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C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1.pdf   16.11.2004   16:37:571.pdf   16.11.2004   16:37:57



  Leiðarljós ÍTR 

Vera leiðandi á sviði frítímaþjónustu og skapa jákvæða 
umgjörð fyrir borgarbúa til frístundaiðkunar.

  Framtíðarsýn

Mótun heildarstefnu um frítímaþjónustu í borginni og 
stuðningur við æskulýðs- og íþróttafélög er eitt af meginvið-
fangsefnum ÍTR. Þjónusta ÍTR er margbreytileg og fyrst og 
fremst almenningsþjónusta, að stærstum hluta ólögbundin. 
Fólk sækir í þjónustu ÍTR af eigin hvötum, en jafnframt er 
fjölmargt í starfseminni sem er sértækt og snertifletir verða við 
aðra starfsemi. Forvarnir af ýmsu tagi, samstarf við lykil-
stofnanir og félög í nærumhverfinu eru í því tilliti afar 
mikilvægir þættir. ÍTR leitast við að vera lærdómsstofnun þar 
sem reynsla og sóknarfæri eru nýtt til hins ýtrasta.

 

  Hlutverk

Hlutverk stofnana á borð við ÍTR verður sífellt mikilvægara í 
nútíma samfélagi. ÍTR leitast við að gegna forystuhlutverki og 
skapa borgarbúum aðstæður til að efla félagsauð sinn hvort 
sem það er á vettvangi almenns félagsstarfs eða innan 
vébanda stofnunarinnar. Uppbygging aðstöðu til íþrótta- og 
æskulýðsstarfs í borginni og aukinn stuðningur við félögin 
skilar sér í auknum iðkendafjölda og betra starfi. Mikilvægt er 
einnig að horfa til fjölbreytilegs félagsstarfs utan hins 
hefðbundna vettvangs. Má þar nefna jaðaríþróttir, ýmsa 
menningarstarfsemi, útivist og heilsurækt á eigin vegum. ÍTR 
hefur leitast við að hafa yfirsýn yfir þessa þróun og með 
almennum og sértækum aðgerðum að bæta aðstöðu og 
tengjast iðkendunum. 

ÍÞRÓTTA- OG TÓMSTUNDAMÁL

Fjármál

Fjárhæðir í þkr.              Ársreikn.2003              Upphafleg          Endurskoðuð        Útkomuspá 2004       Áætlun 2005

Tekjur       

óbundnir liðir                 717.255                    587.707           587.707               709.493                    796.933 
 
bundnir liðir                   51.453         87.706            87.706   73.250   

Gjöld       

óbundnir liðir              2.494.473                  2.232.054        2.303.476            2.448.152                 3.618.668 
 
bundnir liðir                 764.739    1.029.772       1.037.482            1.032.187                    300.000
   
Framlag borgarsjóðs                  2.490.504                2.586.413               2.665.545               2.697.596               3.121.735 
 
(Ráðstöfun afgangs)
/greiðsla halla*                   11.820         34.136             34.136    59.026        59.026 
 
Til ráðstöfunar              2.478.684                 2.552.277        2.631.409            2.638.570                 3.062.709 
 
*Halli er vegna óbundinna liða.

Fjárhagsáætlun 2005

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2.pdf   16.11.2004   16:40:212.pdf   16.11.2004   16:40:21



   Helstu forsendur fjárhagsáætlunar:

Hækkun neysluverðsvísitölu      3,2%
Hækkun launakostnaðar       3,0%
Gjaldskrárbreyting sundstaða      10,0%
Gjaldskárbreyting íþróttamannvirkja vegna æfinga og skólasunds   3,0%
Gjaldskrárbreyting í æskulýðsstarfi       7,0%
Gjaldskrárbreyting í frístundaheimilum     10,0%

Stuðst var við forsendur fjármáladeildar Ráðhússins og ÍTR, Hagstofu Íslands og starfsáætlunar ÍTR.
Gert er ráð fyrir að greiða 675.0 m.kr. í innri leigu til Fasteignastofu vegna mannvirkja á vegum ÍTR.

   Megináherslur 2005 og breytingar frá fyrra ári

Starfsáætlun ÍTR er sett fram með líkum hætti og síðast-
liðið ár. Áhersla er lögð á eftirfylgd stefnumótunar í helstu 
þáttum starfseminnar. Stefnukort ÍTR og kjörorð eru 
nánast óbreytt frá fyrra ári og taka mið af velgengnisþátt-
um í stefnukorti Reykjavíkurborgar. Ítarlegur skýringar-
texti fylgir stefnukortinu ásamt fjárhagsáætlun. 
Í skorkorti er leitast við að velja einfaldar og skýrar 
mælingar sem gefi sem besta heildarmynd af frítíma-
þjónustu í borginni. Þrjú meginsvið, íþróttamál, æsku-
lýðsmál og útivist, taka mið af þessu og setja fram megin-
áherslur sínar. Einnig er gerð grein fyrir helstu nýmælum. 
Stoðdeildir ÍTR fyrir meginsvið og almenna starfsemi eru 
fjármál, fræðslumál, þróun og rannsóknir, jafnréttismál, 
markaðsmál, starfsmannamál, fasteignamál og upp-
lýsingatækni. Stoðdeildirnar styðja við meginsviðin m.a. 
með útgáfu fræðsluáætlunar, jafnréttisáætlunar, 
kynningar- og ímyndarvinnu ásamt rannsóknum og 
könnunum. 

Hver starfsstaður setur fram sína starfsáætlun auk 
skorkorts og borgarhlutarnir fjórir setja fram áætlun um 
samstarf og viðburði. Áætlanirnar eru kynntar á heima-
síðu ÍTR.  Með þessu vinnulagi er leitast við að gefa 
heildaryfirsýn yfir starfsemina.
Á næstu mánuðum munu án efa koma fram fjölmörg 
atriði sem áhrif hafa á starfsemi ÍTR. Má þar nefna heildar-
endurskoðun á stefnu ÍTR sem staðið hefur allt árið 2004, 
tilkomu þjónustumiðstöðva og fyrirhugaðar stjórnsýslu-
breytingar. Við þeim verður brugðist með endurskoðun 
starfs- og fjárhagsáætlunarinnar eftir því sem við á.
Meðal nýjunga á næsta ári er aukin starfsemi í Grafar-
holtshverfi, ÍTR starfsmenn verða í nýjum þjónustumið-
stöðvum og opnuð verður 50 metra yfirbyggð sundlaug í 
Laugardal.
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Undir málaflokkinn æskulýðsmál heyra frístundamiðstöðvarnar 
Ársel, Frostaskjól, Gufunesbær, Miðberg, Tónabær og Hitt 
húsið sem er menningar og upplýsingarmiðstöð ungs fólks.

Framtíðarsýn      
               
Æskulýðsstarf ÍTR er vettvangur barna- og unglingastarfs í 
skipulögðu félags- og tómstundastarfi þar sem heilbrigður 
lífsstíll er hafður að leiðarljósi. Mikilvægt er að félags- og 
tómstundastarf fyrir börn og unglinga sé í boði árið um kring.

Leiðarljós ÍTR í æskulýðsmálum eru:

Þjónusta og öryggi. Á vettvangi frítímans ríkir starfsgleði þar        
sem góð þjónusta og öryggi er í fyrirrúmi undir handleiðslu 
fagfólks.
 
Reynslunám, jafnræði og traust. Á vettvangi frítímans eru 
uppeldis– og menntunargildi í hávegum höfð. Virk þátttaka, 
reynslunám, lýðræði og jafnræði er haft að leiðarljósi. Sérstök 
áhersla er lögð á þátttöku barna  og unglinga sem ekki sinna 
heilbrigðum viðfangsefnum í frítíma sínum. 

Samstarf, samábyrgð og þjónustugæði. Vettvangur frítímans 
einkennist af öflugri samvinnu þeirra sem koma að uppeldi og 
velferð barna og unglinga. Sífellt er leitað nýrra leiða til að 
auka gæði frítímans og tryggja aðgang allra barna og unglinga 
að slíku starfi á ársgrundvelli. 

Frístundamiðstöðvar

ÍTR skipuleggur æskulýðsstarf í öllum hverfum og eru frístund-
asmiðstöðvarnar kjarni barna- og unglingastarfsins. Þær gegna 
veigamiklu uppeldishlutverki, efla félagsþroska og styrkja 
ábyrgð og sjálfstæði einstaklinga. Starfsþættir sem heyra undir 
frístundamiðstöðvar eru m.a: 
Félagsmiðstöðvastarf sem mætir þörf 13 - 16 ára unglinga 
fyrir uppbyggilegt og gefandi félagsstarf. Áhersla er lögð á 
fjölbreytni í starfinu og að ná til þeirra unglinga sem þarfnast 
félagslegs stuðnings. Stutt er við félagsstarf unglinga í 8. - 10. 
bekk í grunnskólum Reykjavíkur.
Tómstundanámskeið fyrir 5. - 7. bekk. 
Frístundaheimili fyrir 6 – 9 ára börn eftir að skóladegi lýkur. 
Sumarstarf fyrir börn og unglinga í öllum hverfum 
borgarinnar. Þar má nefna leikjanámskeið, smíðavelli  frí-
stundaklúbba og fjölbreytt útivistar- og siglinganámskeið. 

Í samstarfi við Vinnuskólann eru starfræktir hópar fjörliða og 
léttliða fyrir 14 og 15 ára. 
Ungmennaráð starfa í öllum hverfum borgarinnar. Þau eiga 
fulltrúa í Reykjavíkurráði ungmenna sem flytur tillögur ungs 
fólks fyrir borgarstjórn ár hvert. 
Samstarf í hverfum beinist að samstarfi stofnana, félaga og 
fyrirtækja í hverfum og við fyrirhugaðar þjónustumiðstöðvar 
með það að markmiði að auka þjónustu og tengsl við íbúa. 
Forvarnir Markmið forvarnarstarfsins er að auka þekkingu og 
hafa áhrif á viðhorf og atferli barna og unglinga á þann veg að 
þeir kjósi heilbrigðan lífsstíl. Samstarfsverkefni eru m.a: 
Vertu til verkefnið; Saman hópurinn; aðild að Forvarnanefnd 
Reykjavíkurborgar og Viðbragðshópur lykilstofnana gegn 
óæskilegum hópamyndunum.

Nýmæli eru:

Tilraunaverkefnið Þor um árangursvottun í félagsmiðstöðva-
starfi. 
Leita leiða um aukið framboð á félags- og tómstundastarfi á 
sumrin skv. tillögum Reykjavíkurráðs ungmenna.
Frístundaheimili fyrir 1. - 4. bekk grunnskóla og frístundaheimili 
fyrir 1. – 10. bekk Öskjuhlíðarskóla.
Nýjar félagsmiðstöðvar eru Flógyn á Kjalarnesi og félags-
miðstöð í Laugalækjarskóla. Félagsmiðstöð í Ingunnarskóla í 
Grafarholti tekur til starfa haustið 2005.
Þróun samstarfs við þjónustumiðstöðvar í hverfum borgarinnar

Hitt Húsið

Hitt Húsið er menningar- og upplýsingamiðstöð fyrir ungt fólk 
á aldrinum 16 - 25 ára. Þar fer fram öflug menningar- og 
fræðslustarfsemi, víðtækt ráðgjafar- og forvarnastarf. Í húsinu 
eru m.a. skrifstofur ESB áætlunarinnar Ungt fólk í Evrópu, 
Iðnnemasambands Íslands, Vinnumiðlunar ungs fólks og mörg 
nemendafélög hafa þar aðstöðu. Unnið er að viðamiklu 
samstarfsverkefni á evrópuvísu um alhliða ráðgjafarþjónustu 
við ungt fólk. Nýmæli eru að Hitt Húsið er móðurstöð ÍTR fyrir 
starf með fötluðum. Umbætur í húsnæðismálum hafa bætt 
aðstöðu notenda HH til muna. 

Æskulýðsmál
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   Íþróttir

Undir málaflokkinn  heyrir samstarf við íþróttahreyfinguna, 
rekstur sundlauga og íþróttamiðstöðva, þjónusta við félaga-
svæði, íþróttastarfsemi aldraðra og þátttaka í heilsuborgar-
verkefni Reykjavíkurborgar.

Megináherslur eru m.a:
 
Starfsstaðir hafi frumkvæði að samstarfi og starfsemi sem 
auðveldi þeim að laga, á hverjum tíma,     þjónustu sína að 
þörfum notendanna; 
Auka aðsókn að mannvirkjum ÍTR, þannig að nýtni og 
hagkvæmni verði í rekstri; 
Tryggja sem best öryggi gesta og starfsmanna og fækka 
óhöppum og slysum; 
Halda orkunotkun í lágmarki, með tilliti til þjónustustigs; 
Þjónustutilboð verði fjölbreytileg og höfði til sem flestra 
aldurshópa; 
Auka samstarf við íþróttahreyfinguna og aðra þá sem vinna að 
heilsueflingu; 
Auka stuðning við óhefðbundnar íþróttagreinar;
Sundstaðir borgarinnar verði heilsulindir í anda heilsuborgar-
verkefnisins.
Jafnframt almennri þjónustu sundlauga og íþróttamannvirkja 
fer þar fram víðtæk starfsemi fyrir íþróttafélög, skóla, eldri 
borgara og hópa. Samstarf við íþróttahreyfinguna er umfangs-
mikið varðandi rekstur og uppbyggingu íþróttasvæða og 
mannvirkja í hverfum borgarinnar. Einnig er margs konar 
þjónusta við íþróttafélögin á hendi Þjónustumiðstöðvar ÍTR. 

Helstu nýmæli og framkvæmdir:

Heimilað var að ganga til þjónustusamninga á árinu 2004 við 
átta íþróttafélög í hverfum um ráðningu starfsmanns til að 
vinna að ýmsum samstarfsmálum og fræðslu.
Fimm sparkvellir hafa verið teknir í notkun og gert er ráð fyrir 
að 5 nýir vellir opni innan tíðar.  
Nýir gervigrasvellir voru teknir í notkun á svæðum Fram, KR og 
Fylkis. 
Í undirbúningi er stækkun Laugardalsvallar og uppbygging 
nýrra stúkumannvirkja við völlinn. 
Rekstur keppnis- og æfingalaugar í Laugardal hefst í byrjun árs 
2005.
Hlutafélag var stofnað um byggingu sýningar- og íþróttahúss  
við Laugardalshöll og samrekstur þeirra frá og með sumri 
2005.
Tveir nýir brettagarðar voru teknir í notkun á árinu 2004. Einn 
til viðbótar verður tekinn í notkun á næsta ári í Grafarvogi. 
Rafrænu miðakerfi verður komið á í sundlaugum ÍTR í janúar 
2005. Samningur liggur fyrir milli Reykjavíkurborgar, Strætó bs. 
og Smartkorta ehf. um þróun kerfisins.

   Útivist

Undir málaflokkinn Útivist heyrir rekstur skíðasvæða á höfuð-
borgarsvæðinu, skíða- og skautasvæði innan borgarmarkanna, 
Nauthólsvík með siglingaklúbbnum Siglunesi og Ylströndinni.

 Leiðarljós: 
 
• Útivistarsvæðin verði í stakk búin að nýta sem best þann tíma 
þegar viðrar til útivistar hvort heldur er að sumri eða vetri.  
• Starfsemin  verði markaðssækin og miði að fjölbreyttri 
þjónustu við notendur, jafnframt því að vera skilvirk og 
hagkvæm. 
• Uppbygging mannvirkja og annarrar aðstöðu leiði til 
aukinnar ástundunar og öryggis iðkenda.

Þjónusta

Góð og sívirk tengsl við fjölbreytilegan notendahóp og vilji til 
að mæta ólíkum þörfum hans eru lykilatriði í starfseminni. 

Skíðasvæðin

Ellefu sveitarfélög standa að rekstri skíðasvæðanna í Bláfjöllum 
og Skálafelli undir stjórn Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins. 
Innan borgarmarkanna eru þrjú skíðasvæði.
 
Siglingaklúbburinn Siglunes

Í athugun eru möguleikar til frekari nýtingar Nauthólsvíkur-
svæðisins, m.a. með tilliti til uppbyggingar aðstöðu fyrir aðra 
útivist og jaðaríþróttir. 

Ylströnd

Gestir 2004 voru um 100 þúsund. Mikilvægt er að lokið verði 
við frágang þjónustuhúss og nánasta umhverfi bætt.  

Nýmæli og framkvæmdir

Vefsíða fyrir notendur starfsemi Sigluness og Ylstrandar. 
Gjaldtöku vegna baðaðstöðu á Ylströndinni verður hætt. 
Stefnt verður að því að hefjast handa við uppbyggingu á nýrri 
aðstöðu við Nauthólsvík fyrir siglingastarfsemi og fl. 
Opnuð verður ný fjögurra sæta stólalyfta í Bláfjöllum. 
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Nota vettvang frítímans til að 
stuðla að félagslegri velferð 

Foreldrar barna með sérþarfi sem eru ánægðir 
með þjónustu ÍTR
 

89%  90%  

Stuðla að öruggu og 
heilnæmu umhverfi

Starfsmenn ÍTR sem telja vel staðið 
að öryggismálum á vinnustaðnum

70%  80%

Fjármál

Tryggja góða nýtingu og 
stýringu fjármuna

Rekstur verði í samræmi við fjárhagsáætlun
Halli greiðist niður árlega um 25% að lágmarki 3,6%     1%  >1%<

Stuðla að verðmætasköpun Nýting mannvirkja í umsjá ÍTR . 5%

Verklag 

Bjóða upp á góða þjónustu 
sem einfalt er að nálgast

Ánægja foreldra barna í starfi hjá ÍTR
                    
Ánægja gesta með þjónustu sundstaða

88%

 88%

93% 93%

90%

Tryggja aðgang borgarbúa 
að upplýsingum

Foreldrar sem nýta sér kynningu 
á starfsemi í miðlum ÍTR 80%  85%

Mannauður

Stuðla að jákvæðu starfs-
umhverfi og starfsánægju Starfsmenn sem eru ánægðir með starf sitt 92%  91%  92%

Stuðla að samvinnu og 
sveigjanleika í starfi 

Starfsmenn sem eru ánægðir með samstarf 
og samskipti 
Starfsmenn sem eiga auðvelt 
með að samræma einkalíf og starf/vinnutíma

84% 84% 87%

82% 82% 85%

Lykiltölur og skorkort

 
             Raun 2002             Raun 2003             Raun/áætlun 2004       Áætlun 2005   
                      *spá

Fjöldi starfsmanna                  614    694         797           815* 
 
Fjöldi stöðugilda                                                407                   449         475           484* 
 
Aðsókn að sundstöðum í þús.                             1.874                1.880     1.870*        1.900* 
 
Fjöldi barna á sundnámskeiðum                  6.045                6.450      6.500        6.500* 
 
Fjöldi barna í sumarstarfi ÍTR                  4.727       5.349        5.350* 
 
Fjöldi barna í frístundaheimilum í sept.             2.014        1.620* 
 
Sumarráðningar skólafóks hjá ÍTR                643     523         600           500* 
 

Velgengnisþættir / Þjónusta         Mælikvarðar                             Raun 2003            Raun 2004         Markmið 2005 

Áhættuþættir meðal unglinga 
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