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Stefna í íþróttamálum Reykjavíkur til 2030 - forgangsröðun við uppbyggingu mannvirkja

Lagt er til að borgarráð samþykki að sú forgangsröðun varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja, 
sem fram kemur í hjálögðu skilabréfi stýrihóps um stefnu í íþróttamálum, verði höfð til 
hliðsjónar við undirbúning 10 ára fjárfestingaráætlunar Reykjavíkurborgar. Eftir atvikum verði 
tillögur að frekari útfærslu, samninga eða málsmeðferð varðandi einstök verkefni lögð fyrir 
borgarráð.

Greinargerð 
Á fundi borgarstjórnar 21. apríl 2020 var samþykkt stefna í íþróttamálum Reykjavíkur til 2030.  Í 
henni fólust viðmið sem nýta ætti við forgangsröðun fjárfestinga og framkvæmda í íþróttamálum. 
Á fundi borgarráðs 7. maí 2020 var samþykkt tillaga borgarstjóra dags. 4. maí 2020 að stýrihópi 
um stefnu í íþróttamálum verði falið að starfa áfram og veita umsögn um forgangsröðum um 
uppbyggingu íþróttamannvirkja til undirbúnings fjárfestingaráætlunar til næstu tíu ára. Umsögnin 
liggur nú fyrir.

Verkefnin voru metin út frá fjárhagslegum og félagslegum forsendum eins og fram kemur í 
skilabréfi stýrihópsins. Verkefni sem metin voru komu fram í erindisbréfi hópsins. Önnur 
verkefni voru ekki metin. Komi önnur verkefni fram á síðari stigum eða ef forsendur breytast 
kann það að hafa áhrif á forgangsröðun síðar meir. 
Ákveðið var að taka til hliðar minniháttar fjárfestingar (undir 100 mkr.). Verkefni sem fyrst og 
fremst snúa að uppbyggingu áhorfendaaðstöðu röðuðust neðarlega í mati hópsins og er því ekki 
að finna á forgangslistanum. Það á einnig við um verkefni sem teljast þjóðarleikvangar. Þá voru 
verkefni sem útilokuðu hvert annað sameinuð og einungis sú útfærsla sem hæst skoraði metin.

Verði af þátttöku Reykjavíkurborgar í þjóðarleikvangaverkefnum er það mat hópsins að borgin 
eigi að leggja áherslu á að hugsanleg aðkoma borgarinnar taki mið af sömu markmiðum og horft 
var til við forgangsröðun íþróttamannvirkja: Að tryggja æfinga- og keppnisaðstöðu fyrir börn, 
unglinga, almenning og afreksfólk, eða þau geti nýst í skólastarfi. 
Að öðru leyti vísast til umfjöllunar hópsins varðandi einstök verkefni. Þá vekur hópurinn sérstaka 
athygli á að aðstaða fyrir íþróttir á borð við fimleika, dans, bardagaíþróttir, rafíþróttir oþh sem 
staðsett væri í miðbænum myndi skora mjög hátt á félagslegum mælikvarða, en að slíkar óskir 
hafi ekki verið settar fram af hálfu íþróttafélaga. 
Eðlilegt er að taka mið af öllum ofangreindum sjónarmið og öðrum atriðum sem fram kom í 



umfjöllun hópsins við undirbúning tillagna, útfærslu eða samningagerð í tengslum við þau 
forgangsverkefni sem fjallað er um af hálfu hópsins. 

Gert verður ráð fyrir að skilagrein stýrihópsins verði lögð fyrir menningar-, íþrótta- og 
tómstundaráð og stjórn ÍBR til frekari umfjöllunar.

Dagur B. Eggertsson

     

Hjálagt:
Skilabréf stýrihóps um forgangsröðun við uppbyggingu mannvirkja, dags. 29. júní 2020
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