.432 14.027 
Birgðir 31/12 -981 -309 -324 -933 -71 -107 0 -824 
KSV 12.255 2.625 7.878 9.018 519 939 2.432 14.784 
         
Álagning 5.645 1.202 3.203 2.503 233 297 1.926 10.331 
Álagning % ‘04 46,1% 45,8% 40,7% 27,8% 44,9% 31,6% 79,2% 69,9% 
Álagning % ‘03 52,5% 19,8% 47,9% 33,7% 55,6% 55,6% 59,1% 81,0% 

 
Það sem helst vekur athygli er að afkoman í Árbæjarlaug, Grafarvogslaug, Laugardalslaug, 
Sundhöll, Vesturbæjarlaug og Fjölskyldu- og húsdýragarði er hlutfallslega lakari en árið 
2004.  Ef skoðað er hvernig afkoman hefði verið ef sama álagning (framlegð) hefði verið í 
rekstrinum og árið 2003 þá hefði afkoma þessara lauga verið 3,8 m.kr. betri en raunin varð.  Í 
mörgum tilvikum er kostnaðarverð seldra vara að hækka á meðan sölutekjur hækka lítið eða 
alls ekki.  Draga má þá ályktun af þessari þróun að vöktun á innkaupsverði sé ekki nægilega 
virk og fjöldi vörunúmera sé of mikill. 
Af þessu má sjá mikilvægi þess að fylgst sé vel með þessum rekstri og setja fram skýr 
markmið um afkomu. 

 
Viðskiptakröfur – afskriftir 
 

Á vegum ÍTR eru í borgarbókhaldi 1.177 ógreiddar viðskiptakröfur með eftirstöðvum á 
höfuðstól 40.475.600.  Skipting krafnanna er eftirfarandi: 
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Ár Fjöldi Höfuðstóll 
2001 og eldri 88 572.794 

2002 71 4.942.134 
2003 246 2.055.802 
2004 772 32.904.870 

 
Elstu kröfurnar hafa verið í lögfræðiinnheimtu og telja verður líkur á heimtum vegna þeirra 
litlar.  Því er gert ráð fyrir að færa til afskrifta stærstan hluta þeirra á árinu 2005. 
Viðskiptakröfur 2004 eru að stærstum hluta vegna afnota af íþróttamannvirkjum og þátttöku í 
samstarfsverkefnum.  Ekki eru taldar kröfur hér sem tilheyra Skíðasvæðum 
höfuðborgarsvæðisins sem færðar voru meðal krafna ÍTR að fjárhæð 36.982.900. 
Í árslok 2004 voru færðar til afskrifta viðskiptakröfur að verðmæti 3.918.079.  Þar af voru 
beinar afskriftir 1.878.063 sem endursendar voru af lögfræðingi eftir árangurslaust fjárnám 
eða töldust ekki innheimtanlegar af öðrum ástæðum.  Óbeinar afskriftir voru 2.040.016 sem er 
verðmæti krafna sem vísað hefur verið í kröfuvakt Intrum og tilheyra allar frístundaheimilum. 
 

Ferðakostnaður 
 

Samtals voru farnar í tengslum við starfsemi ÍTR 42 ferðir erlendis.  Í þessum ferðum voru 
samtals 289 ferðadagar og 133 ferðalangar.  Bókfærður nettókostnaður eftir að tekið hefur 
verið tillit til styrkja er 6.665.858.  Í mörgum tilvikum er um að ræða ferðir hópa ungmenna 
þar sem kostnaður ÍTR vegna ferða er óverulegur þar sem þær eru styrktar. 

 
Rekstrarleiga 
 

Á vegum ÍTR eru í árslok fjórar bifreiðar á rekstrarleigu.  Heildarskuldbinding vegna þeirra 
við áramót er samtals 2.636.444 út samningstíma þeirra. 

    Fast nr. 
Skrán. 
dagur 

Samn.-
tími til  

Fj. mán. 
eftir af 

samningi 
Gr. á 
mán. 

Heildar-
skuldb. 

Brúðubíll Skíðabíll       

Brimborg  
Ford 
Transit  EB 249 01.02 15.01.05 0,5 79.686 39.843 

Hengill Nauthólsvík       
Ingvar 
Helgason 

Nissan 
Dobl cap US 679 12.03 03.01.07 30 42.995 1.289.850 

Þjónustumiðst.        
Ingvar 
Helgason 

Nissan 
Dobl cap YF 190 10.03 15.11.05 10,5 53.581 562.601 

Tölvudeild        

P. Samúelson 
Toyota 
Yaris AZ 096 08.04 03.10.07 33 22.550 744.150 

    Samtals 74 198.812 2.636.444 
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Rekstraryfirlit 
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Frávikagreining einstakra starfsstaða. 
 
 

I2000 – Skrifstofa ÍTR 
Rekstrarniðurstaða skrifstofu varð 8.867.639 (10,8%) hærri en áætlað var.  Skýringin felst í að 
gert var ráð fyrir því í fjárhagsáætlun að starfandi íþróttafulltrúi léti af störfum og hæfi töku 
eftirlauna í lok árs 2003.  Það gerðist ekki og lét viðkomandi ekki af störfum fyrr en í lok árs 
2004.  Kostnaðarstaður I8460 er undir til að mæta þessum frávikum.   

 Einnig er kostnaðarauki vegna fjölgunar starfsmanna í starfsmannaþjónustu vegna fjölgunar 
frístundaheimila um 17 og starfsmannafjölgun vegna þess. 

 
Æskulýðsstarfsemi 
 Í heild var rekstur æskulýðsstarfsemi í mjög góðum farvegi.  Margir stjórnendur hafa rekið 

starfsemi sína af ábyrgð og festu sem sýnir sig í góðri afkomu.  Tveir starfsstaðir innan 
æskulýðssviðs skila þó neikvæðri rekstrarniðurstöðu og ber að hafa áhyggjur af þeim þar sem 
báðir eru með viðvarandi rekstrarhalla. 
Miðlægir rekstrarþættir sviðsins sem heyra undir æskulýðsfulltrúa eru samtals 2,1 m.kr. undir 
fjárhagsáætlun. 

 
I3010 – I3013 
 Rekstrarniðurstaða þeirrar starfsemi sem heyrir undir Frístundamiðstöðina Miðberg varð 

538.626 (0,6%) hærri en fjárhagsáætlun og 1.993.626 (2,3%) hærri en ráðstöfunarrammi.   
 Megin skýringar frávika liggja í mun hærri launakostnaði og kostnaði vegna aksturs 

starfsmanna en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun.  Sérstaklega þarf að skoða 
ráðningarforsendur starfsmanna og fjölda þeirra þar sem launakostnaður er ítrekað að fara 
verulega fram úr fjárhagsáætlun. 

 
I3020 – I3023 
 Rekstrarniðurstaða þeirrar starfsemi sem heyrir undir Frístundamiðstöðina Tónabæ varð 

1.823.135 (1,8%) lægri en fjárhagsáætlun og 5.354.135 (5,1%) lægri en ráðstöfunarrammi. 
 Mjög góður árangur hefur náðst í fjármálastjórnun undanfarin ár í borgarhluta 2 hjá 

stjórnendum Tónabæjar. 
 Uppsafnaður afgangur er nú komin yfir 5% viðmiðunarmörk sem krefst endurskoðunar á því 

hvort árangur sá sem náðst hefur sé ekki orðinn varanlegur og ávinningurinn skuli nú nýtast 
stofnuninni í heild sinni með því að setja fjárveitingar í samhengi við það rekstrarumhverfi 
sem nú hefur tekist að skapa.  Starfsstaðurinn skal samt sem áður njóta þess ávinnings að 
mestu sem skapast hefur, með yfirfærslu milli ára. 

 
I3040 – I3043 
 Rekstrarniðurstaða þeirrar starfsemi sem heyrir undir Frístundamiðstöðina Ársel varð 

1.746.445 (3,5%) hærri en fjárhagsáætlun og 2.836.445 (5,7%) hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Rekstur starfsemi sem heyrir undir Ársel hefur valdið vonbrigðum vegna endurtekins halla.  

Nú er svo komið að uppsafnaður halli er kominn yfir 5% viðmiðunarmörk sem krefst 
sérstakrar skoðunar á rekstrarforsendum starfseminnar og hvort þær séu í samræmi við 
samþykktar fjárveitingar.  Sérstaklega þarf að skoða ráðningarforsendur starfsmanna þar sem 
launakostnaður fer 2.397.000 fram úr fjárhagsáætlun  

 
I3050 – I3053 
 Rekstrarniðurstaða þeirrar starfsemi sem heyrir undir Frístundamiðstöðina Frostaskjól varð 

1.695.590 (3,6%) lægri en fjárhagsáætlun og 101.410 (0,2%) hærri en ráðstöfunarrammi.  
Stjórnendum starfseminnar hefur á árinu tekist með miklu aðhaldi og markvissu eftirliti með 
öllum fjármálatengdum þáttum starfseminnar tekist að greiða niður uppsafnaðan halla í 
starfseminni. 

 
I3090 – I3093 
 Rekstrarniðurstaða þeirrar starfsemi sem heyrir undir Frístundamiðstöðina Gufunesbæ varð 

2.435.599 (2,7%) hærri en fjárhagsáætlun og 115.401 (0,13%) lægri en ráðstöfunarrammi. 
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 Afgangi sem fluttur var á milli ára var ráðstafað á árinu. 
 
Íþróttastarfsemi 
 Í heild kemur rekstur íþróttamannvirkja illa út.  Mikið tekjutap er í sundlaugum og tókst 

stjórnendum ekki að bregðast við með því að draga verulega úr rekstrarkostnaði.  Í upphafi 
var tekjuspáin byggð á mikilli bjartsýni stjórnenda ÍTR um áframhaldandi vöxt í aðsókn en 
gert var ráð fyrir að gestir yrðu allt að 1.900.000 á árinu.  Raunin varð hins vegar sú að um 
1.840.000 gestir komu í sundlaugarnar.  Fækkun varð í öllum laugum nema Laugardalslaug 
sem bætti við sig gestum.  Mikil hækkun kostnaðar í rekstri urðu mikil vongbrigði.  Ekki 
virðist vera nægilega mikil vitund um framkvæmd fjárhagsramma og þeirrar ábyrgðar sem 
felst í því að bregðast við innan ramma þegar einstaka forsendur innan hans bresta til þess að 
rammi haldi.  Mikilvægt er að endurskoða frá grunni fyrirkomulag fjárveitinga og þeirrar 
ábyrgðar sem stjórnendur bera á rekstri starfsþátta miðað það frelsi sem þeir hafa til 
ákvarðana. 

 Íþróttahús komu misjafnlega út.  Rekstrarniðurstaða Laugardalshallar er þar mestu vonbrigðin 
en væntingar höfðu verið um að það tækist að greiða niður halla fyrra árs. 

 
I5000 
 Rekstrarniðurstaða Laugardalslaugar varð 11.256.596 (12,4%) hærri en fjárhagsáætlun og 

15.841.596 (17,5%) hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Skýringar á rekstrarhalla Laugardalslaugar eru: 

• Tekjur urðu 1,1 m.kr. lægri en áætlað var og þar af voru áætlaðar tekjur frá Þrek ehf. 
12 m.kr. en urðu 6 m.kr. eftir endurskoðun samnings á miðju ári. 

• Launakostnaður er 5 m.kr. hærri en endurskoðuð fjárhagsáætlun. 
• Tilfallandi viðhald búnaðar varð 1,8 m.kr. hærri en áætlað var. 
• Auglýsingakostnaður vegna sérstaks átaks að fjárhæð 1,1 m.kr. 
• Orkukostnaður varð 837 þús. kr. hærri en áætlað var. 
• Framlegð úr vörusölu varð mun lakari en gert var ráð fyrir. 
• Hreinlætisvörur og sorphirðugjöld urðu 1,7 m.kr. hærri en áætlað var. 

 Á árinu var lokafrágangur við byggingu nýrrar innilaugar sem opnuð var 2. janúar 2005 og 
kann sú bygging að hafa haft áhrif á rekstrarniðurstöðuna. 

 Launakostnaður varð meðal annars hærri vegna aukins þjónustustigs en stjórn ÍTR samþykkti 
lengri opnunartíma en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun. 

 Rekstrarniðurstaða Laugardalslaugar eru þó mikil vonbrigði fyrir ÍTR.  Uppsafnaður halli er 
komin yfir 5% viðmiðunarmörk og ljóst er að stofnunin þarf að taka stærstan hluta halla á 
miðlægan rekstur sem hefur áhrif á aðra starfsemi ÍTR.  Á sama tíma og ljóst var að 
rekstrartekjur fóru lækkandi hækkaði rekstrarkostnaður.   

 Vegna afkomu laugarinnar er nauðsynlegt á grundvelli reglna um frávik yfir 5% að farið verði 
sérstaklega ofan í allar rekstrarforsendur.  Þar er með talið allar ráðningarforsendur og aðrar 
forsendur sem eru grundvöllur rekstrar í mannvirkinu.   

 
I5010 
 Rekstrarniðurstaða Vesturbæjarlaugar varð 4.788.113 (21,8%) hærri en fjárhagsáætlun og 

5.868.113 (26,7%) hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Skýringar á rekstrarhalla Vesturbæjarlaugar eru: 

• Tekjur urðu 4 m.kr. lægri en áætlað var. 
• Launakostnaður varð 767 þús. kr. lægri en áætlað var. 
• Annar rekstrarkostnaður varð 922 þús.kr. hærri en áætlað var. 

 Samkvæmt samkomulagi við fjármáladeild ráðhúss munu 1,3 m.kr. af tekjutapi verða flutt á 
miðlægan sjóð fjármáladeildar þar sem loka þurfti mannvirkinu vegna mistaka í viðhaldi árið 
2003. 

 Rekstur Vesturbæjarlaugar hefur undanfarin ár verið í stöðugri endurskoðun hjá fjármáladeild 
ÍTR þar sem rekstrarkostnaður hefur verið lækkaður verulega.  Forstöðumaður gerði 
fjármálastjóra grein fyrir rekstrarvanda starfsstaðarins við þriggja mánaða uppgjör.  Ljóst er 
að gengið hefur verið of hart að fjárveitingum til starfseminnar og dugar hún nú ekki fyrir 



 12

föstum kostnaði.  Grunnur fjárhagsáætlunar fyrir Vesturbæjarlaug verður endurskoðaður frá 
grunni. 

 
I5020 
 Rekstrarniðurstaða Sundhallar varð 4.306.285 (10,8%) hærri en fjárhagsáætlun og 6.200.285 

(15,5%) hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Skýringar á rekstrarhalla Sundhallar eru: 

• Tekjur urðu 1,9 m.kr. lægri en áætlað var. 
• Launakostnaður varð 3,9 m.kr. hærri en áætlað var. 
• Annar rekstrarkostnaður varð 2 m.kr. lægri en áætlað var. 

 Rekstur Sundhallar hefur oft verið erfiður.  Næmni gagnvart breytingu í aðsókn er mjög mikil 
og smávægilegar breytingar í rekstrarforsendum koma oft hart niður.  Stærstur hluti 
rekstrarkostnaðar er fastur kostnaður sem erfitt er að hnika, og starfsmannahald í algeru 
lágmarki. 

 Forstöðumaður hefur bent á að starfsstaðurinn þurfi ekki á dagmanni að halda lengur og hefur 
óskað eftir að gerðar verði ráðstafanir hjá ÍTR til að lækka megi rekstrarkostnað Sundhallar. 

 Vegna afkomu laugarinnar er nauðsynlegt á grundvelli reglna um frávik yfir 5% að farið verði 
sérstaklega ofan í allar rekstrarforsendur.  Þar er með talið allar ráðningarforsendur og aðrar 
forsendur sem eru grundvöllur rekstrar í mannvirkinu.   

 
I5030 
 Rekstrarniðurstaða Breiðholtslaugar varð 9.235.449 (15,2%) hærri en fjárhagsáætlun og 

11.666.449 (19,2%) hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Skýringar á rekstrarhalla Breiðholtslaugar eru: 

• Tekjur urðu 5,5 m.kr. lægri en áætlað var. 
• Launakostnaður varð 1,7 m.kr. hærri en áætlað var. 
• Annar rekstrarkostnaður varð 1,3 m.kr. hærri en áætlað var. 

 Í skýringum rekstrarstjóra kemur fram að óvissa er um ástæður umframkostnaðar launa og að 
rekja megi hækkun annars rekstrarkostnaðar meðal annars til öryggismyndavéla sem ekki var 
gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun. 

 Rekstur Breiðholtslaugar hefur undanfarin ár farið verulega fram úr fjárhagsáætlun.  Vegna 
afkomu laugarinnar er nauðsynlegt á grundvelli reglna um frávik yfir 5% að farið verði 
sérstaklega ofan í allar rekstrarforsendur.  Þar er með talið allar ráðningarforsendur og aðrar 
forsendur sem eru grundvöllur rekstrar.   

 
I5040 
 Rekstrarniðurstaða Árbæjarlaugar varð 5.931.464 (6,0%) hærri en fjárhagsáætlun og 

3.428.464 (3.5%) hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Skýringar á rekstrarhalla Árbæjarlaugar eru: 

• Tekjur urðu 6,5 m.kr. lægri en áætlað var. 
• Launakostnaður varð 275 þús. kr. hærri en áætlað var. 
• Annar rekstrarkostnaður varð 2,0 m.kr. lægri en áætlað var. 

 Þó rekstrarniðurstaða Árbæjarlaugar sé yfir á árinu er ljóst að forstöðumaður hefur brugðist 
við innan fjárhagsramma til að mæta tekjutapi.  Með lækkun rekstrarkostnaðar tekst að 
minnka áhrif tekjutaps verulega. 

 
I5060 
 Rekstrarniðurstaða Íþróttamiðstöðvarinnar Klébergs varð 3.159.747 (19,9%) hærri en 

fjárhagsáætlun og 9.738.747 (104,4%) hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Skýringar á rekstrarhalla ÍMK eru: 

• Tekjur urðu 1,5 m.kr. hærri en áætlað var. 
• Launakostnaður varð 1,9 m.kr. hærri en áætlað var. 
• Annar rekstrarkostnaður varð 2,7 m.kr. hærri en áætlað var. 

 Rekstur ÍMK hefur verið ÍTR erfiður frá upphafi þegar starfsemin var flutt til stofnunarinnar.  
Uppsafnaður halli er nú orðinn hærri en ráðstöfunarrammi starfsstaðarins og 62% af 
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fjárhagsáætlun.  Ljóst er að flytja þarf hallann á miðlæga starfsemi ÍTR sem hefur þá um leið 
áhrif á aðra starfsemi. 

 Vegna afkomu ÍMK er nauðsynlegt á grundvelli reglna um frávik yfir 5% að farið verði 
sérstaklega ofan í allar rekstrarforsendur.  Þar er með talið allar ráðningarforsendur og aðrar 
forsendur sem eru grundvöllur rekstrar í mannvirkinu.  Vakin er þó sérstök athygli á ítarlegri 
úttekt Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar á rekstri á Kjalarnesi sem felur í sér tillögur að 
breyttu rekstrarfyrirkomulagi þjónustu Reykjavíkurborgar á svæðinu. 

 
I5200 
 Rekstrarniðurstaða Laugardalshallar varð 4.691.027 (7.8%) hærri en fjárhagsáætlun og 

9.493.027 (15,7%) hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Skýringar á rekstrarhalla Laugardalshallar eru: 

• Tekjur urðu 3 m.kr. hærri en áætlað var. 
• Launakostnaður varð 4,2 m.kr. hærri en áætlað var.  Þar af var kostnaður vegna 

starfsloka starfsmanna þegar ÍSH hf. yfirtók reksturinn um áramót um 1,3 m.kr. 
• Annar rekstrarkostnaður varð 2,3 m.kr. hærri en áætlað var. 

 ÍTR hætti rekstri Laugardalshallar þann 31. desember 2004.  Við rekstrinum tók Íþrótta- og 
sýningarhöllin hf. 

 Forstöðumaður telur að tekjur ættu að vera tveimur milljónum króna hærri en niðurstaða sýnir 
vegna meiri notkunar á húsnæðinu vegna styrkhæfrar starfsemi.  ÍTR er ekki sammála því að 
öllu leiti. 

 Uppsafnaður rekstrarhalli að fjárhæð 8.275.040 flyst á miðlægan rekstur sem hefur áhrif á 
aðra starfsemi ÍTR. 

 
I5400 (I5401 – I5404, I6403 – I6404) 
 Rekstrarniðurstaða Þjónustumiðstöðvar og tengdrar starfsemi  varð 3.523.403 hærri en 

fjárhagsáætlun og 4.683.403 hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Innan rekstraniðurstöðu Þjónustumiðstöðvar er kostnaður vegna kastsvæðis í Laugardal og 

framkvæmd Evrópumeistaramóts í frjálsum íþróttum samtals um 3,7 m.kr.  Kostnaður vegna 
þessa verður fluttur miðlægt og greiddur af fjárveitingum ársins 2005. 

 
I5500 
 Rekstrarniðurstaða Íþróttastarfsemi fyrir aldraða varð 1.269.509 (34,4%) hærri en 

fjárhagsáætlun og 1.435.509 (40,8%) hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Skýringar á halla starfseminnar felast í því að starfsmaður í verkefninu veiktist og gerð voru 

starfslok vegna þess.  Liggur þessi kostnaður á kostnaðarstaðnum.  Kostnaður vegna þessa 
verður fluttur miðlægt og greiddur af fjárveitingum ársins 2005. 

 
Útivistarstarfsemi 
 Rekstur starfsemi útivistarmála getur verið mjög erfiður frá degi til dags.  Starfsemin er mjög 

háð veðri og þegar vel gengur er vonast til að nógu mikið af tekjum komi inn til að geta staðið 
undir kostnaði á slæmum dögum.  Hér er mikilvægt að skipuleggja reksturinn með þeim hætti 
að sem mest af kostnaðinum sé breytilegur þó það sé að sjálfsögðu háð ákveðnum 
takmörkunum. 

 
I5080 
 Rekstrarniðurstaða Ylstrandar varð 406.721 (2,1%) hærri en fjárhagsáætlun og 1.315.721 

(7%) hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Mikil fjölgun gesta í kjölfar einstaks góðviðris varð til þess að almennur rekstrarkostnaður 

varð hærri en tekjuaukning. 
 Þar sem uppsöfnuð frávik eru komin umfram viðmiðun er nauðsynlegt á grundvelli reglna um 

frávik yfir 5% að farið verði sérstaklega ofan í allar rekstrarforsendur. 
 
I5300 
 Rekstrarniðurstaða Siglinga í Nauthólsvík varð 566.818 (2,9%) hærri en fjárhagsáætlun og 

1.084.818 (5,7%) hærri en ráðstöfunarrammi.  
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 Þar sem uppsöfnuð frávik eru komin umfram viðmiðun er nauðsynlegt á grundvelli reglna um 
frávik yfir 5% að farið verði sérstaklega ofan í allar rekstrarforsendur. 

 
I6700 
 Rekstrarniðurstaða Hengilssvæðis varð 4.699.967 (45,5%) hærri en fjárhagsáætlun og 

5.201.967 (52,9%) hærri en ráðstöfunarrammi. 
 Framkvæmdastjóri heimilaði frávik að fjárhæð 2,5 m.kr. vegna krafna vinnueftirlits um 

endurbætur á öryggisþáttum sem yrðu greiddar til baka af fjárveitingu 2005.  Önnur frávik eru 
vegna snjóframleiðslu og opnunar í árslok sem ekki var gert ráð fyrir. 

 Vegna afkomu Hengilssvæðis er nauðsynlegt á grundvelli reglna um frávik yfir 5% að farið 
verði sérstaklega ofan í allar rekstrarforsendur.  Þar er með talið allar ráðningarforsendur og 
aðrar forsendur sem eru grundvöllur rekstrar í mannvirkinu.   

 
Miðlæg starfsemi 
 
I2010 
 Rekstrarniðurstaða Kynningar- og markaðsmála varð 5.957.554 (79,4%) hærri en 

fjárhagsáætlun og 6.407.554 (90,8%) hærri en ráðstöfunarrammi.  
 Ákveðið var í kjölfar fyrirsjáanlegrar minnkandi aðsóknar að sundlaugum að auka kynningar- 

og markaðsstarf til muna.  Mikilvægt er að gerð sé markaðsáætlun sem sé í samræmi við 
fjárveitingar.  Ef ákveðið er að setja aukna fjármuni í markaðsstarf verður að gera það í 
tengslum við skilgreind mælanleg markmið þannig að fjármunir séu skilgreindir í ákveðin 
verkefni og ávinningur mældur.  Að öðrum kosti verður ekki unnt að meta árangur og þar 
með kostnaður vegna verkefnanna ekki réttlætanlegur. 

 Þar sem uppsöfnuð frávik eru komin umfram viðmiðun er nauðsynlegt á grundvelli reglna um 
frávik yfir 5% að farið verði sérstaklega ofan í allar rekstrarforsendur. 

 
I2030 
 Rekstrarniðurstaða Rannsókna- og kannana varð 2.345.977 (46,9%) hærri en fjárhagsáætlun 

og 2.445.977 (49,9%) hærri en ráðstöfunarrammi.  
 Íþrótta- og tómstundaráð tók ákvörðun um viðamikla stefnumótun fyrir ÍTR.  Kostnaður 

vegna vinnu við stefnumótun var gjaldfærð hér og er það skýringin á umframkostnaði. 
 
I2053 
 Rekstrarniðurstaða Vinnumiðlunar skólafólks varð 1.397.004 (11,2%) lægri en fjárhagsáætlun 

sem er sama og ráðstöfunarrammi. 
 Gert var ráð fyrir því að gerð gagnagrunns fyrir vinnumiðlunina yrði lokið á árinu 2004 en 

vinnu við hann lýkur ekki fyrr en árið 2005.  Greitt verður fyrir gagnagrunninn á árinu 2005 
og því flyst afgangur á milli ára.  

 
I4000 
 Rekstrarniðurstaða Hins Hússins varð 3.952.622 (5,9%) hærri en fjárhagsáætlun og 848.622 

(1,2%) hærri en ráðstöfunarrammi.  
 Frávik í rekstri árið 2004 eru vegna húsnæðis í Pósthússtræti sem tekið var á leigu á árinu.  

Stjórnendum Hins Hússins var ætlað að ná í leigutekjur að fjárhæð 6,5 m.kr. en ekki tókst að 
leigja út húsnæðið fyrr en í lok ársins. 

 
I4010 
 Evrópuverkefni Leonardo er samstarfsverkefni fjögurra þjóða sem styrkt er í gegnum 

styrktarsjóð Leonardo sem er styrktarsjóður á vegum Evrópusambandsins.  Rekstrarkostnaður 
verkefnisins fer í gegnum ÍTR og mun lokagreiðsla koma á árinu 2005.  Rekstrarniðurstaða 
ársins 2004 flyst því öll á milli ára. 

 
I7600 
 Rekstrarniðurstaða Menningartengdrar starfsemi varð 628.921 (15,5%) lægri en 

fjárhagsáætlun og 984.921 (22,3%) lægri en ráðstöfunarrammi.  
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 Hér er um nokkur verkefni að ræða.  Meðal annars miðbæjarstarfsemi, Reykjavíkurmaraþon 
auk fleiri verkefna.  Þegar ljóst var að halli yrði á rekstri ÍTR var dregið úr kostnaði. 

 
I8000 
 Rekstrarniðurstaða 17. júní varð 745.402 (2,9%) hærri en fjárhagsáætlun og 2.906.402 

(12,5%) hærri en ráðstöfunarrammi.  
 Rekstrarniðurstaða árið 2004 er viðunandi ef einungis er litið til þess árs en ekki hefur tekist 

að greiða niður uppsafnaðan halla sem enn hefur hækkað. 
 Þar sem uppsöfnuð frávik eru komin umfram viðmiðun er nauðsynlegt á grundvelli reglna um 

frávik yfir 5% að farið verði sérstaklega ofan í allar rekstrarforsendur. 
 
I8400 
 Rekstrarniðurstaða Fjölskyldu- og húsdýragarðs varð 1.359.428 (1,7%) hærri en 

fjárhagsáætlun og 2.230.572 (2,6%) lægri en ráðstöfunarrammi.  
 Sjá kostnaðarstað I8401. 
 
I8401 
 Rekstrarniðurstaða Fjölskyldugarðs - framkvæmdir varð 1.254.354 (3,6%) hærri en 

fjárhagsáætlun sem er sama og ráðstöfunarrammi. 
 Umframkostnaði verður mætt með yfirfærslu af kostnaðarstað I8400. 
 
I8402 
 Rekstrarniðurstaða Innri leigu Fjölskyldu- og húsdýragarðs varð 4.420.824.  Ekki var gert ráð 

fyrir þessum kostnaði í fjárhagsáætlun ÍTR.  Ekki liggja fyrir hjá Reykjavíkurborg 
verklagsreglur um hvernig skuli fara með innri leigu vegna lausafjármuna og því mun þessi 
kostnaður verða fluttur í miðlægan sjóð hjá fjármáladeild í ráðhúsi.  

 
I8460 
 Rekstrarniðurstaða Sameiginlegs kostnaðar ÍTR varð 10.663.045 (47,1%) lægri en 

fjárhagsáætlun og 4.820.955 (67,5%) hærri en ráðstöfunarrammi.  
 Þessi liður er að mörgu leiti varasjóður ÍTR.  Í gegnum hann fer uppsafnaður halli og vegna 

rekstrarniðurstöðu ÍTR 2004 var dregið úr öllum kostnaði á þessum kostnaðarstað til að mæta 
halla frá fyrra ári. 

 
I8465 
 Rekstrarniðurstaða Tölvu- og tæknimála varð 827.817 (8%) lægri en fjárhagsáætlun og 

1.186.817 (11%) lægri en ráðstöfunarrammi.  
 Forstöðumaður tæknideildar hefur lagt mikinn metnað sinn í að standast fjárhagsáætlun og 

kostnaðargreina verkefni deildarinnar.  Þetta skilar sér í góðum rekstri. 
 
I8999 
 Niðurstaða Sameiginlegra tækjakaup varð 4.868.342 (18%) hærri en fjárhagsáætlun og 

10.451.342 (48,8%) hærri en ráðstöfunarrammi.  
 Ástæða þess að kostnaður vegna tækjakaupa fer umfram áætlun er mun meiri kostnaður við 

smartkortaverkefni Reykjavíkurborgar en gert var ráð fyrir.  ÍTR ber 35% kostnaðar við 
verkefnið.  Mikilvægt er að verkefni sem ÍTR er þátttakandi í séu betur skilgreind og 
fjárhagsáætlanir séu skýrari með skýrt skilgreindri fjárhagslegri ábyrgð. 

 
 
Bundnir liðir 
 Umframkostnaður vegna bundinna liða er ekki fluttur á milli ára í bókhaldi ÍTR heldur hjá 

fjármáladeild í ráðhúsi. 
 
I7100 
 Rekstrarniðurstaða Frístundaheimila varð 9.302.204 (4,2%) hærri en fjárhagsáætlun sem er 

sama og ráðstöfunarrammi. 
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 Rekstrarniðurstaða er í raun mun betri en ÍTR gerði sér vonir um.  Er það vegna þess að ÍTR 
þurfti að bera kostnað af því að taka mun fyrr við börnunum frá skólum en gert var ráð fyrir 
auk þess sem ráðast varð í mikinn stofnkostnað vegna flestra nýrra heimila þar sem nánast 
enginn búnaður fylgdi heimilunum við flutninginn frá Fræðslumiðstöð.  Ekki var gert ráð 
fyrir þessum kostnaði í fjárhagsáætlun.  Heildarkostnaður vegna þessa var um 15 m.kr. 

 
I9300 
 Rekstrarniðurstaða Byggingastyrkja varð 7.466.928 (5,6%) hærri en fjárhagsáætlun sem er 

sama og ráðstöfunarrammi. 
 Ástæða umframkostnaðar felst í verðbætingu samninga en fjárveiting byggði á óverðbættum 

samningsfjárhæðum. 
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Yfirlit yfir ferðakostnað ÍTR 

Ferðanr. Lýsing ferðar 

Fjöldi 
ferða-
daga 

Fjöldi 
ferða-
langa 

Athuga-
semdir 

EI1331 Fundur í Svíþjóð v/höfuðborgarráðstefnu 5 4 801.227 
EI1332 Ráðstefna um löggjöf í æskulýðsmálum 5 1 96.453 
EI1333 Æskulýðsstarf á eldfjallaeyjum - ráðstefna í Frakk 8 3 97.770 
EI1334 Ráðstefna í Noregi v/sjálfboðaþj. við fatlaða 4 5 258.072 
EI1336 Ráðstefna í Svíþjóð um löggjöf í æskulýðsmálum 3 1 109.179 

EI1338 
Úttekt á frístundaheimilum í Köben og 
Stokkhólmi 4 5 614.559 

EI1339 Fundur í London á vegum Húsdýragarðs 3 2 165.076 
EI1340 Undirb.fundur IKAB í Bonn 8 1 23.940 
EI1344 Námskeið v/Norrænu ráðherranefnar í Danmörku 3 1 29.052 
EI1345 Kynnisferð til Skotlands v/Húsdýragarðs 4 2 204.476 
EI1346 Erlingur til Köben v/nýframkvæmda í Laugardal 5 1 0 
EI1347 Kynnisferð stjórnar ÍTR til Þýskalands 3 6 700.706 
EI1348 Fundur í Slóveníu v/Total ráðgjafar 4 4 810.723 
EI1350 Aðalfundur ECYC í Finnlandi 4 2 112.712 
EI1351 Ungmennaferð til Svíþjóðar v/Hólmasels 8 12 299.160 
EI1352 Sumarbúðir í Kaupmannahöfn 50 1 24.990 
EI1353 Námskeiðshald í Tyrklandi 6 1 3.000 
EI1354 Undirbúningsnámskeið í Rúmeníu 5 1 17.820 
EI1356 Undirb.heimsókn til Englands v/EVS 3 3 116.383 
EI1357 Stelpuferð Miðbergs til Bonn 8 9 49.990 
EI1358 Götuleikhús til Lettlands 7 7 92.108 
EI1359 Sjálfboðaliðaþj. í Englandi 24 2 109.069 
EI1360 Æskulýðshátíð í Barcelona 10 1 40.090 
EI1361 16-18 ára til Finnlands á vegum Frostaskjóls 8 11 164.956 
EI1362 Fjármálastjóri á S-kortafund í Skotlandi 3 1 91.970 
EI1363 Fræðslustjóri á undirb.fund í Þýskal. 4 1 21.863 
EI1364 Íþróttafulltrúi á fund í Danmörku 4 1 127.028 
EI1365 Námskeið í meðhöndlun fálka 4 2 184.346 
EI1366 Formaður og gjaldkeri ECYC til Belgíu 5 2 52.445 
EI1367 Fundur í Helsinki v/ungm.skipta 6 1 125.777 
EI1370 Námskeið v/ungmennaskipta í Slóvakíu 5 2 0 
EI1371 Fundur v/ Tótal ráðgjafar 3 3 256.833 
EI1372 Vinabæjarráðstefna í Árósum 5 6 365.361 
EI1373 Fundur í Malmö v/stórborgarráðstefnu 4 1 97.705 
EI1375 Námskeið í Experim. Learning á Írlandi 9 2 162.879 
EI1379 Ungmennamót fatlaðra í Finnlandi 8 13 0 
EI1380 Bi-Tri námskeið í Grikklandi 5 3 0 
EI1381 Sjálfboðaþj.námskeið í Lúxemborg 5 4 0 
EI1382 Námskeið í Bonn 7 1 52.448 
EI1383 Fundur í Flórida vegna MTV 2006 7 1 138.076 
EI1386 Tenglanámskeið í Dublin á vegum NYF 6 1 47.616 
EI1388 Ráðstefna í Frakklandi um íþróttir og ofbeldi 7 2 0 
 Samtals 289 133 6.665.858 

 


