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5.október 2022 

Þann 28. september bárust fyrirspurnir um frístundaakstur til ÍTR, frá Sjálfstæðisflokknum til 

SFS, frá KR og frá umboðsmanni barna. Fyrirspurnirnar varða umfang aksturs og hvernig fylgd 

er háttað sundurgreint eftir skólum. 

  

Reykjavíkurborg hefur lengi stutt við frístundaaksturinn, bæði með fjárstuðningi til félaganna og með 

aðstoð við að koma börnum frá frístundaheimilum á íþróttaæfingar. Það hefur alltaf verið lykilatriði að 

með börnunum fylgi starfsfólk frístundaheimilanna enda það talið sjálfsagt þegar stór hluti barnanna 

fer þaðan á æfingar félaganna og foreldrar að greiða ,,heilsdagsgjald“ til frístundaheimilinna. 

Samræmdar reglur voru settar á sínum tíma af stýrihóp Frístundakstursins, fulltrúum SFS og ÍBR, en af 

einhverjum orsökum hefur ekki gengið eftir að framfylgja þeim nema hjá einstaka félögum.  Óánægju 

gætir hjá þeim félögum sem hafa séð um fylgdina sjálf þar sem kostnaður vegna akstursins hefur 

hækkað meira en nemur stuðningi borgarinnar. Sum félög hafa því sett gjald á aksturinn sem 

forráðamenn hafa greitt fyrir á meðan önnur félög hafa ekki farið þá leið og leitað eftir frekari stuðningi 

frá borginni.  

Nýleg dæmi hafa sýnt fram á mikilvægi fylgdar í vögnunum til að tryggja öryggi barna. Jafnframt 

hefur lengi verið talað um hvort hægt væri að samræma betur aksturinn m.a. með tilliti til gjaldtöku og 

þeirra aðila sem sjá um fylgdina þ.e. frístundaheimilanna og íþróttafélaganna. Ekkert gjald hefur verið 

innheimt af forráðamönnum þar sem frístundaheimilin hafa séð um fylgdina líkt og í Breiðholti. Ein leið 

til að samræma væri því að gera þjónstuna gjaldfrjálsa sem þýðir meira fjármagn frá borginni. 

Starfshópurinn telur mikilvægt að frístundaaksturinn verði áfram enda kostirnir ótvíræðir. Æfingar geta 

byrjað fyrr á daginn sem stuðlar að betri nýtingu mannvirkjanna, unglingar æfa fyrr á kvöldin, bílferðum 

fækkar og allir hafa sömu tækifæri til að sækja æfingar.  Jafnt aðgengi barna til að stunda íþróttir ætti 

að vera öllum mikilvægt. Ekki bara gagnvart þeirri þjónustu sem veitt er heldur einnig því gjaldi sem er 

innheimt. 

Staðan í dag er sú flest íþróttafélög sjá bæði um aksturinn og fylgdina samanber viðaukaskjal. 

Þó er undantekning á því í Breiðholti þar sem að frístundaheimilin sjá um fylgdina og í Grafarvogi þar 

sem hægt er að nýta Strætó bs.  Félögin hafa tekið ákvörðum um að samræma gjaldskrána fyrir 

frístundaaksturinn og að bjóða alltaf upp á fylgd.  Það hefur haft í för með sér verulegar hækkanir á 

kostnaði foreldra. 



  

 


