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Inngangur 
 
Efling fagumhverfis  
ÍTR hefur um árabil verið leiðandi varðandi eflingu og þróun fagumhverfis frítímaþjónustu. 
Samfélagið gerir sífellt auknar kröfur til þjónustu af þessum toga og ÍTR reynir eftir mætti að 
laga starfsemi sína að síbreytilegum þörfum. ÍTR sækir ekki viðmið sín í skilgreint fag- og 
lagaumhverfi með sama hætti og til dæmis skólakerfið og félagsþjónustan. Þrátt fyrir það 
hefur starfsfólki ÍTR tekist að sýna fram á gildi þjónustunnar og þróa öfluga starfsemi þar sem 
skilgreind eru gæðaviðmið og þjónustustig. Mikilvægast í þessu tilliti er lifandi og gagnrýnin 
umræða um starfið og þróun þess. ÍTR leggur áherslu á að umræðan um fagumhverfið nái til 
allra þátta frítímaþjónustunnar, ekki bara til þjónustu við börn og unglinga heldur einnig til 
íþróttastarfsemi og almenningsþjónustu.  
 
Stefnumótunarvinna 
Íþrótta- og tómstundaráð hefur hafist handa við að móta stefnu um heildstæða frítímaþjónustu 
í borginni. Þar verður tekið tillit til nærþjónustu og hlutverks ÍTR í hverfum, samskipta við 
íþrótta- og æskulýðsfélög, iðkenda svokallaðra jaðargreina og forvarna. Mikilvægi skýrrar 
stefnumótunar er þeim mun mikilvægara í ljósi þess hversu lítill hluti starfsemi ÍTR er 
lögbundinn. ÍTR bendir á að stefnumótun byggir ekki á boðvaldi heldur fólki og snýst um 
miðlun þekkingar milli þeirra aðila sem eru gerendur í mótun starfsemi og þjónustu. Sjái 
þessir aðilar ekki ávinninginn af breytingum sem fylgir nýrri stefnu mun hún verða 
ótrúverðug og ekki fá nauðsynlegan meðbyr. Innan evrópusamstarfsins og 
norðurlandasamstarfsins hefur undanfarin ár verið lögð aukin áhersla á mikilvægi 
frítímaþjónustu sveitarfélaga og sett fram viðamikil stefnuskrá um þjónustu við ungt fólk. ÍTR 
hefur fylgst vel með þessari vinnu og nýtt sér hana við stefnumótun og fræðslustarf.   
 
Ímynd ÍTR 
ÍTR nýtur þess að hafa jákvæða ímynd og njóta velvildar meðal borgarbúa. Mikilvægt er að 
viðhalda þessari sterku ímynd og greina þá þætti sem mögulega styrkja hana eða veikja. 
Starfsemi ÍTR er afar fjölþætt en flest í starfinu á það sammerkt að þátttaka borgarbúa byggir 
á áhuga þeirra sjálfra. Vellíðan þeirra og ánægja er besti mælikvarðinn á gæði þjónustunnar.  
 
Hlutverk ÍTR á tímum mikilla samfélagsbreytinga 
Mikilvægt er að ÍTR viðhaldi sterkri leiðandi stöðu sinni í borgarsamfélaginu og að við 
fyrirsjáanlegar breytingar í stjórnkerfinu og rekstri borgarinnar verði tekið tillit til þeirra þarfa 
sem stofnunin leitast við að mæta. Möguleikar til framfara í starfseminni gjaldi ekki fyrir að 
hún er ekki lögbundin og fagumhverfið óskýrt. ÍTR hefur leitast við að undirbúa starfsemi 
sína með tilliti til þessa og gert fjölmargar breytingar á skipulagi og rekstri.  
 
Samstarf og samþætting 
ÍTR vill starfa með öðrum, leitar eftir og hefur frumkvæði að samstarfi sem er til heilla fyrir 
ungt fólk og þróun frítímaþjónustunnar í heild. Samstarf og samþætting þjónustu er sterkur 
hluti af framtíðarsýn ÍTR. 



Ný framsetning starfsáætlunar 
Starfsáætlun ÍTR er nú sett fram með nokkuð ólíkum hætti og undanfarin ár. Meiri áhersla er 
nú lögð á að sýna fram á mótun stefnu og eftirfylgd hennar í helstu þáttum starfseminnar. 
Valin var sú leið að skoða, útfrá sjónarhóli ÍTR, alla velgengnisþættina í stefnukorti 
Reykjavíkurborgar. Unninn var ítarlegur skýringartexti um áherslur ÍTR og sett fram 
heildarstefnukort ÍTR ásamt fjárhagsáætlun. Þrjú meginsvið í starfsemi ÍTR, íþróttamál, 
æskulýðsmál og útivist taka mið af þessu og setja fram megináherslur sínar. Einnig er gerð 
grein fyrir helstu nýmælum og breytingum í starfseminni.  
Stoðdeildir ÍTR fyrir meginsvið og almenna starfsemi eru fjármál, fræðslumál, þróun og 
rannsóknir, jafnréttismál, markaðsmál, starfsmannamál og upplýsingatækni. Stoðdeildirnar 
styðja við meginsviðin m.a. með útgáfu fræðsluáætlunar, jafnréttisáætlunar, kynningar- og 
ímyndarvinnu ásamt rannsóknum og könnunum. Hlutverk þessara deilda og helstu verkefni 
verður kynnt á vefsíðu ÍTR.  
Borgarhlutarnir fjórir setja fram stefnukort og skorkort en hver starfstaður setur svo fram sína 
starfsáætlun auk skorkorts. Með þessu vinnulagi er leitast við að gefa heildaryfirsýn yfir 
starfsemina og gefa sem flestum kost á að koma að verkinu. Nánari grein er gerð fyrir 
starfsáætlunum og verkefnum einstakra starfsstaða, stoðdeilda og borgarhluta á vefsíðu ÍTR. 
Einnig verður skorkort ÍTR þar kynnt. 
 
Starfsáætlun ÍTR 
Stefnukort ÍTR – Fjárhagsáætlun - Nýjungar og breytingar - Miðlæg starfsemi / áherslur 
stoðdeilda - Skorkort ÍTR 

↕ 
Starfsáætlun  borgarhluta 
Stefnukort borgarhluta - Samstarfsform og verklag - Ábyrgð á samstarfi - Skilgreining 
þjónustusvæða – Verkefnaskrá - Skorkort 

↕ 
Starfsáætlun starfstaða 
Markmið starfs og leiðir - Nýjungar og breytingar - “Þjónustustig” - Helstu verkefni - 
Samstarfsaðilar / samstarf - Skorkort 

 



STEFNUKORT ÍTR 2004 
Áherslur ÍTR út frá heildarstefnukorti Reykjavíkurborgar 
 
Reykjavík er alþjóðleg borg þar sem lífsgæðum, óskum og þörfum borgarbúa er 
skipað í öndvegi 
 
Kjörorð ÍTR:  
Öflug frítímaþjónusta - Heilbrigðar tómstundir - Samvinna og samábyrgð - 
Fagfólk á vettvangi frítímans 
 
Skilgreiningar á kjörorðum 
 
Öflug frítímaþjónusta 
Skapa jákvæða umgjörð fyrir borgarbúa til frístundaiðkunar og tryggja íbúum góða þjónustu 
sem veitt er af virðingu og metnaði. ÍTR leitast við að svara nýjum þörfum sem skapast hafa 
við miklar samfélagsbreytingar á síðustu áratugum. ÍTR lítur svo á að í frítímaþjónustu ríki 
ákveðið faglegt gildismat, þar sé farvegur menntunar, uppeldis og lýðræðislegrar þátttöku. 
 
Heilbrigðar tómstundir 
ÍTR hvetur borgarbúa til heilbrigðrar tómstundaiðkunar. Sérstaklega er leitast við að hafa 
áhrif á viðhorf barna og unglinga, hvetja þau til að kjósa heilbrigðan lífstíl og hafna lífstíl sem 
einkennist af áhættuhegðun. 
 
Samvinna og samábyrgð 
Vinna á vettvangi frítímans einkennist af öflugri samvinnu þeirra sem koma að uppeldi barna 
og velferð borgarbúa.  
 
Fagfólk á vettvangi frítímans 
Á vettvangi frítímans ríki starfsgleði þar sem góð þjónusta og  öryggi er í fyrirrúmi undir 
handleiðslu fagfólks.  
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Stefnukort ÍTR 2004
Reykjavík er alþjóðleg borg þar sem lífsgæðum, óskum og þörfum b orgarbúa er skipað í öndvegi

Kjörorð (strategic themes):
Öflug frítímaþjónusta - Heilbrigðar tómstundir - Samvinna og samábyrgð - Fagfólk á vettvangi frítímans



Skýringar við velgengnisþætti 
 
1. ÞJÓNUSTA 
 
1.1 Tryggja jafnræði og jafnrétti 
Þeir sem leita til ÍTR njóti jafnræðis og jafnréttis. Þeir sem njóta styrkja frá ÍTR gangi að 
skýrum og aðgengilegum starfsreglum. ÍTR sinnir eftirlits- og upplýsingaskyldu gagnvart 
þeim sem fá styrki til að starfa með börnum og unglingum á vettvangi frítímans. Þjónustan 
sem borgarbúar sækja til starfsstaða ÍTR sé sniðin að fjölbreytilegum og ólíkum þörfum 
þeirra. Við skipulag starfsemi sé tekið tillit til fjölmenningar- og jafnréttisstefnu ÍTR.  
 
1.2 Nota vettvang frítímans til að stuðla að félagslegri velferð 
ÍTR hvetur til samstarfs og samráðs þeirra sem koma að uppeldi og velferð fólks í hverfum 
borgarinnar. Unnið skal markvisst að því að efla félagsþroska barna og ungmenna og vinna 
gegn félagslegri einangrun hópa og einstaklinga sem eiga sér fáa málsvara í samfélaginu.  
 
1.3 Nýta frítímann sem farveg menntunar og menningar 
ÍTR vill skapa góð skilyrði fyrir fjölbreytilegt menningar-, félags- og tómstundastarf í 
frítímanum. Litið er á frítímann sem farveg menntunar, uppeldis og lýðræðislegrar þátttöku í 
samfélaginu. ÍTR leitast við að svara síbreytilegum þörfum og bregðast við nýjum 
menningarstraumum með því að virkja slíka krafta á jákvæðan hátt.  
 
1.4 Skapa aðstæður til að stofna til og reka ýmiss konar starfsemi 
ÍTR vill skapa aðstöðu fyrir félög og hópa sem starfa í frítímanum. Í frítímanum skapast oft 
aðstæður þar sem reynir á margvíslega færni sem nýtist einstaklingnum og félagsheildum. 
Þessi færni er í grundvallaratriðum sú sama og nýtist við rekstur fyrirtækja s.s. frumkvæði, 
sköpunarkraftur, liðsheild, verkaskipting og fl. Við þessar aðstæður er mikilvægt að fagfólk á 
vettvangi frítímans geti veitt leiðsögn og stuðning og nýtt þau tækifæri sem eru til staðar.  
 
1.5 Stuðla að öruggu og heilnæmu umhverfi 
ÍTR leggur áherslu á að vera öflugur málsvari borgarbúa í málum sem lúta að öryggis- og 
umhverfismálum og snúa að starfsemi á vettvangi frítímans. Rekstur mannvirkja og starfsemi 
sé ávallt til fyrirmyndar um öryggi, hollustuhætti og heilbrigðan lífstíl. Lögð er áhersla á að 
nýta þá einstöku möguleika sem skapast í borginni m.t.t. þjónustu sundlauga, Ylstrandarinnar, 
útivistar og ýmissa náttúrugæða. Sérstaklega er horft til heilsutengdrar þjónustu, 
heilsuborgaverkefnisins og markaðssetningar á Reykjavíkurborg sem vistvænni borg. ÍTR 
leggur einnig áherslu á lýðheilsu og félagslega þætti þegar horft er til þessara mála. 
 
2. FJÁRMÁL 
 
2.1 Tryggja góða nýtingu og stýringu fjármuna 
ÍTR leggur áherslu á að úthlutun fjárheimilda í fjárhagsáætlun sé í samræmi við pólitíska 
stefnumörkun. Fjárhagsáætlun, starfsáætlanir, ársreikningar og ársuppgjör starfsáætlana skulu 
gefa skýra og aðgengilega mynd af rekstri og fjárfestingum.  Mikilvægt er að sífellt sé leitað 
leiða til að nýta fjármuni sem best og við endurskoðun milli ára fari fram opinská og 
gagnrýnin umræða. Einnig er horft til þeirra möguleika sem skapast geta til hagkvæmra 
þjónustusamninga og samstarfs við félagasamtök og einkaaðila um uppbyggingu og rekstur 
starfsemi. 
 
2.2 Stuðla að verðmætasköpun 
ÍTR leggur áherslu á verklag sem stuðlar að hagkvæmri nýtingu á eignum borgarinnar og 
nytsamlegum fjárfestingum.  Leitast verður við að auka skilning á kostnaði við fjárfestingar. 
Áhersla er lögð á vinnubrögð sem tryggja heildstætt mat á arðsemi og kostnaði við 
langtímaáætlanir, langtímafjárfestingar og langtímasamninga. ÍTR leggur einnig áherslu á þá 



verðmætasköpun sem felst í öflugu forvarnastarfi og heilsurækt, félagsstarfi hverskonar og 
framlagi ungs fólks til menningar og lista. 
 
2.3 Auðvelda samanburð milli rekstrareininga og ólíkra rekstrarleiða 
ÍTR leggur áherslu á vandaða kostnaðargreiningu sem grundvöll að ákvörðunum um 
starfsemi.  Bornir eru saman mismunandi kostir sem til álita koma við lausn viðfangsefna og 
lagt mat á kosti þeirra og galla.  Leitað er fyrirmynda og samanburðar við samanburðarhæf 
verkefni innan og utan borgarkerfisins. Mikilvægt er að ákvarðanir um stefnu í málefnum sem 
til skoðunar eru hverju sinni og um þjónustustig fari saman við mat á kostnaði. 
 
3.       VERKLAG 
 
3.1 Bjóða upp á góða þjónustu sem einfalt er að nálgast 
Borgarbúar mæti ávallt góðu viðmóti og þjónustulund hjá starfsfólki ÍTR. Upplýsingar séu 
aðgengilegar, samræmdar og réttar þannig að viðskiptavinir hafi raunhæfar væntingar til 
þeirrar þjónustu sem boðin er. 
 
3.2 Viðskiptavinir geti haft áhrif á starfsemina 
ÍTR leggur áherslu á að almenningur eigi auðvelt með að koma með ábendingar um það sem 
betur má fara í starfseminni hvort sem það snýr að almennri starfsemi eða stjórnsýslunni. 
Upplýsingar sem þannig berast séu skráðar og skýrar verklagsreglur um hvernig skuli við 
þeim brugðist. 
 
3.3 Stuðla að bættu samráði og þátttöku í stefnumótun 
Íþrótta- og tómstundaráð leggur áherslu á að mótuð verði stefna um heild stæða uppbyggingu 
frítímaþjónustu í borginni. Lögð er áhersla á samráð við hagsmunaaðila við stefnumótunina 
og að efla fræðilega og faglega umræðu  um málefni frítímans. Í þessu tilliti horfir ÍTR til 
fjögurra meginþátta: notenda þjónustunnar - starfsfólks á vettvangi - stjórnmálamanna og 
sérfræðinga og - vísindasamfélagsins.  
 
3.4 Tryggja aðgang borgarbúa að upplýsingum 
ÍTR leggur áherslu á að upplýsingum um starfsemi, helstu verkefni og stefnumál 
stofnunarinnar sé markvisst komið á framfæri á aðgengilegan hátt.  Einnig er bent á að á  ÍTR 
hvílir rannsókna- og upplýsingaskylda um hagi ungs fólks í borginni. Þessi þáttur 
starfseminnar er mikilvægt tæki varðandi þróunarvinnu og stefnumótun borgaryfirvalda í 
frítímaþjónustu. 
 
 
3.5  Tryggja aðgengilega og gegnsæja stjórnsýslu 
ÍTR leggur áherslu á að ákvarðanir sem snerta hag almennings og starfsmanna séu vel 
ígrundaðar og rökstuddar.  Mikilvægt er að verkferlar við lausn viðfangsefna séu vel 
skilgreindir og málsmeðferðarreglur skýrar.  Hlutverk ÍTR sé vel skilgreint gagnvart 
samstarfsaðilum og leitast við að tryggja heildstæða og skilvirka málsmeðferð þar sem 
þjónusta stofnana skarast. 
 
 
4. MANNAUÐUR 
 
4.1 Stuðla að jákvæðu starfsumhverfi og starfsánægju 
ÍTR leggur áherslu á að starfsfólki líði vel í vinnunni, starfið veiti því ánægju og að 
starfsumhverfið sé bæði aðlaðandi og gefandi. ÍTR setur fram starfsáætlun í starfsmanna- og 
jafnréttismálum og fjölmenningarstefnu, sem undirstrikar þetta. Verkefnum sé réttlátlega 
útdeilt og starfsmenn eigi þess kost að móta starfsumhverfi sitt. Verkferlar séu vel skilgreindir 
og öllum ljósir sem og  ábyrgðarsvið starfsmanna við úrlausn verkefna.  
 



4.2 Stuðla að samvinnu og sveigjanleika í starfi 
ÍTR leggur áherslu á að starfsmönnum sé gert sem auðveldast að samræma vinnu og einkalíf. 
Verkefni sem starfsmenn ÍTR þurfa að takast á við í starfinu eru fjölbreytileg og mörg krefjast 
sérhæfingar og sérþekkingar. Markvisst samstarf, upplýsingamiðlun og teymisvinna eru því 
mjög mikilvægir þættir í starfinu sem auka skilning milli aðila.  
 
4.3 Efla þekkingu, nýsköpun og frumkvæði 
Lögð er áhersla á að auka hæfni og þekkingu starfsmanna þannig að þeir geti betur fylgt 
hraðri þróun í frítímaþjónustu.  Nýjar þarfir hafa skapast við miklar samfélagsbreytingar á 
síðustu árum þar sem auknar kröfur eru gerðar um frítímaþjónustu fyrir borgarbúa á öllum 
aldri.  Starfsmenn fái tækifæri til starfsþróunar með þjálfun, hvatningu, virðingu og stuðningi.  
Símenntunaráætlanir eru tæki til að tryggja markvissa fræðslu.  
 
4.4 Nýta bestu fáanlegu þekkingu á hverjum tíma 
Ávallt er reynt að ná í bestu fáanlegu þekkinguna á hverjum tíma þegar verið er að ráða í 
störf, skipuleggja fræðslustarf eða fá ráðgjöf. ÍTR fylgist með nýjungum hérlendis sem 
erlendis og hefur frumkvæði að samstarfi við aðra opinbera aðila, menntastofnanir og 
atvinnulíf.  
 
 
 

Æskulýðsmál 
 
Undir málaflokkinn æskulýðsmál heyra meðal annars félags- og frístundamiðstöðvar ÍTR, 
Hitt Húsið, sumarstarf ÍTR, tómstundastarf ÍTR í skólum og frístundaheimili ÍTR. 
 
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 eru að 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.  

 
Félags-og frístundamiðstöðvar 
ÍTR skipuleggur æskulýðsstarf í öllum hverfum borgarinnar og eru félagsmiðstöðvarnar 
kjarni barna- og unglingastarfsins. Þær gegna veigamiklu uppeldishlutverki, efla 
félagsþroska og styrkja ábyrgð og sjálfstæði einstaklinga. Starf félagsmiðstöðvanna þróast 
í takt við breytingar og þarfir samfélagsins. Félagsmiðstöðvarnar annast félags – og 
tómstundastarf í öllum hverfaskólum og rekstur frístundaheimila í skólum. Í hverfum 
borgarinnar er unnið að fjölda samstarfsverkefna þar sem félagsmiðstöðvar, skólar, 
lögregla, félagsþjónustan, foreldrar, íþrótta- og æskulýðsfélög, kirkjur, og aðrir sem vinna 
að málefnum barna og unglinga taka höndum saman um góð verkefni.   
 



Unglingastarf 
Félagsmiðstöðvar mæta 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. Til þess eru nýttar ýmsar leiðir, s.s. klúbbastarf, sértækt 
hópastarf, opið starf og tímabundin verkefni. Í öllum félagsmiðstöðvum starfa 
unglingaráð sem móta viðfangsefni líðandi stundar í félagsmiðstöðinni og eru málsvarar 
unglinganna. Forvarnir meðal unglinga, hvað varðar reykingar, vímuefni og einelti er 
stór þáttur í starfinu en þar er  m.a. lögð áhersla á að styrkja jákvæða sjálfsmynd þeirra. 
 
Félags- og tómstundastarf í skólum 
Börnum í 5.-7. bekk er boðið upp á margvíslega tómstundaiðju eftir að skóladegi lýkur. 
Þjónustan er sniðin að áhuga barna, stráka jafnt sem stelpna, og stuðst er við reglulegar 
áhugasviðskannanir. Stutt er við félagsstarf unglinga í 8.- 10. bekk í grunnskólum. 
Markmiðið er að stuðla að góðum félagsanda með betra og fjölbreyttara skóla- og 
félagsstarfi. 
 
Ungmennaráð í Reykjavík - Ungmennalýðræði 
Fyrir tilstuðlan ÍTR hefur ungmennaráðum verið komið á í öllum hverfum borgarinnar. 
Ungmennaráð fjalla um málefni ungs fólks. Í Reykjavíkurráði ungmenna sitja fulltrúar 
allra ungmennaráða. Reykjavíkurráð ungmenna flutti tillögur ungs fólks í Reykjavík fyrir 
borgarstjórn í mars 2003 og voru tillögur þeirra um æskulýðsmál hafðar að leiðarljósi við 
gerð starfs-og fjárhagsáætlana fyrir árið 2004. 
Reykjavíkurráð ungmenna var tilnefnt af borgarstjóra Reykjavíkur til Eurocities Award 
2003 sem áhugavert verkefni á sviði þátttöku ungmenna í ákvarðanatöku. 
 
Barnastarf 6 – 9 ára 
Frístundaheimili er þjónusta við 6 – 9 ára börn eftir að skóladegi lýkur. Markmið 
frístundaheimilanna er m.a. að bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf, stuðla að því að 
börnin fái að nýta og þroska sköpunargleði sína, kenna þeim að taka þátt í hópastarfi og 
þær samskiptareglur sem þar gilda. Starfsmenn nota lýðræðislega starfshætti til þess að 
börnin skynji að tilfinningar þeirra og skoðanir skipti máli. 
Boðið er upp á sumarnámskeið fyrir sama aldurshóp með áherslu á fjölbreytt, þroskandi 
og skemmtileg viðfangsefni í öllum hverfum. Í barnastarfinu er lögð áhersla á öryggi 
þátttakenda og hæfni leiðbeinenda. Strangar öryggisreglur og skýrir verkferlar gilda í 
barnastarfinu. 
 

Samstarf í hverfum/borgarhlutum 
 
Félagsmiðstöðvar ÍTR hafa forystu um samstarf stofnana, félaga og fyrirtækja í 
borgarhlutum og hverfum með það að markmiði að auka þjónustu og tengsl við íbúa. 
Unnið er að samþættingu og samræmingu framboðs á tómstundatilboðum. Þeir aðilar sem 
vinna með börnum og unglingum þurfa að þekkja starfsemi hvers annars og mynda tengsl 
milli starfsmanna. Félagsmiðstöðvar hafa forgöngu um samstarf við aðra fagaðila í 
hverfinu við að greina áhættuhegðun barna og unglinga í tæka tíð og stuðla að aðgerðum. 
 
Forvarnir 
Allt æskulýðsstarf ÍTR er í eðli sínu forvarnarstarf. Markmið forvarnarstarfsins er að auka 
þekkingu og hafa áhrif á viðhorf og atferli barna og unglinga á þann veg að þeir kjósi 
heilbrigðan lífsstíl. Sértæk forvarnarverkefni eru mestmegnis unnin í hópastarfi 
félagsmiðstöðvanna: 
-Gegn einelti – Markhópurinn eru “áhorfendur”, hinir hlutlausu aðilar sem standa hjá 
þegar einelti á sér stað. 
-Egó – Stuðlar að heilbrigðri og jákvæðri sjálfsmynd unglinga. 



-Kynfræðsla – Áhersla á mikilvægi kynheilbrigðis út frá félagslegum og siðferðislegum 
gildum. 
-“Ljónið og vindurinn” – Markmið verkefnisins er að vinna gegn fordómum og auka 
umburðarlyndi barna og unglinga. 
-“Fjörliðar” og “Léttliðar” – Sértækt hópastarf í samstarfi við Vinnuskóla Reykjavíkur 
þar sem félagsleg hvatning er meginmarkmið með áherslu á heilbrigðan lífsstíl og 
sjálfsstyrkingu. 
 
Nýmæli 
Þor er tilraunaverkefni SAMFÉS um árangursvottun í félagsmiðstöðvastarfi. ÍTR hefur 
komið að undirbúningi og tekur þátt í tilraunaverkefninu. Verkefnið er unnið í samvinnu 
við UK Youth. Markmiðið er að votta á landsvísu árangur og reynslunám sem ungt fólk 
aflar sér með virkri þátttöku í félagsmiðstöðvastarfi. 
 
Breytt atvinnuþátttaka unglinga kallar á aukin úrræði og framboð á félags-og 
tómstundastarfi á sumrin. ÍTR mun leita leiða til að koma til móts við aukna þörf unglinga 
fyrir félagsstarf yfir sumarmánuðina. 
 
ÍTR býður upp á frístundaheimili fyrir 6-9 ára börn við alla grunnskóla borgarinnar frá og 
með hausti 2004. Frá hausti 2003 starfrækir ÍTR 17 frístundaheimili í borginni og haustið 
2004 verða frístundaheimili ÍTR alls 31.   
Með tilkomu frístundaheimilanna er stefnt að markvissri þjónustu fyrir 6–9 ára börn allt 
árið. 
 
Félagsmiðstöðin 100og1 hóf starfsemi í Austurbæjarskóla haustið 2002 og mætir þörf 
unglinga sem búsettir eru í miðborg Reykjavíkur. 
 
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. 
 
 
 
SLAGORÐ SEM SETT ERU INN 
Ég veit hvað ég vil ! merkið 
 
Virk þátttaka !  Rödd unga fólksins í Reykjavík ! 
Grasrótarstarf ! Forvarnir ! Lífsleikni !  Heilbrigður lífsstíll ! 
 
 

 
Hitt Húsið 
Hitt Húsið er menningar- og upplýsingamiðstöð fyrir ungt fólk á aldrinum 16 - 25 ára. Öflug 
menningar- og fræðslustarfsemi er aðalsmerki Hússins en auk þess fer þar fram víðtækt 
ráðgjafar- og forvarnastarf, ýmist á eigin vegum, í samstarfi við aðra eða á vegum aðila sem 
hafa þar aðstöðu. Í Hinu Húsinu er m.a. landsskrifstofa evrópuverkefnanna Youth og 
Eurodesk og Vinnumiðlun skólafólks er þar til húsa. Í Hinu Húsinu er unnið að viðamiklu 
samstarfsverkefni á evrópuvísu um alhliða ráðgjafarþjónustu við ungt fólk. Tvö 
rannsóknarverkefni/nýsköpunarverkefni standa yfir og beinast þau að Lestinni sem er  
hópastarf ætlað ungu fólki í vanda og Tótalráðgjöfinni.  
 



Meginmarkmið Hins Hússins eru að: 
• Veita ungu fólki aðstöðu og aðstoð við að koma hugmyndum sínum í framkvæmd 
• Að endurspegla menningu ungs fólks 
• Veita upplýsingar og leiðbeina ungu fólki, í samstarfi við aðra fagaðila og samtök 
• Vera miðstöð ungs fólks í leit að sumarstarfi 
• Að vera vettvangur fyrir félagsleg úrræði og ráðgjöf fyrir ungt fólk 

 
  
 
 

Íþróttir 
 
Undir málaflokkinn íþróttir heyrir rekstur sundlauga, íþrótta- og sýningarhúsa, þjónusta við 
félagasvæði, íþróttastarfsemi aldraðra, þátttaka í heilsuborgarverkefni Reykjavíkurborgar og 
samstarf við íþróttahreyfinguna. 
 
Megináherslur eru að: 

• Starfstaðir 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 heilsuborgarverkefnisins  

 
Sundlaugar - Þjónusta 
Í þjónustu sundlauga birtist mjög vel sá þáttur í menningu borgarbúa sem við tengjum við 
heilbrigða lífshætti og þau náttúrugæði sem fólgin eru í heitu vatni og nýtingu jarðvarma.  
Í skýrslunni  “Stefnumörkun og þróunaráætlun í sundlaugum ÍTR” er úttekt á þjónustu og 
aðstöðu sundstaðanna. Fyrirhugað er að fylgja þessari vinnu eftir og móta heildstæða stefnu í 
málefnum sund- og baðstaða ÍTR.  
 
 
Aðsókn að sundlaugum ÍTR 
1999 2000 2001 2002 2003 
1.659.909 1.751.686 1.842.000 1.882.000 1.900.000* 
*Spá 
 
 
Gæða- og öryggismál 
Starfsfólk nýtur reglubundinnar þjálfunar og fræðslu um öryggismál. Á sundstöðum ÍTR eru í 
gangi tilraunir með nýja tækni við að tryggja gæði baðvatns. Tilraunir þessar hafa skilað mjög 
góðum árangri og aukinni hagkvæmni í rekstri. Unnið er að samningum milli ÍTR, ÍBR og 
Fræðslumiðstöðvar um skilgreiningar á ábyrgðarsviðum og öryggisþáttum við starfsemi og 
nýtingu íþróttamannvirkja. 
 
Íþróttastarfsemi fyrir eldri borgara 



Sundleikfimi fer nú fram í öllum sundstöðum borgarinnar og er þú þjónusta vaxandi. Samstarf 
er við áhugahóp um íþróttir aldraðra og leikfimi fyrir eldri borgara. Púttvellir í umsjá ÍTR eru 
á 10 stöðum og nýtur sú starfsemi vinsælda. 
 
Samstarf við ÍBR og þjónusta við íþróttafélög 
Unnið hefur verið að mörgum málum varðandi þær tillögur sem settar voru fram í 
samstarfsskýrslu ÍTR og ÍBR um skipulag íþróttastarfs á nýrri öld. Reglur um húsaleigu- og 
æfingastyrki hafa verið endurskoðaðar.  Unnið hefur verið að mannvirkjamálum og mörgum 
samstarfsverkefnum í hverfum, á milli félaga, ÍTR, ÍBR og annarra aðila. Í samstarfi ÍBR og 
ÍTR verður áfram unnið að framgangi þeirrar stefnumótunar sem sett var fram í skýrslunni. 
Þjónustumiðstöð ÍTR hefur víðtækt samstarf við íþróttafélögin í borginni varðandi umhirðu 
íþróttasvæðanna og aðstoð við mótahald. Þjónustumiðstöðin sinnir einnig skíða- og 
skautasvæðum innan borgarinnar og púttvöllum eldri borgara. 
 
Aðgöngukerfi  
Rafrænu miðakerfi verður komið á í sundlaugum ÍTR á árinu 2004. Þetta er þróunarverkefni 
ÍTR, Strætó bs., Fræðslumiðstöðvar og Smartkorta ehf. Í febrúar verður byrjað að koma 
kerfinu upp í nokkrum sundlaugum, strætisvögnum og skólum og í ágúst 2004 verður það 
komið í fullan rekstur í öllum  hverfum.  
 
Íþróttamannvirki skóla 
Gerður hefur verið samstarfssamningur milli ÍTR og Fræðslumiðstöðvar um afnot ÍTR af 
íþróttamannvirkjum skóla eftir að kennslu lýkur á daginn og um helgar. ÍBR annast úthlutun á 
tímum til viðkomandi íþróttafélaga og almennings. Fyrir liggja tillögur um nýtingu og 
rekstrarfyrirkomulag skólahúsnæðis sem nýtt er fyrir íþrótta- og tómstundastarf. Að þessu var 
unnið í samvinnu ÍTR, Fræðslumiðstöðvar, Fasteignastofu og fjármáladeildar Ráðhúss. 
 
Þjónustusamningar 
Þjónustusamningar voru gerðir á árinu 2001 við þrjú íþróttafélög um ráðningu starfsmanns til 
að vinna að ýmsum samstarfsmálum og fræðslu í viðkomandi hverfi varðandi íþróttir. 
Samstarf er milli ÍBR, ÍTR og viðkomandi starfsmanna ÍTR í hverfunum. Starfsmennirnir 
nýtast þannig ýmsum aðilum sem vinna að íþrótta- og tómstundamálum en ekki 
íþróttafélögunum eingöngu. Samningar þessir giltu að hluta til á árinu 2003.  Óskir hafa 
komið fram um fleiri slíka starfsmenn í hverfum borgarinnar og er það mál til sérstakrar 
umfjöllunar hjá ÍTR meðal annars með tilliti til fyrirhugaðra þjónustumiðstöðva í hverfum. 
 
 
 
 
 
 
Nýjungar og framkvæmdir 
 
Battavellir 
Samkvæmt áætlun um uppbyggingu battavalla í hverfum borgarinnar var fyrsti völlurinn 
tekinn í notkun vorið 2002 og hafa nú þrír battavellir verið teknir í notkun. Gert er ráð fyrir að 
tveir nýir vellir verði teknir í notkun í hverfum borgarinnar innan tíðar. 
 
Keppnis- og æfingalaug í Laugardal. 
Framkvæmdir við 50 metra keppnislaug hófust vorið 2002 og áætlað er að rekstur laugarinnar 
hefjist í lok árs 2004. 
 
Sýningar- og íþróttahús  við Laugardalshöll 



Reykjavíkurborg og Samtök iðnaðarins stofnuðu hlutafélag um byggingu og rekstur fjölnota 
íþrótta- og sýningarhúss í Laugardal. Framkvæmdir hófust sumarið 2003 og gert er ráð fyrir 
að þeim ljúki sumarið 2005. Fyrirhugaður er samrekstur Laugardalshallar og hins nýja 
mannvirkis, sem meðal annars verður sniðið að þörfum frjálsíþróttafólks. 
 
Jaðargreinar 
Íþrótta- og tómstundaráð  hefur skipað vinnuhóp til að móta tillögur varðandi stuðning við 
svokallaðar jaðaríþróttir eða jaðargreinar. Stefnt er að því að vinnuhópurinn ljúki störfum á 
árinu 2004 og verða niðurstöður hans nýttar við mótun heildarstefnu ÍTR. Einnig hefur farið 
fram úttekt á þeim svæðum innan borgarmarkanna sem nýta mætti fyrir þessa starfsemi og 
unnin kostnaðargreining varðandi uppbyggingu og rekstur hjólabrettasvæða. 
 

 

Útivist 
 
Undir málaflokkinn Útivist heyrir rekstur skíðasvæða á höfuðorgarsvæðinu, skíðasvæða og 
skautasvæða 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 
Notendur útivistarsvæða er mjög fjölbreytilegur hópur með ólíkar þarfir. Góð og sívirk tengsl 
við notendur þjónustunnar og vilji til að mæta ólíkum þörfum þeirra eru lykilatriði í 
starfseminni. Reynslan af vef skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins er afar góð og þar komu fram 
fjölmargar ábendingar notenda starfseminnar sem brugðist hefur verið við. Fyrirhugað er að 
auka þessi tengsl við notendur og koma upp svipuðu kerfi fyrir notendur starfsemi Sigluness 
og Ylstrandar. Áhersla er lögð á að stjórnendur og starfsmenn hafi ætíð vakandi auga með 
tækifærum til að bæta verklag og fylgist með nýbreytni svo bæta megi þjónustuna enn frekar. 
 
Skíðasvæðin 
Rekstur skíðasvæðanna í Bláfjöllum og Skálafelli er samstarfsverkefni 11 sveitarfélaga á Suð-
vesturlandi og heyrir undir sérstaka stjórn Skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins (SHB) sem 
kemur í stað Bláfjallanefndar. Undirritaður hefur verið samningur milli  SHB og 
sveitarfélaganna sem skipa stjórnina. Samningurinn nær til reksturs, framkvæmda og 
stjórnsýslu og gildir til næstu 5 ára. Fyrir liggur áætlun um framkvæmdir og endurbætur á 
skíðasvæðunum sem mun gjörbreyta aðstæðum til skíðaiðkunar og þjónustu. Megináhersla er 
lögð á að öryggismál standist ítrustu kröfur. Rekstur Hengilssvæðis er á ábyrgð ÍTR en 
rekstrarumsjón á vegum SHB. Opnaður var nýr upplýsingavefur sem gjörbyltir aðgengi 
notenda að upplýsingum um starfsemina. Aðgöngustýringar vegna tilraunar með rafrænt 
afgreiðslukerfi verða settar upp á svæðunum.  
Innan borgarmarkanna er haldið úti þremur skíðasvæðum fyrir börn og unglinga þegar 
aðstæður leyfa. Er þeim ætlað að svara þörf fyrir einfalda og aðgengilega skíðaaðstöðu fyrir 
barnmestu hverfi borgarinnar. 
 
Siglingaklúbburinn Siglunes 



Hafist verður handa við uppbyggingu á nýrri aðstöðu við Nauthólsvík fyrir þá aðila sem þar 
halda úti siglingastarfsemi og annarri tengdri starfsemi.  Farið hefur fram þarfagreining og 
stefnt að byggingu fyrsta áfanga á næsta ári. Endurskipulagning á starfsemi á svæðinu mun 
fylgja í kjölfarið ásamt endunýjun búnaðar og tækja sem komin eru til ára sinna. Unnið er út 
frá hugmyndum um nýtingu svæðisins sem alhliða útivistarmiðstöðvar og mögulegrar 
starfsemi árið um kring. Fyrirsjáanlegt er að framkvæmdir á svæðinu næsta sumar muni valda 
röskun á starfsemi siglingaklúbbsins en áhersla er lögð á að hún verði sem minnst. 
Starfshópur á vegum ÍTR vinnur að könnun á möguleikum til frekari nýtingar 
Nauthólsvíkursvæðisins, m.a. með tilliti til uppbyggingar aðstöðu fyrir aðra útivist og 
jaðaríþróttir.  
 
Ylströnd 
Starfsemi Ylstrandarinnar hefur slegið í gegn meðal borgarbúa. Aðsókn að svæðinu hefur 
farið fram úr björtustu vonum og voru gestakomur sumarið 2003 um 100 þúsund. Í ljósi 
þeirrar reynslu sem fengist hefur er mikilvægt er að lokið verði við frágang þjónustuhúss 
Ylstrandarinnar. Nánasta umhverfi þarfnast einnig endurbóta svo hægt sé að mæta svo mikilli 
aðsókn, fjölga þarf lausum leiktækjum á ströndinni og bæta aðgangsstýringu að sturtum og 
potti.  Ylströndin kappkostar að viðhalda þeim gildum sem krafist er af handhöfum Bláfánans 
sem er evrópsk umhverfisvottun fyrir baðstrandir. 
 
 
Nýbyggingar og viðhald mannvirkja ÍTR 
 
Fasteignastofa, í samvinnu við ÍTR, vinnur áætlun til 5 ára um nýbyggingar, viðhald og 
breytingar á mannvirkjum ÍTR. Gerðar eru tillögur um lagfæringar og endurbætur á 
eftirtöldum atriðum: Lóðum undir íþróttamannvirki, atriðum sem tengjast lagnamálum, 
öryggis- og eldvarnamálum. Ennfremur verður unnið að tillögum varðandi ferlimál og 
heilbrigðismál.  
Samhliða er unnin áætlun um nýbyggingar, endurbætur og viðhald á mannvirkjum  þar sem 
starfsemi ÍTR fer fram.  Allt viðhald, þar með talið ófyriséð viðhald á mannvirkjum ÍTR, er 
nú á vegum Fasteignastofu og sömuleiðis fasteignagjöld og brunatryggingar.    
 
 
SKORKORT ÍTR 
 
Samhæft árangursmat 
Frá árinu 2001 hefur starfsáætlun ÍTR fylgt samhæft árangursmat með mikilvægustu 
árangursmælikvörðum áætlunarinnar, svokallað skorkort. Árangursmælingar af þessum toga 
byggjast á reglulegri söfnun upplýsinga um árangur af starfsemi og áhrifum hennar á 
viðkomandi samfélag.  Árangursmælingar verða sívirkt ferli sem mælir árangur á markvissan 
hátt, til dæmis hvernig framlag sem veitt hefur verið er nýtt til að ná fram settum markmiðum. 
Skorkortið byggir á stefnukorti ÍTR sem er stefna stofnunarinnar í hnotskurn þar sem 
jafnframt er skilgreint orsakasamhengi og gagnvirk áhrif einstakra velgengnisþátta. 
Árangurmælingar í starfsáætlun Reykjavíkurborgar í heild munu nú verða settar fram með 
þessum hætti í skorkorti sem unnið er á rafrænan hátt og utanumhald gert skilvirkara. 
Stefnukort og skorkort ÍTR er hluti af þessari heild ásamt þeim mælikvörðum sem eru 
sértækir fyrir stofnunina. Samstarf í borgarhlutum og starfsáætlanir starfstaða eru einnig hluti 
af samhæfðum árangursmælingum ÍTR og taka mið af megináherslum stoðdeildanna 
íþróttmál, æskulýðsstarf og útivist.  

  



Forsendur starfs- og fjárhagsáætlunar 2004 
 
Við gerð fjárhagsáætlunar var stuðst við forsendur fjármáladeildar ÍTR, Hagstofu Íslands og 
starfsáætlunar ÍTR. 
 
Helstu forsendur fjárhagsáætlunar. 
 
Hækkun neysluverðsvísitölu  2,0% 
Hækkun byggingavísitölu  4,0% 
 
Hækkun launakostnaðar   3,0% 
Hækkun tekna    3,0% 
 
Gjaldskrá taki breytingum í samræmi við þróun verðlags. 
Gert er ráð fyrir hækkun tekna vegna kortamála. 
Ekki er gert ráð fyrir að breyta gjaldskrá frístundaheimila. 
Ekki gert ráð fyrir hækkun á framlagi til 17. júní vegna lýðveldisafmælis. 
 
Helstu lykiltölur 
 2001 2002 2003* 2004* 
Fjöldi starfsmanna 551 614   
Fjöldi stöðugilda 372 407 429 442 
Aðsókn að sundstöðum í þús. 1.842 1.874 1.880 1.890 
Fjöldi barna á sundnámskeiðum 7.500 6.045 6.450 6.500 
* Spá     
     

 

Þriggja ára áætlun ÍTR 
     

Fjárhæðir í þús. kr. 2004 2005 2006 2007 
Óbundnar tekjur 587.707 698.561 664.781 664.781 
Bundnar tekjur 87.706 0 0 0 
Tekjur samtals 675.413 698.561 664.781 664.781 
Óbundin gjöld 2.211.754 2.592.208 2.561.751 2.541.751 

Bundin gjöld 1.001.772 880.000 920.000 1.095.000 

Gjöld samtals 3.213.526 3.472.208 3.481.751 3.636.751 
          
Framlag borgarsjóðs 2.538.113 2.773.647 2.816.970 2.971.970 

 


