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Inngangur	
 
Starfsemi ÍTR snýr að stærstum hluta að almennri þjónustu við borgarbúa í íþrótta- og 
tómstundamálum og stuðningi við félög og samtök sem standa fyrir slíkri starfsemi. Á 
vegum ÍTR er rekstur 6 sundlauga, Hins Hússins, siglingaklúbbsins Sigluness, 
Ylstrandar, Fjölskyldu- og húsdýragarðsins, íþróttamannvirkja, félagavalla, skíðasvæða 
og fleira. ÍTR hefur umsjón með styrkveitingum til íþrótta- og æskulýðsfélaga, 
Frístundakortinu, samskiptum við íþrótta- og æskulýðsfélög og samtök þeirra.  
Árið 2014 verður fram haldið áætlun um nýframkvæmdir og viðhald á mannvirkjum ÍTR. 
Lokið var við gervigrasvöll og grasæfingasvæði á athafnasvæði Fram í Úlfarsárdal auk 
félags- og búningsaðstöðu í Leirdal fyrir Fram og íbúa Grafarholts. Miklar endurbætur 
voru gerðar í Laugardalslaug, klórframleiðslutæki voru sett upp í Sundhöllinni og við 
útilaug og potta í Laugardalslaug. Árið 2014 lýkur framkvæmdum við nýtt eimbað í 
Breiðholtslaug, nýjan nuddpott og barnaleiksvæði við Vesturbæjarlaug ásamt endurbótum 
á bað- og búningsklefum.  
Hafinn er undirbúningur að viðbyggingu við Sundhöllina og lokið er 
hönnunarsamkeppni. Einnig er hafinn undirbúningur að hönnun skóla og 
íþróttamannvirkja í Úlfarsárdal, með samkeppni, en gert er ráð fyrir almenningssundlaug 
og íþróttahúsi sem einnig nýtist knattspyrnufélaginu Fram.  
Í stefnumótun til næstu 20 ára fyrir sundlaugarnar er gert ráð fyrir ýmsum nýmælum og 
uppbyggingu í samræmi við þróun borgarinnar og nýtt aðalskipulag. Þá verður fylgt eftir 
stefnumótun ÍTR, ÍBR og íþróttafélaganna um samstarf varðandi starfsemi í hverfum 
borgarinnar.  
Gerður hefur verið þjónustusamningur til þriggja ára milli ÍTR og ÍBR um framlög 
borgarinnar til íþróttafélaganna. Einnig sömdu sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu um 
að rekstur skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins til næstu þriggja ára og færist rekstarumsjón 
svæðanna til ÍTR.  
Í samræmi við fyrirheit borgaryfirvalda um jafnræði mun ÍTR vinna greiningu á þátttöku 
karla og kvenna í starfsemi sinni og með hvaða hætti félögin í borginni nýta styrki 
borgarinnar með tilliti til kynjasjónarmiða.  
Á starfsstöðum ÍTR verður unnið, í samvinnu við starfsfólk, með niðurstöður 
viðhorfskönnunar borgarinnar sem gerð var vorið 2013. Könnunin er mikilvægt 
umbótatæki sem nýtast mun við eflingu mannauðs og þjónustu ÍTR.  
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Megináherslur	þjónustuþátta	og	helstu	breytingar	á	milli	ára	
  
Sundlaugar 
ÍTR rekur 6 sundlaugar. Laugarnar eru ekki einungis ætlaðar til íþrótta- og sundiðkunar, 
þær hafa fjölþættu hlutverki að gegna og eru ákjósanlegar til heilsuræktar, slökunar og 
leikja. Markmið þeirra er meðal annars að mæta þörfum gesta sem félagsleg, líkamleg og 
andleg heilsulind. Heildaraðsókn árið 2013 er áætluð 1822 þúsund gestir. Mest aðsókn er 
að Laugardalslaug. Nokkrar breytingar eru gerðar á afgreiðslutíma sundlauga. 
Helgaropnun er samræmd og lengd um klukkustund. Ekki er gert ráð fyrir breytingum á 
almennri þjónustu lauganna en unnið er að endurbótum og nýframkvæmdum við nokkrar 
þeirra. Nokkur óvissa er um áhrif nýrrar reglugerðar um öryggismál. Fjárhagsáætlun 
vegna lauganna 2014 er kr.1.138.851 millj. 
  
Fjölskyldu- og húsdýragarður   
Í Fjölskyldu- og húsdýragarðinum eru til sýnis íslensk húsdýr auk dýra sem lifa villt í 
íslenskri náttúru. Þá er þar að finna framandi dýr eins og skriðdýr sem og fiskasafn. Auk 
almennrar starfsemi við dýrahald skipa margskonar viðburðir og fræðslustarf veglegan 
sess. Árlega sækja þúsundir grunn- og leikskólanemar fræðslu í garðinum. Samningur var 
nýlega gerður milli Fjölskyldu- og húsdýragarðsins, skóla- og frístundasviðs og íþrótta- 
og tómstundasviðs um aukið samstarf á sviði náttúrufræðikennslu og frístundastarfs. Þá 
eru haldin sérstök sumarnámskeið fyrir 10–12 ára og hafa þau notið vaxandi vinsælda. Í 
Fjölskyldugarðinum er fjöldi leiktækja sem mörg miðast við að gestir geri sem mest 
sjálfir ásamt því að vera valin með öll aldursstig í huga. Vísindaveröldin er 
uppgötvunarmiðstöð þar sem börn og fullorðnir geta glímt við ýmsar þrautir og lært, með 
því að nota skynfærin, hvernig hlutirnir virka. Í garðinum er rekin veitingasala. Garðurinn 
er opinn alla daga ársins en aðsókn árið 2013 var um 170 þúsund gestir. Fjárhagsáætlun 
2014 er kr. 174.425 milljónir. 
  
Hitt Húsið   
Hlutverk Hins Hússins, miðstöðvar ungs fólks, er að veita ungu fólki á aldrinum 16-25 
ára aðstöðu og aðstoð við að koma hugmyndum sínum til framkvæmdar. Í Hinu Húsinu 
fer fram fjölbreytt dagskrá allt árið. Viðfangsefnin felast meðal annars í upplýsinga- og 
ráðgjafaþjónustu, þjónustu við fatlaða, vinnu að atvinnumálum ungs fólks, 
menningarstarfi ungmenna, rekstri einstakra viðburða og erlendu samstarfi. Frjáls 
félagssamtök og ýmsir hópar ungs fólks hafa aðstöðu í húsinu til lengri eða skemmri 
tíma. Undanfarin ár hefur Hitt Húsið staðið fyrir reynsluverkefni í þjónustu fyrir fatlaða 
framhaldsskólanema. Verkefnið hefur nú verið fest í sessi.  Veitt er til þess auknu 
fjármagni í áætlun 2014 og starfsemin hefur öðlast aðild að norrænum samtökum sem 
vinna að framgangi frístundastarfs fyrir fatlaða. Fjárhagsáætlun Hins Hússins 2014 er kr. 
238.967 millj. 
 
Styrkir til forvarna, samstarfsverkefna í hverfum og félagsstarf 
ÍTR veitti 35 styrki árið 2013 til sérstakra samstarfsverkefna og félagastarfs í hverfum 
borgarinnar alls um 30 milljónir króna. Þar af voru um 10 millj. vegna lokaáfanga 
verkefnisins Ódýrari frístundir og 8 millj. vegna sérstakra styrkja Frístundakortsins. 
Styrkir af þessu tagi 2014 eru áætlaðir kr. 30 millj.  
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Fjármál 
Forsendur fjárhagsáætlunar 2014 gera ráð fyrir að verðbólga verði 3,4%. Almennt er ekki 
um gjaldskrárhækkanir að ræða.  
Annar rekstrarkostnaður, fyrir utan orkukostnað, er ekki verðbættur sem leiðir af sér 
nokkra hagræðingarkröfu. Áætlaðar hækkanir vegna launabreytinga byggja meðal annars 
á kostnaðarmati vegna kjarasamninga janúar - febrúar 2014. Ekki er leiðrétt fyrir öðrum 
launabreytingum og þarf að hagræða í rekstri til að mæta þeim. Helstu breytingar á rekstri 
frá fyrra ári eru meðal annars vegna hækkunar á Frístundakorti, þjónustu við fatlaða 
framhaldsskólanema og uppfærslu samninga við íþróttahreyfinguna. Einnig er í 
rekstrarramma ÍTR fjárveiting vegna samstarfsverkefna fyrir 16 ára og eldri. Innri leiga er 
37% af nettóútgjöldum ÍTR. Ekki eru gerðar miklar breytingar á þjónustutíma sundlauga. 
ÍTR ber einnig leigukostnað vegna mannvirkja, í eigu annarra, sem notuð eru fyrir 
íþrótta– og tómstundastarf, svo sem Egilshöll, Íþrótta- og sýningarhöllinni, íþróttahúsi í 
Norð-lingaholti og Hinu Húsinu. Innri leiga, húsaleigusamningar, samningsbundnir 
styrkir og framlög nemur um 80% af nettóútgjöldum ÍTR. Kostnaður vegna kaupa á orku 
er 3,42% af nettóútgjöldum. 
   
Nauthólsvík  
Í Nauthólsvík rekur ÍTR Ylströndina  og siglingaklúbbinn Siglunes. Á Ylströnd var 
opnunartímum á vorönn fjölgað og þjónusta vegna sjósunds aukin. Aðsókn að 
Ylströndinni árið 2013 var um 470 þúsund gestir. Ylströndin í Nauthólsvík er handhafi 
Bláfánans sem er alþjóðleg umhverfisvottun. Fjárhagsáætlun Ylstrandar árið 2014 er kr. 
49.065 millj.  
Í Siglunesi, yfir sumarmánuðina, geta börn og unglingar sótt námskeið í siglingum og 
róðri og tekið þátt í klúbbastarfi. Þátttaka í starfsemi siglingaklúbbsins sumarið 2013 var 
um 9500 gestakomur. Fjárhagsáætlun siglingaklúbbsins 2014 er kr. 20.527 millj. 
  
Upplýsinga- og kynningarmál 
Vefsíður ÍTR og upplýsingar um starfsemi félaga voru uppfærðar árið 2013. Vefur ÍTR, 
fristund.is, verður endurskipulagður og gerður víðtækari með öflugri leitarmöguleikum. 
Unnið verður að undirbúningi innleiðingar nýs mannvirkjavefs í samstarfi við ÍBR og 
UTD. Nýjar reglur voru settar af SFS varðandi kynningar í Mentor. Opnuð verður 
svokölluð frístundagátt þar sem aðildarfélögum Frístundkortsins gefst kostur á að koma á 
framfæri upplýsingum um starfsemi sína. 
  
Frístundakortið  
Nýting Frístundakortsins hefur aukist ár frá ári frá því það var tekið í notkun 2007. Árið 
2013 voru um 220 félög með aðild og nýttu um 15 þúsund börn og unglingar, 6–18 ára, 
sér það, sem er yfir 80% nýting. Frístundakortið hefur undanfarin ár, vegna þessarar 
miklu nýtingar, farið nokkuð fram úr fjárheimildum. Í áætlun 2014 er fjárveiting til 
Frístundakortsins hækkuð til að koma til móts við þessa þróun og einnig hefur styrkur á 
hvern einstakling verið hækkaður úr 25 þúsund krónum í 30 þúsund. Úthlutun styrkja til 
sérstakra samstarfsverkefna í hverfum sem eru hluti af Frístundakortinu hefur nú verið 
sameinuð öðrum styrkjum ÍTR. Gagnagrunnur Frístundakortsins í Rafrænu Reykjavík 
verður nýttur til að vinna yfirlit um þátttöku í skipulögðu frístundastarfi, meðal annars til 
að aðgreina þátttöku stráka og stelpna í starfsemi félaganna. Heildarkostnaður við 
Frístundakortið árið 2014 er áætlaður kr. 471.259 milljónir. 
  
Skíðasvæði  
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Nýr samningur til þriggja ára var gerður milli sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu 
sem aðild eiga að skíðasvæðunum. Í samningnum er kveðið á um framlög 
sveitarfélaganna til reksturs og framkvæmda og að rekstrarumsjón sé hjá ÍTR. Aðstaða 
skíðabrettafólks í Bláfjöllum var bætt, fest kaup á snjótroðara og komið upp færibandi 
fyrir byrjendur. Skíðabrekkur innan borgarmarkanna voru endurbættar. Aðsókn að 
skíðasvæðum veturinn 2012—13 var 73 þúsund gestir en alls var opið í  74 daga. 
Framlag Reykjavíkurborgar til reksturs skíðasvæðanna 2014 er áætlað kr. 85 millj. 
  
Íþróttafélög og ÍBR – styrkir og framkvæmdir  
Þjónustusamningur til 3ja ára var gerður 2013 milli ÍTR og ÍBR fyrir hönd 
íþróttafélaganna. Í samningnum er kveðið á um framlög ÍTR til félaganna og ÍBR í 
samræmi við sameiginlega stefnumótun og forgangsröðun sem unnin var 2012. Einnig 
voru endurskoðaðar reglur ÍBR og ÍTR um styrki vegna aðstöðu til æfinga og keppni í 
íþróttamannvirkjum. Styrkir til ÍBR og íþróttafélaganna í borginni nema um 800 millj. 
króna. Styrkir vegna afnota íþróttafélaga af mannvirkjum í eigu Reykjavíkurborgar og 
mannvirkjum sem borgin leigir til afnota fyrir félögin nemur um einum milljarði króna en 
hluti af kostnaði ÍTR, á styrkjalið, er vegna afnota félaganna af íþróttahúsum skólanna, 
Egilshöll, Íþrótta– og sýningahöllinni, Mest húsinu o.fl. Framkvæmdastyrkur var veittur 
til byggingar áhorfendastúku við Fylkisvöll árin 2013—2014.  
Umsjón með styrkveitingum til skákhreyfingarinnar flyst til ÍTR en styrkir til taflfélaga í 
borginni nema um 15 millj. króna. Styrkir vegna KFUM og KFUK og Skátasambands 
Reykjavíkur nemur um 15 millj. króna. Styrkir til sérstakra samstarfsverkefna og 
félagastarfs í hverfum borgarinnar eru áætlaðir 30 milljónir króna. Viðhaldsstyrkir vegna 
mannvirkja íþrótta- og æskulýðsfélaga voru 20 millj. árið 2013 og eru 40 millj.  2014. 
 
Viðburðir  
Fyrirhugaðir stórviðburðir sem tengjast starfsemi ÍTR og kalla á umfangsmikinn 
undirbúning: Reykjavik International Games 17.— 20. janúar 2014; Rey Cup mótið 
verður haldið 23.— 27. júlí 2014; Evrópumeistaramótið í hópfimleikum í október 2014. 
Einnig má nefna Vetrarhátíð og þjóðhátíðina, en fagnað verður 70 ára lýðveldi 2014.  
Einnig er hafinn undirbúningur vegna Smáþjóðaleika sem fram fara í Reykjavík 1. — 6. 
júní 2015 og Evrópumeistaramóts skáklandsliða haustið 2015. 	
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Helstu	verkefni	ÍTR	2014	

Þjónusta 
Jákvæð umgjörð íþrótta- og tómstundastarfs 
ÍTR stuðlar að heilbrigði almennings með því að skapa einstaklingum á öllum aldri sem 
best aðgengi að fjölbreyttum tómstundum í samstarfi við fjölmarga aðila. Lögð er áhersla 
á að byggja upp og auka nýtingu á fjölbreyttri aðstöðu til afþreyingar, fræðslu, hollrar 
hreyfingar og útivistar í borginni.  
 

• Skipaður verði starfshópur sem móti tillögur að forgangsröðun verkefna í 
framhaldi af fyrirliggjandi stefnumótun um framtíðarsýn fyrir sundlaugarnar í 
Reykjavík til næstu 20 ára og stefnumótun ÍBR og ÍTR í íþróttamálum.  
Verkefni: Móta tillögur að forgangsröðun verkefna, annars vegar til skamms tíma 
og hins vegar með hliðsjón af áætlunum borgarinnar til lengri tíma. 
Tímaáætlun: Vinnu hópsins skal lokið fyrir gerð starfsáætlunar 2015. 
Ábyrgð: Framkvæmdastjóri.  

 
Hvatning og stuðningur við ungt fólk  
ÍTR leitast við að skapa ungu fólki aðstöðu til félags- og tómstundastarfa þar sem áhersla 
er lögð á virka þátttöku, reynslunám, lýðræði og jafnræði. ÍTR leggur áherslu á að styrkja 
uppbyggingu íþrótta- og æskulýðsstarfs í borginni. Ungu fólki standi til boða þátttaka í 
námskeiðum og tímabundnu starfi sem hefur að markmiði að virkja einstaklinga.  
 

• Nýta styrkjakerfi ÍTR til að jafna aðstöðumun milli hverfa í borginni í samráði við 
önnur svið borgarinnar, frjáls félög og samtök þeirra.  
Verkefni: Ákveða verklag og form á samráði. 
Tímaáætlun: Allt árið. Áfangaskýrsla unnin fyrir gerð fjárhagsáætlunar 2015. 
Ábyrgð: Skrifstofustjóri íþrótta- og tómstundasviðs. 
 

 
Öryggi og gæði  
Stuðlað sé að velferð og heilbrigði almennings með því að tryggja að til staðar sé góð og 
örugg aðstaða sniðin að þörfum notendanna. ÍTR leggur áherslu á góða þjónustu sem 
einkennist af fordómaleysi og virðingu. Þekking sem skapast við nýsköpunar- og 
þróunarverkefni á sviði íþrótta- og tómstundamála auki skilvirkni, hagkvæmni og gæði í 
starfsemi. 
 

• Halda utan um þekkingu sem skapast við þróunarverkefni og sérhæfða starfsemi á 
sviði íþrótta- og tómstundamála.  
Verkefni: Útfæra skráningarkerfi með það að markmiði að til verði gagnabanki á 
innri vef og í handbók. Einnig verði horft til reynslu ÍTR við hönnun og 
undirbúning nýframkvæmda í og við mannvirki. 
Dæmi um verkefni: Klórverkefnið (innilaug og önnur laugarker utandyra í 
Laugardal, Sundhöll), þjónusta við fötluð ungmenni, samstarf við félög sem nýta 
mannvirki ÍTR, gerð tæknihandbókar og fl. 
Tímaáætlun: Verkefnið hefjist í ágúst.  
Ábyrgð: Skrifstofustjóri þjónustu- og rekstrar hjá ÍTR. 
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Verklag 
 
Skýrir verkferlar 
ÍTR leggur áherslu á skýra verkferla þannig að meðferð erinda verði skilvirk og öll málsmeðferð 
fái vandaða og skjóta afgreiðslu til hagsbóta fyrir notendur, starfsfólk og samstarfsaðila. 
Verkferlar verði birtir í handbók ÍTR á innri vef.  
 

• Settur verði á laggirnar starfshópur um upplýsingaflæði og ímynd ÍTR.  
Verkefni: Greining upplýsingamála innan ÍTR, miðlun þeirra og framsetningu 
verkferla. Vinna hópsins verður m.a. grundvöllur að vinnu starfshóps um 
framtíðarsýn fyrir sundlaugarnar í Reykjavík, sbr. verkefni undir þjónustuþætti. 
Tímaáætlun: Fyrir lok maí.  

 Ábyrgð: Mannauðsráðgjafi ÍTR. 
 

• Skýra verkferla varðandi þátttöku sundlauga ÍTR í verkefninu Græn skref 
Reykjavíkurborgar. 
Verkefni: Allar sundlaugar hefji innleiðingu Grænna skrefa. 
Tímaáætlun: Janúar til september. 
Ábyrgð: Fulltrúi ÍTR í starfshópi Grænna skrefa. 

 
Aðgengilegar upplýsingar 
ÍTR leitast við að koma á framfæri upplýsingum um þá þjónustu sem er í boði fyrir borgarbúa 
með skilvirkum hætti.  
 

• Mótaðar verði verklagsreglur um fyrirkomulag auglýsinga- og kynningarmála og 
ímyndarvinnu ÍTR í framhaldi af vinnu starfshóps um upplýsingaflæði og ímynd 
ÍTR.  
Verkefni: Útfæra  fyrirkomulag og verklagsreglur. Í hópnum sitji auk 
ábyrgðarmanns, fulltrúar starfsstaða, skrifstofustjóri þjónustu og rekstrar. 
Tímaáætlun: júní til desember. 
Ábyrgð: Verkefnastjóri upplýsinga- og tæknimála hjá ÍTR. 
 

 
Gott ástand mannvirkja og útivistarsvæða  
ÍTR leggur áherslu á mikilvægi þess að ástand mannvirkja, útivistarsvæða, tækja og 
búnaðar hamli ekki starfsemi og sem minnst truflun verði vegna síðbúins viðhalds eða 
viðgerða.  
 

• Gerð verði áætlun um viðhald og endurnýjun mannvirkja og búnaðar til næstu 
þriggja ára.   
Verkefni: Vinna úttekt og áætlun í samráði við USK og SEA. 
Tímaáætlun: Mars. 
Ábyrgð: Framkvæmdastjóri ÍTR. 
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Virkt samstarf og samráð við hagsmunaaðila 
ÍTR leitar leiða til að efla samskipti og samráð við notendur þjónustunnar, starfsfólk á 
vettvangi, stjórnmálamenn, íþróttafélög, æskulýðsfélög og sérfræðinga. Lögð er áhersla á 
virkt samráð við hagsmunaaðila við stefnumótun, ákvarðanatöku og við eflingu faglegrar 
umræðu um málefni frítímans.  
 

• Þróa hugmyndafræði um ungmennastarf í borginni með sérstakri áherslu á 
samstarf Hins Hússins við hverfin í borginni. Markmið verði að tryggja ungu fólki 
fjölbreyttari tækifæri til íþrótta-, menningar- og tómstundastarfs. 
Verkefni: Þróa hugmyndafræði og skýra hlutverk Hins Hússins varðandi samstarf 
um úrræði í hverfum.  
Tímaáætlun: Allt árið. Áfangaskýrsla liggi fyrir fyrir gerð fjárhagsáætlunar 2015. 
Ábyrgð: Forstöðumaður Hins Hússins. 
 

Mannauður  
 
Eftirsóknarverður starfsvettvangur og hvetjandi umhverfi 
ÍTR vill stuðla að jákvæðu og hvetjandi starfsumhverfi sem gerir starfsfólki kleift að vaxa 
og dafna í starfi. Lögð verður áhersla á að skapa umhverfi sem er faglegt og hvetjandi 
með áherslu á starfsþróun starfsfólks og markvissa upplýsingamiðlun.  
Hlúð verður að mannauði og með þeim hætti styrkt sú ímynd að ÍTR sé eftirsóknarverður 
vinnustaður.  
 

• Stofnaður verði starfshópur um fræðslu og viðurkenningu á starfsstöðum ÍTR. 
Verkefni: Leggja línurnar í fræðslumálum sem ýta undir viðurkenningu og 
starfsánægju. 
Tímaáætlun: Fyrir lok maí. 
Ábyrgð: Mannauðsráðgjafi ÍTR. 
 

• Vinna drög að starfstengdu námi fyrir starfsmenn íþróttamannvirkja.  
Verkefni: Leitað verði fyrirmynda bæði hérlendis og erlendis um formlegt 
starfstengt nám og sett fram áætlun um framkvæmd. 
Tímaáætlun: September. 
Ábyrgðarmaður:  Skrifstofustjóri þjónustu- og rekstrar ÍTR. 

 
Hæft og áhugasamt starfsfólk  
ÍTR vill stuðla að starfsánægju með því að efla liðsanda, standa vörð um jafnrétti og 
skapa sveigjanlegt og fjölskylduvænt starfsumhverfi. Lögð er áhersla á að vinnuaðstæður 
starfsfólks ÍTR séu í samræmi við lög og reglur og starfsfólk hvatt til að gæta heilsu 
sinnar og öryggis í starfsumhverfinu. 
 
• Skipaður verði starfshópur sem greini vinnuálag á starfsstöðum ÍTR og setji fram 

tillögur til úrbóta. Hópurinn rýni í starfs- og verklýsingar fyrir öll störf og endurskoði 
vaktafyrirkomulag þannig að starfsmannaþörf haldist í hendur við verkefni.  
Tímaáætlun: Fyrir lok maí. 
Ábyrgð: Mannauðsráðgjafi ÍTR. 
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Árangursríkir stjórnunarhættir 
Leitast er við að laða fram þekkingu og reynslu starfsmanna og nýta við þróun 
þjónustunnar og umbótastarf. ÍTR leggur áherslu á stjórnunarhætti sem fela í sér gagnsæi, 
dreifða ábyrgð og sameiginlega ákvarðanatöku. 
 
• Skipaður verði starfshópur sem leiti leiða og leggi drög að efni til að styrkja 

stjórnendahóp ÍTR og efla liðsheildina. Lögð verði áhersla á að stjórnendur fái fleiri 
og skýrari verkefni, bætta símenntun og jafningjafræðslu. 
Tímaáætlun: Fyrir lok maí. 
Ábyrgð: Mannauðsráðgjafi. 
 

Fjármál  
 
Góð og hagkvæm stýring og nýting fjármuna 
ÍTR kappkostar að úthlutun fjárheimilda í fjárhagsáætlun sé í samræmi stefnumörkun.  
Horft er til möguleika sem skapast geta til hagkvæmra þjónustusamninga og samstarfs  
við félagasamtök og einkaaðila um uppbyggingu og rekstur starfsemi. ÍTR leitast við að  
skapa rekstrarumhverfi sem byggir á sveigjanleika þar sem forsendur og aðstæður hverrar  
rekstrareiningar eru endurmetnar reglulega á starfsárinu. Rekstrarumhverfi starfstaða  
verði styrkt með auknu sjálfstæði þeirra og innra eftirliti.  

 
• Leita leiða til að auka upplýsingaflæði milli starfsstaða og innkaupadeildar. 

Verkefni:Kannaðir verði kostir þess að nýta innkaupavef innkaupaskrifstofu og 
kynna stjórnendum tækifæri sem felast í þjónustu innkaupadeildar og 
samlegðaráhrif sameiginlegra innkaupa starfsstaða. 
Tímaáætlun: Allt árið. 
Ábyrgð: Fjármálastjóri ÍTR. 

 
Styrkar undirstöður fjárhagsáætlunar 
Innan ÍTR er lögð áhersla á að vinna nákvæmar fjárhagsáætlanir þar sem tekið er tillit til  
stærðar mannvirkja, þjónustustigs og mannafla. Vönduð kostnaðargreining sé ávallt  
grundvöllur að ákvörðun um starfsemi. Fjárhagsrammar séu skýrir og tilbúnir tímanlega  
fyrir rekstrarárið. Tryggt sé að fjármagn til þróunarverkefna fylgi þeim þegar þau verða  
hluti af hinu almenna starfi.  

 
• Fjárhagsrammar séu gegnsæir og tilbúnir tímanlega fyrir rekstrarárið og uppgjör 

tímabila. 
Verkefni: Áætlanaskil starfsstaða og uppgjörsskýrslur verði endurskoðað og 
rekstrarrammar liggi fyrir í byrjun árs. 
Tímaáætlun: Apríl til september. 
Ábyrgð: Fjármálastjóri ÍTR. 
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Lykiltölur	og	helstu	magntölur	í	rekstri	ÍTR	
 

 

Raun/áætlun 
2010 

Áætlun 
2011* 

Áætlun 
2012 

Áætluð 
útkoma 

2013 Áætlun 2014 

Starfsmannamál 

Fjöldi starfsmanna 1203 311 311 395 408

Fjöldi stöðugilda 538 187 177 214 265

Fjöldi ársverka 177 214 226

Vinnuframlag 219,8 206,7 246,9 219

Fjöldi yfirvinnustunda 68.150 61.851 68.470 172.799*

Fjöldi vinnustunda með vaktaálagi 140.351 149.303 147.147 146.955

Eknir km. á ári skv. samningum 95.465 89.281 89.281 86.177

Aðsóknartölur 
     

Aðsókn að sundstöðum ÍTR í þús. 1.900 1.792 1.800 1.822* 1.850

Aðsókn að Ylströnd í þús. 472 414 470 470 470 

Aðsókn að Fjölskyldu- og húsdýrag. þús. 190 194 184 160 170 

Börn á sumarnámskeiðum í Húsdýragarði 207 229 229 229 229

Kennsla í Húsdýragarði. Fjöldi nemenda 4.452 4.800 4.800 6.800 7.000

Börn á námskeiðum í siglingaklúbbnum 
Siglunesi 

337 320 250 500 500 

Önnur aðsókn að Siglunesi 4.500 4.500 

Frístundakortið - ráðstöfun 

6 - 18 ára (hlutfall af fjölda í aldurshóp) 68% 75% 78% 81% 82%

- Stelpur  /   - Strákar 73% / 69% 77% / 73% 80% / 76% 81% / 78% 83% / 79%

6-9 ára (hlutfall af fjölda í aldurshóp) 76% 77% 86% 90% 95%

10-12 ára (hlutfall af fjölda í aldurshóp) 75% 85% 86% 88% 90%

13-15 ára (hlutfall af fjölda í aldurshóp) 66% 74% 75% 77% 78%

16-18 ára (hlutfall af fjölda í aldurshóp) 46% 55% 57% 58% 60% 

Frístundakortið - skráning í starfsemi 

6 - 18 ára (hlutfall af fjölda í aldurshóp) 79% 87% 88% 89% 90%

- Stelpur / - Strákar 87% / 86% 88% / 87% 89% / 88% 90% / 89%

6-9 ára (hlutfall af fjölda í aldurshóp) 92% 99% 99% 99% 99%

10-12 ára (hlutfall af fjölda í aldurshóp) 87% 93% 96% 97% 98%

13-15 ára (hlutfall af fjölda í aldurshóp) 79% 85% 86% 86% 87%

16-18 ára (hlutfall af fjölda í aldurshóp) 62% 66% 67% 68% 69%
*Raun 2013 
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Raun/áætlun 

2010 
Áætlun 
2011* 

Áætlun 
2012 

Áætluð 
útkoma 

2013 
Áætlun 2014

Fjöldi félaga með aðild að Frístundakortinu 170 203 214 218 210 

Frístundakorti  ráðstafað til íþróttafélaga 46% 50% 52% 53% 
Frístundakorti ráðstafað til lista– og 
menningarstarfsemi 18% 19% 19% 19% 

Frístundakorti ráðstafað til æskulýðsfélaga 2% 3% 3% 3% 
Frístundakorti ráðstafað til annars 
félagsstarfs 14% 15% 15% 16% 

Styrkir til félaga (í þús. kr.) 

Rekstrarstyrkir 243.918 227.227 242.578 263.560 281.019 

Húsaleigustyrkir 484.449 477.681 490.153 613.649 647.115 

Greiðsla vegna mannvirkja 690.981 828.212 872.902 895.925 893.262 

Aðrir styrkir 59.000 57.600 49.100 65.600 66.800 

Byggingastyrkir 46.800 45.000 49.000 96.599 66.530 

Styrkir ráðsins 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Sumarráðningar ungs fólks 
Fjöldi ráðinn af íþrótta– og 
æskulýðsfélögum 210 231 180 136 

Fjöldi ráðinn af starfsstöðum ÍTR 251 278 315 350 
Fjöldi umsækjenda um sumarstörf 4.311 5.116 4.403 4.093 
Heildarfjöldi ráðinna 1.524 1.947 1.577 1.304 
Fjöldi á atvinnutengdum námsk.í HH 147 81 150 109 

Hitt Húsið 

Fjöldi viðburða 442 466 902 900 900 

Fjöldi virkra í viðburðum 6.550 6.681 18.673 18.000 18.000 

Aðsókn að viðburðum í Hinu Húsinu í þús. 88.664 92.373 80.696 90.000 90.000 
Innlit á vefsíðu Tótal ráðgjafar og Áttavitans 
að jafnaði í mánuði 4.774 6.000 24.049 25.000 25.000 

Fyrirsp. á vef Tótalráðgjafar og Áttavitans 281 370 457 500 500 
Aðsókn að starfsemi og viðburðum vegna 
fatlaðra 24.663 25.000 

Húsnæði og vellir 

Fermetrar í innri leigu 60.075 60.075 60.075 60.075 60.175 

Fermetrar í leigu hjá öðrum 31.925 35.690 35.690 35.690 35.690 

Fjöldi fermetra á grasvöllum 295.368 302.743 310.743 328.000 333.000 

Fjöldi fermetra á gervigrasvöllum 55.900 55.900 63.000 64.800 64.800 

Rekstrartölur      

Heitt vatn í þús.rúmmetr, alls ÍTR 1.616 1.650 1.680 1.801 1.810

Kalt vatn í þús.rúmmetr, alls ÍTR 784 765 790 800 810

Raforkunotkun í þús.kílówattst. alls ÍTR 6.183 5.900 6.000 6.050 6.100

Innri leiga 1.597.777 1.724.024 1.909.492 2.083.478 2.207.227 
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Skorkort	2014	
 

Velgengisþættir Mælikvarðar Áætlun 
2012 

Áætlun / 
útkoma 

2013 
Áætlun 2014 

Þjónusta         
Jákvæð umgjörð 
íþrótta– og 
tómstundastarfs 

Fjöldi gesta í sundlaugum (í þús.) 1.812.000 1.850.000 1.850.000 

  Fjöldi 6—18 ára skráður í starfsemi félaga / 
frístundakortskerfið 88% 89% 90% 

Hvatning og 
stuðningur við ungt 
fólk 

Hlutfall barna og unglinga sem nýta Frístundakortið 78% 81% 82% 

Öryggi og gæði Hlutfall starfsmanna sem þekkir mannréttindastefnu 
Reykjavíkurborgar vel 86%** 80% / 80% 80%* 

Fjármál         

Góð og hagkvæm 
stýring og nýting 
fjármuna 

Álagning í sölustarfsemi 50% 50% 50% 

  Innheimtuhlutfall krafna 99% 99% 99% 

Styrkar undirstöður 
fjárhagsáætlunar Fjárhagsáætlun v.s. raun % +/- 1%   +/- 1%   +/- 1%   

Verklag         

Skýrir verkferlar Fjöldi verkferla á innri vef* 30 30 30 

  
Hlutfall starfsmanna sem eru sammála að 
vinnustaðurinn sinn leggi áherslu á gæði í störfum 
og þjónustu 

89%** 90% / 85% 85%* 

Aðgengilegar 
upplýsingar 

Hlutfall sem fær nauðsynlegar upplýsingar sem 
snerta starf sitt og/ eða vinnustað 70%** 80% / 75% 75%* 

  Fjöldi innlita á vefsíður ÍTR á viku* 4274 5000 5000 

  Hlutfall starfsmanna sem notar innri vef borgarinnar 
nokkrum sinnum í mánuði eða oftar 59%** 60% Ekki mælt  

Gott ástand 
mannvirkja og 
útivistarsvæða 

Hlutfall viðhaldsverkefna og úttekta sé lokið innan 
viðmiðunartíma 90% lokið 95%   

Virkt samstarf og 
samráð við 
hagsmunaaðila 

Fjöldi styrkhæfra samstarfsverkefna 40 25 / 35 35 

Mannauður         

Eftirsóknarverður 
starfsvettvangur og 
hvetjandi umhverfi 

Hlutfall starfsmanna sem telja vinnuaðstöðu sína 
góða 63%** 80% / 75% 75%* 

  Hlutfall starfsmanna sem telur sig búa við 
starfsöryggi 71%** 80% / 80% 80%* 

Hæft og áhugasamt 
starfsfólk Hlutfall starfsmanna sem eru ánægðir í starfi 81%** 85% / 85% 85%* 

  Hlutfall starfsmanna sem hafa fengið tækifæri til 
starfsþróunar og símenntunar á síðustu 12 mán. 69%** 70% / 80% 80%* 

  Hlutfall starfsmanna sem hefur verið hrósað fyrir vel 
unnin störf á síðustu mánuðum 56%** 75% / 80% 80%* 

Árangursríkir 
stjórnunarhættir 

Hlutfall starfsmanna sem þekkir markmið og stefnu 
vinnustaðar síns 85%** 85% / 85% 85%* 

  Hlutfall starfsmanna sem telur ákvarðanir á sínum 
vinnustað byggja á faglegum forsendum  71%** 80% / 80 80%* 

*Mæling gerð annað hvert ár, næst mælt 2015 . ** Byggir á gögnum 2011. 
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Starfshópar	og	samráð	2013	
 
Ritstjórn starfsáætlunar 
Gísli Árni Eggertsson, Jóhanna Garðarsdóttir, Margrét Grétarsdóttir, Markús H. 
Guðmundsson, Óttarr Hrafnkelsson, Þorkell Heiðarsson, Guðrún Arna Gylfadóttir, 
Sólveig Valgeirsdóttir, Svala Sigurjónsdóttir. 
 
Nauthólsvíkurhópur 
Allir stjórnendur og millistjórnendur hjá ÍTR: 
Ása Hauksdóttir, Andrés B Andreasen, Ásgeir Elíasson, Ásgeir Sigurðsson, Bjarni 
Kjartansson, Einar Bjarnason, Frímann Sigurðsson, Gísli Árni Eggertsson, Gísli Jóhann 
V Jensson, Guðrún Arna Gylfadóttir, Gunnar Kristinn Björgvinsson, Hafliði Halldórsson, 
Haukur Harðarson, Helga Björnsdóttir, Jens A Jónsson, Jóhanna Garðarsdóttir, Logi 
Sigurfinnsson, Magnús Árnason, Markús Heimir Guðmundsson, Margrét Grétarsdóttir, 
Ómar Einarsson, Ómar Skarphéðinsson, Óttarr Hrafnkelsson, Ragnheiður Árnadóttir, 
Rósa Björk Sigurðardóttir, Unnur Sigurþórsdóttir, Sandra Gísladóttir, Sigrún Thorlacius, 
Snorri Jóelsson, Sólveig Valgeirsdóttir, Steinþór Einarsson, Svala Sigurjónsdóttir, Þorkell 
Heiðarsson og Tómas Óskar Guðjónsson. 
 
Starfshópur um mótun þjónustustefnu ÍTR.  
Verkefni: Móta tillögur að þjónustustefnu ÍTR 
Tímaáætlun: Skipa fulltrúa og setja erindisbréf í janúar. Vinnu hópsins skal lokið fyrir 
gerð starfsáætlunar 2014. 
Ábyrgð: Framkvæmdastjóri 
 
Starfshópur um mótun verklagsreglna um fyrirkomulag auglýsinga- og 
kynningarmála og ímyndarvinnu ÍTR.  
Verkefni: Skipaður verði starfshópur sem greini núverandi fyrirkomulag og geri tillögur 
að verklagsreglum.Í hópnum sitji auk ábyrgðarmanns, fulltrúar starfsstaða, skrifstofustjóri 
þjónustu og rekstrar 
Tímaáætlun: Janúar til maí 
Ábyrgð: Verkefnastjóri upplýsinga- og tæknimála 
Á haustdögum 2013 var skipan hópsins breytt og verkefni hans sameinuð verkefnum 
starfshóps um kynningarmál sundlauga. 
Ábyrgð: Steinþór Einarsson  
Aðrir í hópnum eru Jóhanna Garðarsdóttir  
 
Starfshópur sem skilgreini verklag og boðleiðir. 
Skýra verklag og boðleiðir vegna samstarfs og samninga ÍTR við önnur svið borgarinnar 
og verkefna sem deilast á 2 eða fleiri svið. Dæmi um verkefni: Útivist og útivistarsvæði, 
vetrarhátíð, menningarnótt, Reykjavíkurmaraþon, 17. júní, kannanir, skólasund, nýting 
mannvirkja og fl. 
Verkefni: Skipa starfshóp sem skilgreini verklag og boðleiðir. 
Tímaáætlun: Apríl til nóvember 
Ábyrgð: Skrifstofustjóri ÍTR. 
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Starfshópum um þekkingu sem skapast við þróunarverkefni og sérhæfða starfsemi 
á sviði íþrótta- og tómstundamála.  
Verkefni:Stofna starfshóp um verkefnið og útfæra skráningarkerfi með það að markmiði 
að til verði gagnabanki á innri vef og í handbók. Dæmi um verkefni:Klórverkefnið, 
greining á kynbundinni aðsókn í sundlaugar, þjónusta við fötluð ungmenni, gerð 
tæknihandbókar og fl. 
Tímaáætlun: Allt árið  
Ábyrgð: Steinþór Einarsson, skrifstofustjóri þjónustu- og rekstrar.  
Auk hans vinna að málinu Ómar Einarsson og Guðmundur Ísidórsson. 
 
Starfshópur um rafrænt mannvirkjakerfi 
Brynja Guðjónsdóttir, verkefnastjóri ÍBR, Einar Þórðarson, hugbúnaðarsérfræðingur, 
SÞR/Reykjavíkurborg, Jóhanna Garðardóttir, verkefnastjóri ÍTR/Reykjavíkurborg. 
Áfangaskýrsla liggur fyrir. 
 
Mannréttindanefnd ÍTR. 
Þróa verklag varðandi innra eftirlit mannauðsmála. Áhersla lögð á eftirlit með jafnrétti og 
jafnræði.  
Verkefni: Endurskipa mannréttindanefnd ÍTR. Skipuleggja fræðslu fyrir stjórnendur og 
starfsmenn. Gera úttekt á kynbundnum launamun. Skilgreina verklag við eftirlit. 
Tímaáætlun: September 
Ábyrgð: Starfsmannastjóri 
Staða: Kallað hefur verið eftir tilnefningum í mannréttindanefndina. 
 
Starfshópur um endurskoðun á regluverki Frístundakortins 
Starfshópinn skipa eftirtaldir starfsmenn og fulltrúar: 
Eva Baldursdóttir, formaður, frá íþrótta- og tómstundaráði, Diljá Ámundadóttir, frá 
íþrótta- og tómstundaráði, Marta Guðjónsdóttir, frá íþrótta- og tómstundaráði, Hermann 
Valsson, frá íþrótta- og tómstundaráði, Gísli Árni Eggertsson, Jóhanna Garðarsdóttir, 
Hafliði G. Guðlaugsson Lögfræðingur á skrifstofu borgarlögmanns (Hættur). 
 
Starfshópur um kynningar til foreldra grunnskólabarna á frístundastarfi 
Fulltrúi ÍTR í hópnum er Gísli Árni Eggertsson en aðrir koma frá SFS 
Steinunn Hjartardóttir, Guðrún Hjartardóttir, Jóhannes Guðlaugsson, Ingibjörg M 
Gunnlaugsdóttir, Guðbjörg Jónsdóttir, Sigrún Sveinbjörnsdóttir, Elín Ásgrímsdóttir, 
Ásgeir Beinteinsson. 
 
Starfshópur skipaður af borgarráði um mótun stefnu í málefnum 16+ 
Eva Einarsdóttir, Sóley Tómasdóttir, Björk Vilhelmsdóttir, Marta Guðjónsdóttir, 
Gísli Árni Eggertsson. 
 
Starfshópur um kynjaða fjárhagsáætlun 
Jóhanna Garðarsdóttir, Margrét Grétarsdóttir, Gísli Árni Eggertsson, Sólveig 
Valgeirsdóttir, (Brynja Guðjónsdóttir, verkefnastjóri ÍBR) ekki frágengið. 
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Starfshópur Reykjavíkurborgar í aðdraganda hönnunarsamkeppni um samþættan 
leik- og grunnskóla í Úlfarsárdal, almenningslaug og íþróttahús í Úlfarsárdal 
Ábyrgðarmaður: Borgarstjórinn í Reykjavík. 
Hópinn skipa: Hrólfur Jónsson, SEA, formaður, Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri USK, Ómar 
Einarsson, sviðsstjóri ÍTR, Ragnar Þorsteinsson, sviðsstjóri SFS, Svanhildur 
Konráðsdóttir, sviðsstjóri MOF. 
Starfsm. hópsins: Rúnar Gunnarsson USK 
 
Samráðshópur um sundlaug í Úlfarsárdal 
Ómar Einarsson, Steinþór Einarsson, Hafliði Halldórsson. 
Hópurinn hefur lokið störfum og skilað skýrslu. 
 
Forsagnarhópur vegna viðbyggingar við Sundhöllina 
Rúnar Gunnarsson, deildarstjóri Umhverfis- og skipulagssviði, Margrét Þormar, arkitekt, 
Ómar Einarsson, Steinþór Einarsson. Anna Pála Pálsdóttir frá USK starfaði með hópnum. 
Forsögn liggur fyrir. 
Dómnefnd: Sólveig Valgeirsdóttir, Guðrún Arna Gylfadóttir, Nikulás Úlfar Másson, +2 
frá Arkitektafélaginu. 
 
Starfshópur Reykjavíkurborgar um frístundamál fatlaðra framhaldsskólanema 
(Ekki endanlega skipaður) 
 
Starfshópur um formlegt nám fyrir starfsfólks sund- og baðstaða 
Eva Einarsdóttir, Logi Sigurfinnsson, Sólveig Valgeirsdóttir, Guðrún Arna Gylfadóttir, 
Margrét Grétarsdóttir, Hafliði Halldórsson. 
 
Starfshópur um möguleika Nauthólsvíkur í skóla- og frístundastarfi 
Sviðstjórar ÍTR og SFS skipa í hópinn. 
 
Starfshópur Reykjavíkurborgar um „Græn skref“ 
Þorkell Heiðarsson er fulltrúi ÍTR í hópnum 
Starfsstaðir með aðild: Skrifstofa ÍTR, Skíðasvæðin í Skálafelli og Bláfjöllum, 
Laugardalslaug, Grafarvogslaug, Siglunes og Ylströndin í Nauthólsvík, Breiðholtslaug, 
Árbæjarlaug, Hitt Húsið, Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn. 
 
Starfshópur skipaður af Velferðarsviði um aðgengi og jafnari tækifæri barna til 
tómstunda- og félagsstarfs. 
Gísli Árni Eggertsson, fulltrúi ÍTR í hópnum, Lára Sigríður Baldursdóttir, VEL, Kristjana 
Gunnarsdóttir, VEL, Sigrún Sveinbjörnsdóttir, SFS, Sólveig Ingibjörg Reynisdóttir, VEL, 
Stefanía Sörheller, VEL. 
Hópurinn hefur lokið störfum og skilað skýrslu ásamt tillögum að endurbótum. 
 
Starfshópur, skipaður af Velferðarráði um endurskoðun forvarnarstefnu 
Reykjavíkurborgar 
Áslaug Friðriksdóttir, VEL, Gísli Árni Eggertsson, ÍTR, Magnús Arnar Sveinbjörnsson, 
USK, Sigríður Marteinsdóttir,SFS, Steinunn Ármannsdóttir, SFS, Stefanía Sörheller, 
VEL, Guðrún Halla Jónsdóttir, VEL, Diljá Ámundadóttir, VEL, Eygló Rúnarsdóttir, SFS. 
Hópurinn hefur lokið störfum og skilað drögum að nýrri stefnu. 
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Starfshópur SSH um íþróttamannvirki, íþróttastyrki og sundlaugar á 
höfuðborgarsvæðinu 
Ómar Einarsson, Rvk, Ingvar S. Jónsson, Hafnarfjörður, Haukur Geirmundsson, 
Seltjarnarnes, Jón Júlíusson, Kópavogur, Sigurður Guðmundsson / Indriði Jósafatsson, 
Mosfellsbær, Patrekur Jóhannesson, Garðabær, Steinþór Einarsson, Rvk.  
Hópurinn hefur skilað áfangaskýrslu og ásamt tillögum. 
 
Starfshópur Reykjavíkurborgar um leiðbeiningar og ráðgjöf fyrir stjórnendur 
Ábyrgðamaður: Deildastjóri mannauðsdeildar 
Starfshópinn skipa: Freyr Halldórsson, mannauðsdeild, Ingunn Gísladóttir, 
mannauðsdeild, Atli Atlason, kjaradeild, Auður Jónsdóttir, SFS, Lóa Birna Birgisdóttir, 
VEL, Sigríður O. Halldórsd., USK, Berglind Ólafsdóttir, MOF, Margrét Grétarsdóttir, 
ÍTR. 
  
Starfshópur Reykjavíkurborgar um fræðslu og starfsþróun 
Ábyrgðarmaður: Deildarstjóri mannauðsdeildar 
Starfshópinn skipa: Guðjón Örn Helgason, mannauðsdeild, Anna Oddný Helgadóttir, 
mannauðsdeild, Ragnheiður E. Stefánsdóttir, SFS, Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, VEL, 
Steinunn Rögnvaldsdóttir, USK, Heiðrún Aðalsteinsdóttir, MOF, Margrét Grétarsdóttir, 
ÍTR. 
  
Starfshópur Reykjavíkurborgar um starfslýsingar og stofnun starfa 
Ábyrgðarmaður: Deildarstjóri mannauðsdeildar 
Starfshópinn skipa: Ingi Geir Hreinsson, mannauðsdeild, Steinvör Laufey Jónsdóttir, 
mannauðsdeild, Ingunn Gísladóttir, mannauðsdeild, Hrafnkell Tjörvi Stefánsson, SFS, 
Sigfríð Sigurðardóttir, SFS, Hólmsteinn Jónasson, USK, Berglind Ólafsdóttir, MOF, 
Snorri Jóelsson, ÍTR. 
 
Þjóðhátíðarnefnd á vegum ÍTR 
Eva Einarsdóttir, Bjarni Þór Sigurðsson, Óttarr Guðlaugsson. 
Umsjón þjóðhátíðar er á hendi Hins Hússins 
 
Starfshópur Reykjavíkurborgar um framtíðarnýtingu Elliðaárdalsins sem 
útivistarsvæðis 
Fulltrúi ÍTR í hópnum er Þorkell Heiðarsson. 
 
Stýrihópur skipaður af borgarráði um tilraunaverkefni í Breiðholti 
Stýrihóp verkefnisins skipa: 
Jón Gnarr, borgarstjóri, formaður 
Lárus Rögnvaldsson, formaður hverfisráðs Breiðholts 
Jarþrúður Ásmundsdóttir, fulltrúi í hverfisráði Breiðholts 
Stella K. Víðisdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs 
Ragnar Þorsteinsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 
Ómar Einarsson, sviðsstjóri íþrótta- og tómstundasviðs 
Svanhildur Konráðsdóttir, sviðsstjóri menningar- og ferðamálasviðs 
Birna Magnúsdóttir, áheyrnarfulltrúi í hverfisráði Breiðholts. 
Óskar Dýrmundur Ólafsson, hverfisstjóri Breiðholts, starfar með stýrihópnum. 
Hópurinn hefur unnið stefnu og starfsáætlun fyrir verkefnið fyrir tímabilið 2013 – 2014 
Af hálfu ÍTR hafa m.a. Sólveig Valgeirsdóttir, Markús H. Guðmundsson, Steinþór 
Einarsson og Gísli Árni Eggertsson komið að verkefninu. 
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Starfshópur Reykjavíkurborgar um starfsumhverfismál 
Ábyrgðarmaður: Deildarstjóri mannauðsdeildar. 
Starfshópinn skipa: Freyr Halldórsson, mannauðsdeild, Sigfríð Sigurðardóttir, SFS, 
Guðný Anna Arnþórsdóttir, VEL, Hólmsteinn Jónasson, USK, Heiðrún 
Aðalsteinsdóttir, MOF, Þorkell Heiðarsson, ÍTR. Breytingar urðu á skipan hópsins á 
árinu. Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, mannauðsdeild, og Margrét Grétarsdóttir, ÍTR, komu í 
stað Freys og Þorkels. 
 
   
Starfhópur Reykjavíkurborgar um ritstjórn innri vefs 
Ábyrgðarmaður: Deildarstjóri mannauðsdeildar. 
Ritstjórnina skipa: Guðjón Örn Helgason, mannauðsdeild, Anna Oddný Helgadóttir, 
mannauðsdeild, Kolbrún Kristín Karlsdóttir, upplýsinga- og vefdeild, Ingibjörg 
Gísladóttir, SFS, Elfa Björk Ellertsdóttir, VEL, Elínborg Ragnarsdóttir, USK, Auður 
Halldórsdóttir, MOF, Jóhanna Garðarsdóttir, ÍTR. 
 
Samráðshópur Reykjavíkurborgar og Kópavogsbæjar um sundlaug í Fossvogsdal 
Fulltrúar Reykjavíkur eru: Helga Björk Laxdal, SBS, formaður, Margrét Leifsdóttir, 
USK, Ómar Einarsson, ÍTR. 
Hópurinn hefur lokið störfum og skilað skýrslu. 
  
 
 
 
 
 

	
 	



 22

Frístundakortið	2012	
 

Skráning 6 – 18 ára í félög og nýting frístundakortsins 2012 eftir 
póstnúmerum
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Þróun Frístundakortsins  
Skráning 6 – 18 ára í starfsemi félaga eftir pósthverfum 
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Frístundakortið 2012 – Íþróttafélög
Þátttaka og nýting 
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Skráning 6 – 18 ára í íþróttafélög og nýting 
Frístundakortsins 2009 ‐ 2012
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Þátttaka í íþróttum 2012 eftir aldurshópum
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Heildarþátttaka og nýting 6‐9 ára 2012 eftir 
pósthverfum
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Heildarþátttaka og nýting 10‐12 ára 2012 eftir 
pósthverfum
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Heildarþátttaka og nýting 13‐15 ára 2012 eftir 
pósthverfum
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Heildarþátttaka og nýting 16‐18 ára 2012 eftir 
pósthverfum
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