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R18090108

Borgarráð

       

Umsögn um fyrirspurn áheyrendafulltrúa Flokks fólksins um aðkomu borgarinnar að 
sundlaugarbyggingu á Hrafnistu

Á fundi borgarráðs 13. september sl. lagði áheyrnarfulltrúi Flokks fólksins fram eftirfarandi 
fyrirspurn:
"1) Hvort og með hvaða hætti borgin hafi komið að sundlaugarbyggingunni á Hrafnistu og 
Norðurbrún á sínum tíma. 
2) Gaf borgin lóðina, styrkti hún byggingu mannvirkisins, bæði sundlaugar og 
búningsklefa? 
3) Hvernig var notkuninni á sundlauginni háttað á meðan hún var í lagi, var samið 
sérstaklega um afnot borgarinnar af henni eða fengu þjónustuþegarnir við Norðurbrún að 
nota hana ókeypis í ljósi góðra samskipta borgarinnar og Hrafnistu? 
4) Hefur Hrafnista í hyggju að opna laugina að nýju og hvað stendur í vegi fyrir því ef svo 
er ekki?"

Umsögn skrifstofu eigna og atvinnuþróunar: 

Eftirfarandi svör voru unnin í samráði við Sjómannadagsráð höfðuborgarsvæðisins.
1. Árið 1994 gerðu Reykjavíkurborg og Sjómannadagsráð samkomulag um byggingu 
sundlaugar við Hrafnistu í Reykjavík, sem vígð var árið 1997. Framkvæmdin var fjármögnuð 
með framlögum frá Happdrætti DAS, Reykjavíkurborg, Alþjóða flutningaverkamanna 
sambandinu og framlögum einstaklinga.
2. Frá árinu 1957 hefur Sjómannadagsráð höfuðborgarsvæðisins (DAS) starfrækt 
hjúkrunarheimili Hrafnistu í Laugarási sem er á lóð sem félaginu var úthlutað árið 1954. 
Árið 1994 gerðu Reykjavíkurborg og Sjómannadagsráð samkomulag um byggingu 
sundlaugar við Hrafnistu í Reykjavík, sem vígð var árið 1997. Framkvæmdin var fjármögnuð 
með framlögum frá Happdrætti DAS, Reykjavíkurborg, Alþjóða flutningaverkamanna 
sambandinu og framlögum einstaklinga.
3. Árið 1997 var gerður samningur um rekstrarþátttöku Reykjavíkurborgar, en í honum fólst 
m.a. að aldraðir þurfa ekki að greiða sérstaklega fyrir notkun á sundlauginni. Rekstrarframlag 
Reykjavíkurborgar var 2,2 mkr. á meðan sundlaugin var í notkun.
4. Árið 2014 var svo komið að loka þurfti sundlauginni vegna uppsafnaðs viðhalds og 
rekstrartaps. Var þá gerð úttekt á stöðu sundlaugarbyggingarinnar og var niðurstaðan á þá 
leið að a.m.k. 50-80 milljónir kostaði að gera við húsnæðið en meðal annars þarf að setja nýtt 
þak á húsið , endurbæta loftræsingu, skipta um utanhúss klæðningu og uppfæra 
sundlaugarkerfið. Þess utan lá fyrir að rekstur sundlaugarinnar var jafnaði með 12-15 milljón 
króna halla síðasta rekstrarár hennar árið 2013, þrátt fyrir styrk Reykjavíkurborgar og tekjum 
af útleigu til einkaaðila. 
Þegar velferðarráðuneytið gaf út kröfulýsingu hjúkrunarheimila, samhliða rammasamningi 
Sjúkratrygginga Íslands um starfsemi hjúkrunarheimila í lok árs árið 2016, var ljóst að engar 



sérstakar fjárveitingar verða ætlaðar til reksturs sundlauga á hjúkrunarheimilum. Þar með var 
ekki hægt að réttlæta að hjúkrunarheimilið taki þátt í rekstrarhalla sundlaugarinnar. Jafnframt 
er raunin sú að íbúar hjúkrunarheimila þurfa á það mikilli aðstoð við athafnir daglegs lífs, að 
aðeins örfáir þeirra geta notað sundlaugar. Rekstur sundlaugar á hjúkrunarheimili er því varla 
raunhæfur kostur lengur.
Hrafnista er að skoða hvort mögulegt sé að opna sundlaugina á ný. Afstaða stjórnar 
Sjómannadagsráðs er að það verði ekki gert nema að hægt verði að fjármagna kostnað við 
rekstur og viðhald án þess að greiða með því. Sent hefur verið erindi til Reykjavíkurborgar 
um hvort áhugi sé fyrir hendi við að greiða þann kostnað til að hægt verði að opna 
sundlaugina á ný.   

Óli Jón Hertervig

     

Hjálagt:
Rekstraruppgjör ársins 2013 frá Hrafnistu
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