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Samningar Reykjavíkurborgar og Golfklúbbs Reykjavíkur 

Innri endurskoðun hefur á grundvelli umræðna í borgarráði og í samræmi við skilgreint 

eftirlitshlutverk sitt farið yfir framgang samnings við Golfklúbb Reykjavíkur (GR) frá 3. apríl 

2006 og eftirfylgni Íþrótta- og tómstundasviðs með honum. Með þeim samningi ákvað 

borgarstjórn að fara í stækkun golfvallarins í landi Korpúlfsstaða úr 18 holum í 27 auk þess að 

styrkja GR til sex tiltekinna verkefna um 210 m.kr. Áætlaður kostnaður við stækkun vallarins 

var upp á 150 m.kr. en kostnaðaráætlun verkefnanna hljóðaði upp á 267 m.kr. á þáverandi 

verðlagi og skyldi GR leggja út fyrir mismuninum. Í 1. gr. samningsins segir að borgarsjóður 

muni „styrkja GR vegna framkvæmda klúbbsins á árunum 2006-2009 með framlögum að 

fjárhæð 210.000.000.“ Þá segir í 2. grein samningsins “greiðslur borgarsjóðs verða inntar af 

hendi þann 1. febrúar ár hvert að uppfylltum skilyrðum um að framkvæmdum sem GR annast 

hafi miðað þannig að framlag nemi aldrei hærri fjárhæð en framkvæmt hefur verið fyrir“. 

Með samningnum er fylgiskjal þar sem tilgreindar eru þær framkvæmdir sem njóta styrkja.  

Framlag borgarinnar vegna verkefnanna sem skyldi greiðast á fjórum árum hefur verið að 

fullu greitt sbr. töflu hér að neðan. 

Greiðsla Samningsfjárhæð Vísitala* Greitt 

6.4.2006 10.000.000 248,0 nóv.05 10.000.000 
1.2.2007 60.000.000 266,9 jan.07 64.572.581 
1.2.2008 60.000.000 282,3 jan.08 68.370.968 

1.2.2009 80.000.000 332,9 des.08 107.387.097 

  210.000.000   250.330.646 

    

* Skv. samningi skal greitt miðað við hækkun vísitölu neysluverðs 

Í 1. grein samningsins segir m.a.: „borgarstjórn Reykjavíkur hefur ákveðið að stækka 

golfvöllinn við Korpúlfsstaði úr 18 í 27 holur í samvinnu við GR. „ Ennfremur segir að 

kostnaður borgarsjóðs vegna þess sé áætlaður 150 milljónir króna á þáverandi verðlagi. Í 7. 

gr. samningsins segir að „stefnt er að því að framkvæmdir við stækkun Korpúlfsstaðavallarins 

hefjist innan þriggja ára.“ 

Í bréfi til borgarstjóra dags. 13. mars. 2009 kemur fram að GR hafi hafið framkvæmdir með 

útlagningu golfbrauta og ræktun á flatargrasi sem tengjast fyrirhugaðri stækkun Korpuvallar. 



    

Í 8. grein segir að samningurinn sé gerður með hliðsjón af reglum um styrkveitingar til 

íþróttamannvirkja íþróttafélaga í Reykjavík. Það felur í sér að ÍTR er eftirlitsaðili með 

samningnum f.h. Reykjavíkurborgar enda eru greiðslur vegna hans bókaðar á kostnaðarlið 

ÍTR. Upplýst er að verulegum hluta umræddra framkvæmda er lokið og að borgin hefur staðið 

skil á framlögum eins og fram kemur hér að framan. Íþrótta- og tómstundasvið innti af hendi 

greiðslu 1. febrúar 2009 án þess að kanna stöðu á verklegum framkvæmdum eins og sviðinu 

bar að gera. Áður höfðu verið haldnir upplýsingafundir milli aðila um framvindu 

framkvæmda og stöðu þeirra. 

Á grundvelli 5. greinar samningsins frá 3. apríl 2006 hefur verið gerður leigusamningur um 

Korpúlfsstaðaland til 50 ára dags. 4. sept. 2007 og viðbótarleigusamningur frá 31.október 

2007 með nákvæmari mælingu á því landi sem um er að ræða. Í 5. gr. leigusamningsins 

kemur fram að GR hafi heimild til að reisa mannvirki á landinu.  

Með bréfi GR til borgarstjóra dags. 4. okt. 2007 og endursent 16. nóv. sama ár og nýju bréfi 4. 

des. 2007 óskaði GR eftir stuðningi borgarinnar upp á 343 m.kr. til byggingar vélageymslu, 

þjónustubyggingar og inniæfingaaðstöðu, 50 m.kr. til malbikunar stíga og sléttunar brauta, 

125 m.kr. til að greiða niður yfirdrátt og 12 m.kr. til greiðslu áfallins vaxtakostnaðar. Samtals 

var ósk GR þannig 530 m.kr. Eftir viðræður milli aðila skrifaði framkvæmdastjóri ÍTR 

borgarráði bréf dags. 1. ágúst 2008 þar sem var lagt var til að GR fengi 448 m.kr. og með því 

félli úr gildi ákvæði 5. gr. leigusamningsins frá 4. sept. 2007 um heimild til að reisa mannvirki 

á landinu. Borgarráð fjallaði um málið á fundi óskaði umsagnar íþrótta- og tómstundaráðs og 

vísaði síðan að endingu til fjárhagsáætlunargerðar ársins 2009. Í þessu felst ekki skuldbinding 

af hálfu borgarinnar önnur en sú að skoða málið við vinnslu fjárhagsáætlunar. Í 

fjárhagsáætlun ársins 2009 var ekki gert ráð fyrir viðbótarframlagi til GR. Því verður að líta 

svo á að erindinu hafi í raun verið synjað, a.m.k. tímabundið. Af bréfi GR til borgarstjóra 

dags. 13. mars 2009 er ekki annað skilja en að GR túlki afgreiðslu borgarráðs sem 

skuldbindandi loforð um styrk. 

Með bréfi forráðamanna GR til borgarstjóra dags. 13. mars 2009 er upplýst að GR hefði á 

fundi með forráðamönnum borgarinnar þegar líða tók á árið 2008 „óskað eftir að fallið yrði 

frá hugmyndum varðandi lóða- og byggingamál“. Í sama bréfi er varpað fram þeirri hugmynd 

að „aðskilja framkvæmdir þ.e.a.s. stækkun Korpu og byggingu æfingasvæðis tengdu Básum, 

leitast við að klára stækkun Korpu, borgin veiti í þá framkvæmd fjármagni samkvæmt 

upphaflegum samningi frá 3. apríl 2006.“  Í þessu bréfi kemur ekki fram að frestað hafi verið 

framkvæmdum við vélageymslu. 

Í kjölfarið af bréfi GR frá 13. mars 2009 hefst samningsgerð milli embættis borgarlögmanns 

og lögmanns GR sem lýkur með því að samningur er lagður fyrir borgarráð 18. mars sl. og 

staðfestur í borgarstjórn 6. apríl sl. Samkvæmt grein 4.1. er samningurinn frá 3. apríl 2006 

felldur úr gildi og því lýst yfir að hvorugur aðili eigi frekari kröfur á hinn vegna hans. 

Samkvæmt grein 9.1. í nýja samningnum eru leigusamningur við GR um land á 

Korpúlfsstöðum frá 4. september 2007 og 31. október 2007 felldir niður. 

Við afgreiðslu borgarráðs á nýjum samningi þann 18. mars sl. lá fyrir bréf framkvæmdastjóra 

ÍTR sbr. samþykkt íþrótta- og tómstundaráðs frá 9. s.m. þar sem mælt er með því að gengið 

verði til samninga við Golfklúbb Reykjavíkur um breytingar á fyrri samningum um stækkun 

golfvallar, auk umsagnar fjármálastjóra Reykjavíkurborgar dags. 9. s.m. þar sem mælt er með 

samþykki samningsins. Í umsögn fjármálastjóra kemur fram að með nýjum samningi er fallið 

frá fyrri áformum um framkvæmdir fyrir allt að 450 m.kr. þ.m.t. byggingu áhaldahúss. 

Samkvæmt upplýsingum frá GR eru þessar upplýsingar ekki nákvæmar heldur hafi byggingu 



    

vélageymslunnar verið frestað. Borgarráð var ekki sérstaklega upplýst um að borgin hefði að 

fullu staðið skil á öðrum greiðslum skv. samningi frá 3. apríl 2006 en þeirri sem varðaði 

stækkun vallarins. 

Hjá Reykjavíkurborg eru í gildi reglur um styrki
1
 og er tilgangur með þeim eins og segir í 

greinargerð „ að tryggja eftir föngum aðgang og jafnræði við ráðstöfun skattfjár borgarbúa“. 

Enn fremur að auka festu í vinnubrögðum við úthlutun styrkja. Í 10.grein reglnanna segir 

m.a.:“ Styrkþegum er skylt að skila greinargerð um ráðstöfun styrkfjár fyrir lok 

ráðstöfunarárs“. Einnig segir í 16. grein reglnanna:“ Styrkþegar skulu gera grein fyrir því í 

árslok hvernig styrkfé hefur verið varið.“ Það er ljóst að krafa borgaryfirvalda er að gerð sé 

grein fyrir ráðstöfun þeirra fjármuna sem borgin hefur látið af hendi rakna hvort sem er í 

formi styrkja eða samstarfssamninga. Staðfest er að haldnir voru upplýsingafundir en að 

hvorki var gengið eftir greinargerð varðandi lokagreiðslu til GR á grundvelli samnings frá 

2006 né hafði GR frumkvæði að því að gera með formlegum hætti grein fyrir stöðu 

framkvæmda
2
. Samningur GR og Reykjavíkurborgar frá 2006 er verkefnatengdur og mátti 

GR vera ljós sú skuldbinding sem hann fól í sér, þ.e. að GR upplýsti borgaryfirvöld um 

framgang og kostnað við framkvæmdir. 

Fyrir hönd borgarstjórnar framfylgir íþrótta- og tómstundaráð samningum Reykjavíkurborgar 

við Golfklúbb Reykjavíkur. Í 2. tölulið 3. greinar samþykktar fyrir íþrótta- og tómstundaráð
3
 

segir: “hefur eftirlit með rekstri íþrótta- og æskulýðsmannvirkja sem eru í eigu 

Reykjavíkurborgar eða Reykjavíkurborg hefur veitt styrk til, s.s. sundstaða, félags- og 

frístundamiðstöðva og frístundaheimila, og þeim mannvirkjum öðrum sem Reykjavíkurborg 

hefur veitt styrki til vegna framkvæmda eða reksturs á sviði íþrótta- og tómstundamála“. Þá 

segir í 6. grein samþykktarinnar: “[framkvæmdastjóri] ÍTR ber ábyrgð á framkvæmd 

ákvarðana ráðsins og rekstri og stjórnsýslu ÍTR þ.m.t. að fjármál og starfsmannamál séu 

innan heimilda“. Í þessu ljósi er það á ábyrgð ráðsins að sjá til þess að sviðið fylgi eftir við 

GR að fullnusta ákvæði 2. greinar samnings um að jafnvægi sé milli efnda GR á 

framkvæmdum og þess fjár sem klúbburinn hefur fengið greitt úr borgarsjóði. 

Það verður að teljast eðlilegt að GR hefði upplýst um lokastöðu framkvæmda skv. 

samningnum frá 2006 þegar sest er við samningsborðið að nýju á síðasta ári til að gera nýjan 

samning milli GR og Reykjavíkurborgar. Borgarlögmaður var ekki upplýstur um efndir 

samningsins frá apríl 2006 né stöðu verkefna samkvæmt honum.  

Í skýrslu Innri endurskoðunar frá 2008 um styrki og samstarfssamninga er fjallað um 

fjárhagslegt innra eftirlit með samstarfs- og þjónustusamningum. Þar er bent á að leggja þyrfti 

aukna áherslu á samræmingu verklags við gerð samstarfssamninga og eftirlit með framgangi 

þeirra. Samningsgerð og frágangur samningsins við GR var á hendi borgarlögmanns.
4
 Hjá 

borgarlögmanni er ekki til skrifleg málsmeðferð við undirbúning samninga, t.d. er varðar 

upplýsingagjöf. Eðlilegt verður að teljast að skilgreind verkaskipting liggi fyrir milli 

viðkomandi sviðs og skrifstofu borgarlögmanns og að tryggt sé að farið hafi verið yfir efndir 

fyrri samninga þegar lagt er upp í nýja samningsgerð. 

Innri endurskoðun hefur sannreynt að GR hefur lokið framkvæmdum þeim sem 

Reykjavíkurborg styrkti að undanskilinni vélageymslu eins og fram kemur í bréfi GR til Innri 

                                                 
1
  Samþykktar í borgarráði 9. september 2004 

2
  Fundur með forsvarsmönnum GR 16. apríl 2010. Fundur með framkvæmdastjóra ÍTR og borgarlögmanni 

5.maí 2010 
3
  Samþykkt í borgarstjórn 5. apríl 2005 

4
  Fundur með borgarlögmanni og framkvæmdastjóra ÍTR 5.maí 2010 



    

endurskoðunar dags. 6. maí sl. Í bréfinu kemur fram að GR frestaði byggingu 

vélageymslunnar ekki síst vegna hruns efnahags á Íslandi og víðar. Í sama bréfi kemur fram 

að GR hefur lagt út 5 m.kr. í undirbúningskostnað vegna fyrirhugaðrar byggingar 

vélageymslu. Áform um byggingu vélageymslu hafa tekið nokkrum breytingum þar sem GR 

fyrirhugar að reisa þjónustu- og vélageymsluhús í þremur áföngum á árunum 2010 – 2012. Þá 

er vert að taka fram að í niðurlagi umrædds bréfs segir “Aldrei stóð annað til en að 

Golfklúbbbur Reykjavíkur hæfist handa við bygginguna þegar aðstæður breyttust. 

Golfklúbbur Reykjavíkur mun ekki fara fram á frekara fjárframlag frá Reykjavíkurborg vegna 

byggingar á þjónustu- og vélageymsluhúsi.” 

 

Niðurstaða 

 

 Niðurstaða skoðunar Innri endurskoðunar er að tilefni sé til þess fyrir borgaryfirvöld að 

skerpa á reglum Reykjavíkurborgar um styrki og samstarfssamninga frá 9. september 

2004. Það á jafnt við um styrkþega og viðkomandi svið borgarinnar.  

 Eftirliti ÍTR með samningi Reykjavíkurborgar við GR var ábótavant að því leiti að ekki 

var gengið úr skugga um stöðu framkvæmda þegar lokagreiðsla upp á 107 m.kr. var innt 

af hendi.  

 Á grundvelli reglna Reykjavíkurborgar um styrki og samstarfssamninga hefði GR átt að 

gera grein fyrir lokastöðu framkvæmda með formlegum hætti áður en gengið var til nýrrar 

samningsgerðar.  

 Vegna þess að nýr samningur kvað á um að eldri samningar væru felldir úr gildi hefði 

verið rétt að upplýsa borgarráð sérstaklega um að borgin hefði að fullu staðið skil á öðrum 

greiðslum skv. samningi frá 3. apríl 2006 en þeirri sem varðaði stækkun vallarins þegar 

málið var til umfjöllunar í borgarráði.  

 Golfklúbbur Reykjavíkur hefur í bréfi til Innri endurskoðunar sagst munu klára 

framkvæmdir við vélageymslu fyrir eigin reikning.  

 Telja verður að samningur milli Reykjavíkurborgar og GR sem borgarstjórn staðfesti 6. 

apríl sl. hafi tekið gildi og sé skuldbindandi fyrir aðila máls. 

 

 

Virðingarfyllst, 

 

 

Hallur Símonarson, 

innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 

 

 

 

 
Samrit:  

Borgarstjórinn í Reykjavík 

 

 
Afrit:  

Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur 

Golfklúbbur Reykjavíkur 

 

Meðfylgjandi:  

Bréf Golfklúbbs Reykjavíkur dags. 6. maí 2010 


