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Inngangur  
 
Starfsáætlun ÍTR í málefnum innflytjenda og fólks af erlendum uppruna er afrakstur 
vinnuhóps sem skipaður var í janúar 2006 og var ætlað að endurskoða stefnu ÍTR í 
málefnum innflytjenda. Í stað þess að vinna nýja stefnu tók vinnuhópurinn þá ákvörðun 
að vinna aðgerðabundna starfsáætlun í samræmi við starfsáætlunarvinnu hjá stofnuninni.  
 
Starfsáætlun ÍTR í málefnum innflytjenda og fólks af erlendum uppruna er sett fram með 
hliðsjón af Meginstefnu og starfsáherslum ÍTR 2005-2010 og nýrri Mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar sem samþykkt var 16.maí 2006. Horft er til hlutverks ÍTR sem 
þjónustustofnunar í frítímanum og mögulegs samstarfs við þá aðila sem tengjast 
innflytjendum og fólki af erlendum uppruna, m.a. Alþjóðahús. Jafnframt var skýrsla 
Rauða kross Íslands frá því í janúar 2006, Vegvísir til aðlögunar innflytjenda að íslensku 
samfélagi, höfð til hliðsjónar. Í stefnunni er horfið frá því að tala um nýbúa heldur er 
talað um innflytjendur og fólk af erlendum uppruna eftir því sem við á.  
 
Hafa ber í huga að innflytjendur og fólk af erlendum uppruna eru ólíkir einstaklingar með 
ólíkar þarfir og því ekki mögulegt að skipuleggja þjónustu eða starf þar sem komið er til 
móts við þarfir allra samtímis. 
 
Lagt er til að innan ÍTR verði starfrækt teymi sem sér til þess að starfsáætlun ÍTR í 
málefnum innflytjenda og fólks af erlendum uppruna verði framfylgt og endurskoði 
starfsáætlunina reglubundið í tengslum við starfsáætlunarvinnu ÍTR. Teymið leiti leiða til 
að tryggja að upplýsingar um samsetningu íbúa í hverfum borgarinnar liggi fyrir árlega. 
Skrifstofa íþrótta- og tómstundasviðs ber ábyrgð á viðkomandi málaflokki.   
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Helstu verkefni 2005 
 
Ísjakarnir er samstarfsverkefni félagsmiðstöðva og móttökudeilda grunnskólanna í 
Reykjavík. Meginmarkmið verkefnisins er að tengja unga innflytjendur á aldrinum 12-16 
ára inn í íslenskt samfélag og kynna fyrir þeim það félags- og tómstundastarf sem í boði 
er í Reykjavík.  
 
Íslenskukennsla stendur starfsfólk af erlendum uppruna til boða á vegum fræðsludeildar 
ÍTR. Stofunin hvetur starfsmenn til þátttöku og greiðir götu þeirra varðandi kostnað. 
Lögð er áhersla á að íslenskukennslan sé sniðin að starfinu. Fræðslustjóri veitir nánari 
upplýsingar og aðstoð.
 
Sumarskólinn – Sumarfjör voru sérhæfð íslensku- og leikjanámskeið fyrir börn af 
erlendum uppruna í samstarfi við Námsflokka Reykjavíkur og Menntasvið. 
 
Teymi um málefni innflytjenda starfar á vegum Alþjóðahúss og á ÍTR fulltrúa í 
teyminu. Í hópnum sitja fulltrúar opinberra aðila sem og félagasamtaka. Hlutverk hópsins 
er miðlun upplýsinga um málefni innflytjenda og fólks af erlendum uppruna. 
 
Samstarfsnefnd Reykjavíkurborgar um málefni innflytjenda starfaði  á vegum Ráðhússins 
og á ÍTR fulltrúa í nefndinni. 
 
Brú milli menningarheima er verkefni á vegum Hins hússins sem hefur það að 
markmiði að tengja ungmenni af erlendum uppruna á aldrinum 16 til 25 ára inn í íslenskt 
samfélag. Sérstaklega er horft til skólaúrræða og félagslegs stuðnings.  
 
Hrafnarnir voru samstarfsverkefni ÍTR, félagsþjónustu, lögreglunnar í Reykjavík, 
fræðslumiðstöðvar og embættis ríkislögreglustjóra. Markmið hópsins var að skoða 
óæskilegar hópamyndanir í Reykjavík og nágrenni og aðlögun og aðstæður barna og 
ungmenna af erlendum uppruna. Hópurinn vann skýrslu og viðbragðsáætlun á árinu.   
 
„Eitthvað fyrir þig? Íþrótta-og tómstundastarf í Reykjavík“ er kynningarefni ætlað 
ungum innflytjendum um framboð á íþrótta-og tómstundastarfi í Reykjavík, unnið af 
unglingum í Ísjakaverkefninu.  Efnið er aðgengilegt á www.itr.is .Útgáfa dróst fram á árið 
2006 og er ætlunin að gefa efnið út á 10 tungumálum. 
 
Upplýsingaskilti um umgengnisreglur á sundstöðum voru endurskoðaðar á árinu og 
uppfærðar á nokkrum tungumálum. 
 
Erlendir sjálfboðaliðar störfuðu í Hinu húsinu með stuðningi frá Landsskrifstofu Ungs 
fólks í Evrópu (UFE) og Alþjóðlegum ungmennaskiptum (AUS). Markmiðið er að fá 
sjálfboðaliða með ólíkan menningarbakgrunn til starfa til að auka á fjölbreytni í 
starfsmannahópi Hins hússins.  
 
Ungmennaskipti eru reglulega á dagskrá frístundamiðstöðvanna í Reykjavík, sem og 
Hins hússins. Á árinu fóru hópar á vegum Tónabæjar, Sérsveitarinnar í Hinu húsinu og á 
vegum Menningarsveitar Hins hússins til annarra landa og tóku sömuleiðis á móti hópum 
hér á Íslandi með stuðningi frá UFE. 
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Leiðarljós 
 
Reykvískt samfélag fái notið fjölbreytni í mannlífi og menningu þar sem þekking, 
víðsýni, jafnrétti og gagnkvæm virðing einkenni samskipti fólks.   
 
ÍTR vill stuðla að því að innflytjendur og fólk af erlendum uppruna geti tekið virkan þátt í 
íslensku samfélagi og hafi jöfn tækifæri á við aðra Reykvíkinga til að nýta þjónustu ÍTR. 
 
ÍTR leggur áherslu á að innflytjendur og fólk af erlendum uppruna geti nýtt þá þjónustu 
sem í boði er í frítímanum sem vettvang til aukinnar aðlögunar. Þannig stuðlar ÍTR að 
aukinni aðlögun þeirra að íslensku samfélagi.  
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Starfsmarkmið ÍTR í málefnum innflytjenda og fólks af 
erlendum uppruna 2006-2007 
 

1. Þjónusta 
 
1.1 ÍTR tryggi að innflytjendur og fólk af erlendum uppruna geti nýtt 

sér þjónustu ÍTR til fulls 
 
Rök: Starfsstaðir ÍTR skulu taka mið af þörfum innflytjenda og fólks af 
erlendum uppruna þegar frítímaþjónusta er skipulögð til að tryggja jafnrétti 
og jafnan aðgang allra borgarbúa að þjónustunni.  
 

Aðgerðir 
• Útbúið verði kynningarefni um starf ÍTR á a.m.k.5 tungumálum öðrum en 

íslensku sem aðgengilegt verði á heimasíðu ÍTR og í formi bæklinga. 
o Tímaáætlun: September 2007 
o Ábyrgðarmaður: Skrifstofustjóri íþróttamála og skrifstofustjóri 

tómstundamála 
o Mælieining: Kynningarefni tiltækt 

 
• Að komið verði á formlegu samstarfi við Alþjóðahús um túlkaþjónustu í starfi hjá 

ÍTR til að auðvelda aðgengi að og auka notkun túlka. 
o Tímaáætlun: Janúar2007 
o Ábyrgðarmaður: Sviðsstjóri ÍTR 
o Mælieining: Samstarfssamningur liggi fyrir 

 
• Starfsstaðir ÍTR taki mið af upplýsingum um samsetningu íbúa í hverfinu við 

skipulagningu og kynningu á starfseminni til að auðvelda aðgengi og þátttöku. 
Aðgerðir séu sýnilegar í starfsáætlunum og ársskýrslum starfsstaða.  

o Tímaáætlun: September 2006 
o Ábyrgðarmaður: Forstöðumenn starfsstaða 
o Mælieining: Skoðun á starfsáætlunum og ársskýrslum starfsstaða  

 
 
1.2 Að ungir innflytjendur geti nýtt sér frístundamiðstöðvar og félags- 

og tómstundastarf ÍTR innan skóla til jafns við önnur börn og 
ungmenni 

 
Rök: Þátttaka í frístundastarfi er öflugt félagsmótunar-og aðlögunartæki og 
mikilvægt að börn fái tækifæri til að þjálfa sig í tungumáli og samskiptum á 
vettvangi frítímans. Allt starf á vegum ÍTR ætti að taka mið af þörfum ungra 
innflytjenda og barna af erlendum uppruna. 
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Aðgerðir 
• Börn á aldrinum 6-9 ára sem flytja til landsins fái gjaldfrjálsa dvöl á 

frístundaheimili fyrsta skólaárið á Íslandi. 
o Tímaáætlun: Ágúst 2007 – gert sé ráð fyrir fjármagni í fjárhagsáætlun 

2007 
o Ábyrgðarmaður: Sviðsstjóri og skrifstofustjóri tómstundamála 
o Mælieining: Þjónusta veitt. 
 

• Þátttaka barna og unglinga af erlendum uppruna  í íþrótta-og tómstundastarfi á 
vegum ÍTR verði könnuð  með formlegum hætti. 

o Tímaáætlun: September 2007 
o Ábyrgðarmaður: Jafnréttisfulltrúi ÍTR og skrifstofustjóri tómstundamála 
o Mælieining: Niðurstöður könnunar liggi fyrir 

 
 
1.3 ÍTR stefni að því að gera menningarlega fjölbreytni sýnilega í 

hverfum borgarinnar 
 
Rök: Mikilvægt er að fjölbreytni og margbreytileiki samfélagsins hljóti 
kynningu í frítímastarfi. Með því stuðlar ÍTR að aukinni virðingu, skilningi og 
umburðarlyndi sem dregur úr fordómum. 
 

 
Aðgerðir 

• Málþing um frítímastarf barna og unglinga í fjölmenningarlegu ljósi 
o Tímaáætlun: Október 2007 
o Ábyrgðarmaður: Skrifstofustjóri tómstundamála 
o Mælieining: Fjöldi þátttakenda á málþingi 
 

• Málþingi fylgt eftir með uppákomum með fjölmenningarlegu ívafi á starfsstöðum 
ÍTR 

o Tímaáætlun: Október 2007 til maí  2008 
o Ábyrgðarmaður: Forstöðumenn starfsstaða 
o Mælieining: Fjöldi uppákoma – ársskýrslur starfsstaða. 

 
 
1.4  Hlutfall innflytjenda og fólks af erlendum uppruna sem tekur þátt í 

starfi á vegum ÍTR endurspegli hlutfall sama hóps m.t.t. 
íbúasamsetningar borgarinnar og almennrar þátttöku.  
 
Rök: Mikilvægt að skoða þátttöku innflytjenda og fólks af erlendum uppruna  
m.t.t. til þess sem almennt gerist. Hætt er við að tölulegar upplýsingar um 
þátttöku innflytjenda og fólks af erlendum uppruna í frístundastarfi séu 
rangtúlkaðar ef þær eru ekki bornar saman við tölulegar upplýsingar um 
almenna þátttöku borgarbúa. 
 

Aðgerðir 
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• Gerð verði þjónustukönnun meðal viðskiptavina sem skoðar almenna þátttöku og 
tekur mið af uppruna fólks/þjóðerni.  

o Tímaáætlun: Maí 2007 
o Ábyrgðarmaður: Jafnréttisfulltrúi ÍTR og skrifstofustjórar tómstundamála 

og íþróttamála 
o Mælieining: Upplýsingar úr þjónustukönnun liggi fyrir 

 
• Tryggt verði að í könnunum á vegum ÍTR verði bakgrunnsbreyta sem tekur mið af 

uppruna/þjóðerni  
o Tímaáætlun: Frá september 2006 
o Ábyrgðarmaður: Jafnréttisfulltrúi ÍTR 
o Mælieining: Niðurstöður kannana sýni svör greind eftir upprunalandi 

 

2. Fjármál 
 
2.1 Tryggt verði fjármagn til að bæta aðstæður og þjónustu við 

innflytjendur og fólk af erlendum uppruna í allri starfsemi ÍTR. 
 
Rök: 
Til að ná þeim markmiðum og aðgerðum sem sett eru fram í þessari 
starfsáætlun þarf að tryggja fjármagn til málaflokksins. 
 

Aðgerðir: 
• Stofnaður verði miðlægur sjóður sem greiðir kostnað vegna túlkaþjónustu 

o Tímaáætlun: September 2006 (komi fram í fjárhagsáætlun ÍTR 2007) 
o Ábyrgðarmaður: Sviðsstjóri ÍTR og fjármálastjóri ÍTR 
o Mælieining: Túlkasjóður stofnaður 

 
• Leitað verði leiða til að fjármagna málþing um frítímastarf barna og ungmenna í 

fjölmenningarlegu ljósi (sjá 1.3). 
o Tímaáætlun: September 2006( komi fram í fjárhagsáætlun 2007) 
o Ábyrgðarmaður: Skrifstofustjóri tómstundamála og jafnréttisfulltrúi ÍTR 

(mannréttindafulltrúi ÍTR) 
o Mælieining: Fjámagn sé tryggt 

 
• Fjármagn til þjónustukönnunar meðal viðskiptavina af erlendum uppruna verði 

tryggt (sjá 1.4) 
o Tímaáætlun: September 2006( komi fram í fjárhagsáætlun 2007) 
o Ábyrgðarmaður: Skrifstofustjóri tómstundamála og skrifstofustjóri 

íþróttamála 
o Mælieining: Fjármagn sé tryggt 

 
• Starfsstaðir ÍTR geri grein fyrir þeim verkefnum sem sérstaklega eru ætluð í starf 

með innflytjendum og fólki af erlendum uppruna í fjárhagsáætlunum og 
ársskýrslum. 

o Tímaáætlun: Fjárhagsáætlun september 2006 og ársskýrsla febrúar 2007. 
o Ábyrgðarmaður: Forstöðumenn starfsstaða 
o Mælieining: Upplýsingar liggi fyrir. 
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• Tryggt verði fjármagn til  útgáfu kynningarefnis á fleiri tungumálum (sjá 1.1.) 
o Tímaáætlun: September 2006 
o Ábyrgðarmaður: Skrifstofustjóri íþróttamála og skrifstofustjóri 

tómstundamála 
o Mælieining: Fjármagn sé tryggt 

 

3. Verklag 
 
3.1 Á starfsstöðum ÍTR sé unnið markvisst gegn fordómum gagnvart 

innflytjendum og fólki af erlendum uppruna 
 
Rök: Fjöldi starfsmanna af erlendum uppruna hefur aukist á undanförnum 
árum. Mikilvægt er að þeir starfi í öruggu umhverfi og verði ekki fyrir 
fordómum samstarfsfólks eða notenda þjónustu ÍTR. Að sama skapi fjölgar 
notendum frítímaþjónustu ÍTR af erlendum uppruna og tryggja þarf að þeir 
geti nýtt þjónustuna í öruggu umhverfi og verði ekki fyrir fordómum.  
 

Aðgerðir  
• Skipaður verði hópur sem geri forvarnar-og viðbragðsáætlun til að koma í veg 

fyrir og vinna gegn fordómum gagnvart innflytjendum og fólki af erlendum 
uppruna, bæði hvað varðar notendur þjónustunnar og meðal starfsmanna. 

o Tímaáætlun: Hópur skipaður í september 2006 og skili af sér í mars 2007 
o Ábyrgðarmenn: Jafnréttisfulltrúi ÍTR 
o Mælieining: Verkferlar liggi fyrir og 80% stjórnenda þekki ferlana 

 
 
3.2  ÍTR taki upp notkun á túlkaþjónustu í samskiptum við starfsmenn 

og notendur þjónustu ÍTR af erlendum uppruna  
 
Rök: Mikilvægt er að aðgengi að túlkaþjónustu sé fyrir hendi í starfsemi ÍTR. 
Aðstæður geta komið upp varðandi starfsmannamál og samskipti við notendur 
þjónustunnar, s.s. foreldra barna og unglinga í tómstundastarfi, þar sem skýr 
samskipti og skilningur er grundvallarþáttur. Í þeim tilfellum sem 
innflytjendur eða fólk af erlendum uppruna á í hlut er mikilvægt að tryggja 
skilning og að réttar upplýsingar berist með aðkomu túlka.  
 

Aðgerðir 
• Vinnuhópur verði stofnaður sem skilgreini og geri verkferla um notkun 

túlkaþjónustu hjá ÍTR. 
o Tímaáætlun: Desember 2006 
o Ábyrgðarmenn: Starfsmannastjóri, skrifstofustjóri tómstundamála og 

skrifstofustjóri íþróttamála 
o  Mælieining: Verklag skýrt og allir stjórnendur hjá ÍTR þekki verklagið 
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• Kynning á Túlkaþjónustu Alþjóðahúss og möguleikum hennar til allra stjórnenda 
hjá ÍTR  

o Tímaáætlun: Fyrir lok árs 2006 
o Ábyrgðarmenn:Starfsmannastjóri/Fræðslustjóri 
o Mælieining: Kynning hafi farið fram  

 
 
3.3  Samstarf frístundamiðstöðva, þjónustumiðstöðva, grunnskóla og 

mótttökudeilda vegna málefna ungs fólks af erlendum uppruna 
verði eflt. 

 
Rök: Upplýsingar um frítímaþjónustu þurfa að vera aðgengilegar. Tryggja þarf að 
upplýsingar um frítímaþjónustu skili sér til markhópsins. Jafnframt þarf að tryggja 
að þeir aðilar sem eru í lykilstöðu sinni upplýsingaskyldu og samstarfi við önnur 
svið og starfsstaði með skilvirkum hætti.  
 
Aðgerðir 

• Verkferlar verði unnir um samstarf frístundamiðstöðva við þjónustumiðstöðvar og 
mótttökuskóla vegna stuðnings í frítímaþjónustu við unga innflytjendur og börn 
og unglinga af erlendum uppruna sem sækja nám í mótttökudeildum 

o Tímaáætlun: Mars 2007 
o Ábyrgðarmenn:Forstöðumenn frístundamiðstöðva 
o Mælieining: Verkferlar liggi fyrir 

 
 

4. Mannauður 
 
4.1 Að vinna gegn fordómum gagnvart innflytjendum og fólki af 

erlendum uppruna í starfi hjá ÍTR  
 
Rök: Starfsmannakannanir sýna að um 90% starfsmanna ÍTR er ánægt í starfi. 
Mikilvægt er að öllum líði vel og að starfsmenn leggi sig fram um að skapa 
andrúmsloft sem sé laust við fordóma gagnvart innflytjendum og fólki af erlendum 
uppruna. Vel upplýstir starfsmenn eru líklegri til að veita betri þjónustu og miðla af 
þekkingu sinni til notenda þjónustunnar. 

 
Aðgerðir  

• Allir nýir starfsmenn fái fræðslu um fordóma og mikilvægi þess að vinna gegn 
þeim í íslensku samfélagi. Námskeið standi jafnframt eldri starfsmönnum 
reglulega til boða. 

o Tímaáætlun: Fræðsla á grunnnámskeiðum frá hausti 2006 
o Ábyrgðarmaður: Fræðslustjóri 
o Mælieining: Hlutfall starfsmana  sem sækir fræðslu/þátttakendur í  

fræðslu 
 
 

• Stjórnendur fái fræðslu um málefni innflytjenda og fólks af erlendum uppruna 
o Tímaáætlun: Nóvember 2006 
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o Ábyrgðarmenn: Fræðslustjóri ÍTR 
o Mælieining: Hlutfall stjórnenda sem sækir fræðslu 

 
 
4.2  Innflytjendum geti nýtt sér námskeiðsframboð fræðsludeildar og 

hafi jafnan aðgang að starfsframa og starfsþróun hjá sviðinu. 
 

Rök: ÍTR leggur áherslu á starfsþróun svo persónuleg þörf starfsmanna sé 
samræmd starfsframa hvers og eins og þörf sviðsins fyrir framþróun. Allir 
starfsmenn ÍTR standi jafnir, óháð uppruna. 
  

Aðgerðir  
• ÍTR tryggir að allir innflytjendur og fólk af erlendum uppruna sem vinnur hjá 

sviðinu fái tækifæri til að sækja starfstengt íslenskunámskeið 
o Tímaáætlun: Árlega eða eftir þörfum 
o Ábyrgðarmenn: Fræðslustjóri ÍTR 
o Mælieining: Starfsmannakönnun sýni að 80% starfsmanna með annað 

upprunaland hafi fengið starfstengt íslenskunámskeið 
 
 
4.3  Að þekking og menntun innflytjenda og fólks af erlendum uppruna 

í starfi hjá ÍTR sé metin og nýtist þeim í starfi 
 

Rök: Innflytjendur og fólk af erlendum uppruna njóti jafnréttis í hvívetna í 
ráðningarferli og í öllum kjörum og réttindum. Mikilvægt er að greina þann 
auð sem fólginn er í starfsfólki ÍTR, hæfileikum þess og dugnaði. Tryggja þarf 
að þeir njóti hæfni sinnar og fái störf í samræmi við hana.  
 

Aðgerð 
• Innflytjendur sem sækja um starf hjá ÍTR eða starfa þar nú þegar njóti 

leiðbeiningar við að láta meta þá menntun sem þeir hafa aflað sér utan Íslands. 
Kannað verði meðal starfsmanna ÍTR af erlendum uppruna hvort menntun og 
hæfni nýtist þeim í starfi 

o Tímaáætlun: Næsta starfsmannakönnun ÍTR í nóvember 2006 
o Ábyrgðarmaður: Starfsmannastjóri ÍTR og Jafnréttisfulltrúi ÍTR 
o Mælieining: Að hlutfall þeirra sem telja menntun sína og hæfni nýtast í 

starfi sé sambærilegt við aðra starfsmenn stofnunarinnar 
 

• Boðið verði upp á fræðslu fyrir innflytjendur og starfsfólk af erlendum uppruna 
um réttindi og skyldur 

o Tímaáætlun: Frá og með ágúst 2007 í fræðsluáæltun 
o Ábyrgðarmaður: Fræðslustjóri ÍTR og Starfsmannastjóri ÍTR í samstarfi 

við STRV 
o Mælieining: Að 80% starfsfólks með annað upprunaland þekki réttindi sín 

og skyldur – starfsmannakönnun ÍTR. 
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4.4  Að hlutfall innflytenda og starfsmanna af erlendum uppruna í starfi   
hjá ÍTR endurspegli hlutfall sama hóps í íbúasamsetningu borgarinnar 
 
Rök: Mikilvægt er að starfsfólk sviðsins endurspegli það fjölmenningarlega 
samfélag sem er í borginni.  Í fjölbreyttum starfsmannahópi felst meiri mannauður 
en í einsleitum og skilar hann betri þjónustu til fjölbreytts hóps notenda. 

 
Aðgerðir 

• Atvinnuauglýsingar séu á fleiri tungumálum en íslensku og fólk af erlendum 
uppruna sé hvatt til að sækja um öll störf hjá ÍTR til jafns við aðra 

o Tímaáætlun: Frá september 2006 
o Ábyrgðarmenn: Starfsmannastjóri ÍTR 
o Mælieining: Auglýsingar birtar og úttekt á fjölda starfsmanna af erlendum 

uppruna hjá ÍTR. 
 

Skorkort og lykiltölur 
 

SKORKORT  

Raun 

2005 

Áætlun 

2006 

Áætlun 

2007 

% barna af erlendum uppruna/ innflytjenda á frístundaheimilum  ÍTR  Ný 
mæling 

 

% unglinga af erlendum uppruna/ innflytjenda sem taka þátt í starfi 
félagsmiðstöðva ÍTR  - 

 

% starfsmanna af erlendum uppruna/ innflytjenda sem hafa sótt 
starfstengt íslenskunámskeið  - 

80% 

% starfsfólks erlendum uppruna/ innflytjenda sem hafa sótt námskeið 
um réttindi og skyldur  - 

80% 

LYKILTÖLUR     
 

Fjöldi starfsfólks af erlendum uppruna 52 55 60 
Fjöldi barna á Frístundaheimilum af erlendum uppruna ** 64 Ekki til  
Fjöldi unglinga sem sækja reglulega félagsmiðstöðvastarf ** 108 -  
Fjöldi barna af erlendum uppruna sem sækja frístundaklúbba/ 
tómstundanámskeið 10-12 ára** 

13 -  

Fjöldi starfsm. af erlendum uppruna sem taka þátt í námskeiðum á 
vegum fræðsludeildar ÍTR  

Ekki til -  

Fjöldi notenda af erlendum uppruna sem sækja þjónustu sundlauga Ekki til -  
 
*Hlutfall innflytjenda og fólks af erlendum uppruna sem tekur þátt í starfi eða starfar á 
vegum ÍTR endurspegli hlutfall sama hóps m.t.t íbúasamsetningar borgarinnar og 
almennrar þátttöku. 
**Skv. þátttökulistum og mætingalistum hjá frístundamiðstöðvum 
 


