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Inngangur

UMSK var stofnað árið 1922 og er samkvæmt landslögum, regnhlíf fyrir íþrótta- og ungmennafélög í Kópavogi, Garðabæ, Seltjarnarnesi, Mosfellsbæ og Kjósasýslu, 

svæði sem áður voru dreifbýlið í kring um Reykjavík. Hlutverk UMSK er skráð í lög Íþrótta- og Olympíusambands Íslands.

Miklar breytingar hafa orðið á sambandssvæðinu og er fjölgun íbúa þar veigamest. Á síðasta áratug hefur aðildarfélögum UMSK fjölgað um 17 og tala iðkenda farið úr 

12.100 upp í 24.500.  Samfara þessu hafa íþróttafélögin stækkað og eflst og orðið sjálfstæðari. 

Í gegnum tíðina hafa helstu hlutverk sambandsins verið; málssvari aðildarfélaganna, sameiginlegt mótahald og sameiginleg þátttaka í mótum utan og innan héraðs. 

Með tilkomu stærri og kraftmeiri félaga þá hefur mótahald sem áður var á höndum sambandsins, færst til félaganna eða á hendur sérsambanda. Því hefur hlutverk 

sambandsins verið að breytast og um leið orðið óljósara. 

Þessi mikla fjölgun og þær breytingar sem hafa orðið í þjóðfélaginu urðu til þess að stjórn UMSK ákvað að fara í stefnumótunarvinnu og leitaði til KPMG um að leiða 

verkið. Stefnumótunarvinnunni er ætlað að greina helstu áhersluþætti starfseminnar, en fyrst og fremst og fá fram sýn aðildarfélagnna á sambandið og væntingar 

félagsmanna um framtíðarhlutverk UMSK. Niðurstöðurnar munu síðan móta stefnu sambandsins næstu árin. 

Í þessari skýrslu er afraksturinn. Megi hún verða til þess að vísa veginn, okkur öllum til heilla.

Valdimar Leó Friðriksson

formaður UMSK

7. maí 2014
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Um stefnumótunina

Efnisyfirlit

Um stefnumótunina

Stefnumótunarvinnan var unnin á vormánuðum 2014 með aðkomu fjölmargra frá 

aðildarfélögum UMSK.  Stefnumótunarvinnunni var stýrt af Sævari Kristinssyni og 

Ágústi Angantýssyni, frá ráðgjafarsviði KPMG. 

Vinnuferlið byggðist á viðtölum við framkvæmdastjóra og stjórnarmenn nokkurra 

aðildarfélaga auk þess sem haldinn var stefnumótunarfundur þar sem öllum 

aðildarfélögunum var boðið að senda fulltrúa sína.  Úrvinnsla funda og viðtala var í 

höndum ráðgjafa KPMG og Valdimars Gunnarssonar framkvæmdastjóra UMSK.  

Á aðalþingi UMSK í febrúar voru fyrstu drög vinnunnar kynnt. Stjórn UMSK hefur 

jafnframt komið að úrvinnslu stefnunnar.

Er öllum þeim sem tóku þátt í að móta stefnuna færðar þakkir fyrir sitt framlag.
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Stefnumótun UMSK

Aðildarfélög

Aðildarfélög UMSK

Kraftlyftingafélag Mosfellsbæjar

Kraftlyftingafélag Garðabæjar

Skautafélagið Fálkar Rugbyfélagið Stormur

Knattspyrnufélagið Vatnaliljur

Knattspyrnufélagið Krían

Dansfélag GarðabæjarKnattspyrnufélagið Skínandi
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■ Sameinar ólíkar íþróttagreinar

■ Breytir samkeppni í samstarf (t.d. með mótahaldi)

■ Fjölmennasta héraðssamband á Íslandi

■ Vettvangur til skoðanaskipta hjá stjórnendum félaganna

■ Mótahald (Unglingalandsmót, Landsmót 50+, Landsmót UMFÍ, héraðsmót)

■ Sameiginleg átaksverkefni (Framtíðin, íþróttir fyrir alla)

■ Útdeiling fjármagns

■ Fagþekking

■ Staðsetning í Laugardal

Styrkur

■ Tilgangur tilvistar UMSK óljós

■ Skortur á tengslum við sveitarfélög

■ Ónóg endurnýjun í stjórn

■ Ekki sýnilegt almenningi

■ Fjárhagslegir burðir UMSK og ótrygg tekjuöflun

■ Staðsetning utan sambandssvæðis

Veikleikar

■ Almennt óþekkt meðal aðildarfélaga og sveitarfélaga á sambandssvæðinu

■ Óskýrt hlutverk og skortur á mótaðri stefnu

■ Vantar betri tengsl milli aðildarfélaga UMSK innan hvers sveitafélags

■ Ímynd óljós og lítill sýnileiki

■ Stærð / smæð

■ Fjármögnun sambandsins háð Lottótekjum

■ Möguleg íþróttabandalag/-lög í bígerð

■ Einungis eitt stöðugildi starfsmanns

■ Erfitt að fá sjálfboðaliða til starfa

Ógnanir

■ Aukið samstarf við sveitarfélög

■ Möguleg íþróttabandalag/-lög í bígerð

■ Almenningsíþróttir og aukinn áhugi fólks á heilbrigðum lífsháttum

■ Nýir tímar – nýjar óskir 

– s.s. félag eldri borgara

Tækifæri

Stefnumótun UMSK

Punktar úr stöðugreiningu
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Stefnumótun UMSK

Hlutverk félagsins

Hlutverk UMSK

Samkvæmt grein 45.2 í lögum ÍSÍ er hlutverk héraðssambanda/íþróttabandalaga eftirfarandi:

a) Að stjórna sameiginlegum íþróttamálum héraðsins og vera þar fulltrúi ÍSÍ, en sérráð, er stofnuð eru, fara með stjórn sérgreinamála innan héraðsins.

b) Að annast samstarf um íþróttamál við sveitar- og bæjarstjórnir og aðra opinbera aðila innan héraðs.

c) Að varðveita og skipta milli félaganna því fé, sem til þess hefur verið veitt.

d) Að aðstoða við skipulag, undirbúning og framkvæmd íþróttamóta í héraði.

e) Að hafa frumkvæði um eflingu íþróttastarfs innan héraðs.

f) Að staðfesta lög aðildarfélaga.

g) Að fylgjast með því að starfsemi aðildarfélaga fari fram skv. gildandi lögum þeirra og íþróttahreyfingarinnar í heild. Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á 

tilsettum tíma, skal stjórn héraðssambandsins/íþróttabandalagsins, ef þörf krefur, boða til fundarins og sjá um framkvæmd hans.

AðildarfélögSveitarfélög Iðkendur Almenningur

b)

c)

d)

e)

f)

g)

a)

Öflugt 

íþróttastarf á 

sambandssvæði 

UMSK.



~

~



~
Hlutverkið snertir viðkomandi hagsmunahóp


UMSK hefur verið að sinna viðkomandi hluverki

~ UMSK hefur lítillega verið að sinna viðkomandi hluverki
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Starfsemi UMSK í hnotskurn

Tengja
- Sveitarfélög
- Aðildarfélög

Sækja fram
- Fagmennska
- Ímynd
- Sérþekking

Fræða
- Iðkendur
- Stjórnendur félaga

Styðja við
- Aðildarfélög
- Fjármál aðildarfélaga
- Miðla reynslu

Hlutverk

UMSK
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a) UMSK verði leiðandi í 

stefnumörkun og samræmingu 

íþróttastarfs innan 

sambandssvæðisins 

b) UMSK aðstoði aðildarfélög við 

lágmörkun á brottfalli iðkenda. 

c) UMSK eigi frumkvæði við að leita 

leiða til að styðja við afreksstarf 

innan sambandssvæðisins

d) Leiðbeina aðildarfélögum og 

sveitarfélögum um uppbyggingu 

almenningsíþrótta.

a) Að auka hlutdeild UMSK og 

aðildarfélaga í fjármagni frá Lottó 

og Íslenskum Getraunum.

b) Öflun innlendra og erlendra 

styrkja til uppbyggingar á faglegu 

íþróttastarfi, framþróun í 

félagsfærni o.fl. 

a) Að UMSK komi með markvissum 

hætti að samstarfi og samvinnu 

íþróttafélaga innan hvers 

sveitarfélags.

b) Í gegnum UMSK eigi aðildarfélög 

öflugan málsvara innan og utan 

íþrótta- og 

ungmennafélagshreyfingarinnar.

c) Íbúar á öllum aldri á 

sambandssvæði UMSK séu virkir 

í félagsstarfi aðildarfélaga.

d) UMSK verður drifkraftur 

uppbyggingar á faglegu starfi 

innan aðildarfélaga og ekki síður 

í samstarfi við  sveitafélögin á  

sambandsvæðinu.

Stefna UMSK byggir á fjórum meginflokkum

1. Samstarf og stuðningur

a) Að styrkja félagsfærni iðkenda 

með því að leggja áherslur á 

eflingu sjálfstrausts, 

leiðtogafærni, samskipta o.fl.  

b) Auka almenna vitund 

aðildarfélaga, sveitarfélaga og 

iðkenda á hlutverki, starfsemi og 

þjónustumöguleikum UMSK.

c) Efla heilbrigðan lífstíl og kynna 

mikilvægi hreyfingar innan bæði 

aðildar- og sveitarfélaga. 

d) Standa að fræðslu um almennar 

áherslur leiðbeinanda í íþrótta-

og félagsstarfi fyrir stjórnarmenn, 

þjálfara og sjálfboðaliða 

aðildarfélaga. Dæmi: 

kennslufræði, félagslegir þættir, 

næring, einelti, forvarnir o.fl. 

2. Fræðsla og kynning 3. Íþróttastarf 4. Fjármögnun
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Stefna – markmið – aðgerðir

1. Samstarf og stuðningur

Stefna

■ UMSK komi með markvissum hætti að samstarfi og samvinnu íþróttafélaga innan hvers sveitarfélags.

Markmið

■ Komið verði á stofn samstarfsráði og faghópum (sem starfi þvert á samstarfsráð) innan sveitarfélaga og aðildarfélaga UMSK. 

Aðgerðir

■ Stjórn og framkvæmdastjóri leiði vinnu við stofnun samstarfsráða allra aðildarfélaga UMSK innan sérhvers sveitarfélags.

■ Samstarfsráðin séu tengiliðir íþróttafélaga innan hvers sveitarfélags og jafnframt ráðgefandi í samskiptum við sveitarfélögin á hverjum stað 

■ Viðfangsefni faghópa verði m.a.: fræðsla, aðstaða (íþróttamannvirki, félagsaðstaða o.fl.), íþróttatengd málefni, innra starf s.s. gæðamál, fjármál o.fl. 

Mosfellsbær

Kjósahreppur
Kópavogur SeltjarnarnesGarðabær

UMSK

Faghópar

Samstarfsráð innan hvers sveitarfélags

Skort hefur á sýnileika UMSK, bæði gagnvart iðkendum, aðildarfélögum og sveitafélögum. Til að efla starfsemina og stuðning við 

aðildarfélögin þarf að huga að breytingum á skipulagi innra starfs UMSK.

Fræðsla

Aðstaða

Íþróttir

Innra starf
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Stefna – markmið – aðgerðir

1. Samstarf og stuðningur

Stefna

Í gegnum UMSK eigi aðildarfélög öflugan málsvara innan og utan íþrótta- og 

ungmennafélagshreyfingarinnar. 

Markmið

UMSK taki forystu í að leiða umræðu um málefni sem tengjast íþróttafélögum 

á sambandssvæði sínu. 

Aðgerðir

Faghópar verði nýttir til þess að móta umræður. 

UMSK mun opna farveg fyrir málefni sem brenna á aðildarfélögum. 

UMSK komi sér upp almannatengslahóp sem hefur það að verkefni að vekja 

máls á málefnum aðildarfélaga í ræðu og riti. 

UMSK verði virkt í umræðum um samstarf íþrótta- og æskulýðsfélaga á 

landinu öllu, bæði á vettvangi UMFÍ og ÍSÍ.

Stefna

Íbúar á öllum aldri á sambandssvæði UMSK séu virkir í félagsstarfi aðildarfélaga. 

Markmið

Að auka þátttöku sjálfboðaliða í starfi íþróttafélaga. 

Félagsstarf í aðildarfélögum UMSK sé gefandi og skemmtilegt fyrir bæði félagið og 

þátttakendur. 

Aðgerðir

Miðla milli aðildarfélaga upplýsingum um leiðir og aðgerðir til þess að byggja upp 

félagsstarf.

Efla vitund íbúa um mikilvægi íþróttafélaga í samfélaginu. 

UMSK er stærsta héraðssambandið á Íslandi en hefur ekki verið áberandi í umræðu um málefni sem tengjast íþrótta- og æskulýðsmálum 

ekki hvað síst í eflingu sjálfboðaliðastarfs.  
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Stefna – markmið – aðgerðir

1. Samstarf og stuðningur

Stefna:  

UMSK verður drifkraftur uppbyggingar á faglegu starfi innan aðildarfélaga og ekki 

síður í samstarfi við  sveitafélögin á  sambandsvæðinu. 

Markmið:

Öll aðildarfélög UMSK og deildir þeirra verði orðin fyrirmyndarfélög ÍSÍ fyrir árið 

2020.

UMSK verði í fararbroddi héraðssambanda sem fyrirmyndarhéraðssamband. 

Aðgerðir:

Aðferðafræði fyrirmyndafélaga ÍSÍ varðandi mótun stefnu og  uppbyggingu i barna-

og unglingastarfi, menntun þjálfara og forvarnastarfs auk fleiri þátta verði kynnt og 

innleitt meðal aðildarfélaga UMSK í samstarfi við ÍSÍ.

UMSK verði meðal fyrstu héraðssambanda landsins til að verða 

fyrirmyndarhéraðssamband ÍSÍ.  Þannig vinni UMSK skv. gæðastöðlum ekki síður 

en aðildarfélögin og sé fyrirmynd í öllu starfi og rekstri.

Í samfélaginu er stöðugt vaxandi krafa um faglegt starf íþróttafélaga. Það er mikilvægt að UMSK og aðildarfélög þess séu vakandi fyrir því 

að fylgja eftir óskum um faglegt starf og sé ávallt í farabroddi á því sviði. 
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Stefna – markmið – aðgerðir

2. Fræðsla og kynning

Stefna

Að styrkja félagsfærni iðkenda með því að leggja áherslur á eflingu sjálfstrausts, 

leiðtogafærni, samskiptum o.fl.  

Markmið

Innan UMSK verði áhersla á þjálfun í félagslegri færni gerð veigameiri samhliða 

annarri þjálfun. 

Aðgerðir

Kynna verkefnið Framtíðin innan aðildarfélaga UMSK.

UMSK leggi áherslu á að kynna og bjóða aðildarfélögum upp á námskeið í 

félagslegri færni sem hentar hverju félagi. 

Stór hluti af íþróttastarfi er að hlúa að félagslegum þroska iðkenda og annara sem að íþróttastarfinu koma. Mikilvægt er að aðildarfélög 

leggi ríkari áherslu á þennan þátt með faglegum stuðningi UMSK. 

Stefna

Auka almenna vitund aðildarfélaga, sveitarfélaga og iðkenda á hlutverki, starfsemi 

og þjónustumöguleikum UMSK.

Markmið

Öll aðildarfélög UMSK séu meðvituð um þá möguleika sem þeim bjóðast með 

aðild að sambandinu. 

Aðgerðir

Samsstarfsráð UMSK verði tengipunktar við stjórn sambandsins og aðildarfélaga. 

UMSK nýti nýjustu miðla hverju sinni til að vekja athygli á starfsemi og þjónustu 

sambandsins. 
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Stefna – markmið – aðgerðir

2. Fræðsla og kynning

Stefna

Standa að fræðslu um almennar áherslur leiðbeinanda í íþrótta- og félagsstarfi 

fyrir stjórnarmenn, þjálfara og sjálfboðaliða aðildarfélaga. Dæmi: kennslufræði, 

félagslegir þættir, næring, einelti, forvarnir o.fl. 

Markmið

Öll aðildarfélög UMSK hafi aðgang að efni til að efla sjálfboðaliðastarf í félögunum. 

Aðgerðir

Útbúa efni á aðgengilegu formi s.s. örmyndbönd á netinu (Youtube) um t.d. 

stjórnarhætti íþróttadeilda, foreldrastarf, fundahald o.fl.

Sniðmát verði aðgengileg á netinu s.s. fundargerðarform, áætlanarlíkön fyrir 

íþróttamót o.fl. 

Verulega breytingar eru að verða í samfélaginu í viðhorfum til íþróttaiðkunar, félagsstarfi og heilbrigðari lífstíl. Mikilvægt er að slík þróun sé 

leidd með faglegum hætti og getur UMSK spilað þar stórt hlutverk.  

Stefna

Efla heilbrigðan lífstíl og kynna mikilvægi hreyfingar innan bæði aðildarfélaga og 

sveitarfélaga. 

Markmið

Til staðar séu rannsóknir um hreyfingu og heilbrigðan lífstíl íbúa. 

Í samstarfi við sveitarfélög og aðila innan þeirra verði mótaðar aðgerðir til að efla 

hreyfingu og heilsusamlegan lífstíl íbúa. 

Aðgerðir

Vinna með rannsóknaraðilum í að greina lífstíl og hreyfingu íbúa á 

sambandssvæði UMSK

Vinna með forsvarsmönnum sveitarfélaga og/eða SSH að sérstökum verkefnum á 

sviði heilsueflingar m.a. í samstarfi við Embætti landslæknis.



© 2014 KPMG ehf. á Íslandi er aðili að alþjóðlegu neti KPMG, samtökum sjálfstæðra fyrirtækja sem aðild eiga að KPMG International Cooperative (“KPMG International”), svissnesku samvinnufélagi. 13

Stefna – markmið – aðgerðir

3. Íþróttastarf

Stefna

UMSK verði leiðandi í stefnumörkun og samræmingu íþróttastarfs innan 

sambandssvæðisins.

Markmið

Öll sveitarfélög á sambandssvæði UMSK hafi virka stefnu í málefnum íþrótta.

Aðgerðir

UMSK hafi frumkvæði að því að hvetja sveitarfélögin til þess að móta sér 

íþróttastefnu og veiti jafnframt faglega ráðgjöf við mótun hennar. 

Í gegnum faghópa verði samræming á íþróttastarfi innan sveitarfélaga meiri 

þannig að íþróttastarf sé rekið á sem hagkvæmastan máta bæði út frá íþrótta- og 

fjárhagslegum sjónarmiðum. 

UMSK stuðli að samstarfi milli sveitarfélaga varðandi íþróttatengd mál t.d. um 

nýtingu mannvirkja. 

Stefna

UMSK aðstoði aðildarfélög við lágmörkun á brottfalli iðkenda.

Markmið

Að til verði samanburðarhæfar upplýsingar um fjölda iðkenda. 

Aðgerðir

Greina stöðu á fjölda iðkenda í íþróttafélögum og sögulega þróun á breytingu með 

tilliti til aldurflokka. 

Á grundvelli stöðugreiningar leggja til úrbætur og aðstoða íþróttafélög við 

innleiðingu á aðgerðum gegn brottfalli. 

Íþróttastarf er sífellt mikilvægari hluti af innviðum sveitarfélaga. Þar skiptir máli að sveitarfélögin ekki síður en íþróttafélögn byggi á 

grundvallaðri íþróttastefnu og fagmennsku á öllum sviðum. 

Stefna

Leiðbeina aðildarfélögum og sveitar- um uppbyggingu almenningsíþrótta ekki síst 

fyrir 50 ára og eldri.

Markmið

Í öllum sveitarfélögum á sambandssvæðinu verði almenningsíþróttir í boði innan 

fjögurra ára.

Aðgerðir

UMSK komi sér upp sérþekkingu til að aðstoða aðildar- og sveitarfélög við 

uppbyggingu almenningsíþrótta. Þetta verði gert bæði með gerð gátlista og 

uppbyggingu þekkingar hjá sérhæfðum aðilum innan sambandsins. 
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Stefna – markmið – aðgerðir

4. Fjármögnun

Stefna

Að auka hlutdeild UMSK og aðildarfélaga í fjármagni frá Lottó og Íslenskum 

Getraunum.

Markmið

UMSK og aðildarfélög fái aukið fjármagn úr Lottó bæði frá UMFÍ og ÍSÍ. 

Aðgerðir

Aðstoða félög við að efla getraunastarf.

Leita leiða til að fella niður hámarksmúra í Lottó úthlutun. 

Hvetja félögin til að efla eigið markaðsstarf í tengslum við Lottó og Íslenskar 

Getraunir. 

Stefna

Öflun innlendra og erlendra styrkja til uppbyggingar á faglegu íþróttastarfi, 

framþróun í félagsfærni o.fl. 

Markmið

Þekking á styrkjaumhverfi viðhaldist innan aðildarfélaga þrátt fyrir endurnýjun í 

yfirstjórn félaganna. 

Aðgerðir

Kynna fyrir aðildarfélögum möguleika til umsóknar um fjármagn og viðhalda 

þekkingu um fjármögnun í gegnum styrki innan aðildarfélaga. 

Vefur UMSK verði nýttur fyrir leiðbeiningar og gátlista um styrkumsóknir.

Hluti af starfsemi UMSK hefur verið að deila út fjármagni frá Lottó til aðildarfélaga. Ýmsir aðrir möguleikar eru til að afla fjármagns sem 

margir hverjir eru vannýttir. Stór hluti rekstrarfjármagns UMSK og margra aðildarfélaga þess koma af tekjum frá Íslenskri getspá.

Stefna

UMSK eigi frumkvæði við að leita leiða til að styðja við afreksstarf innan 

sambandssvæðisins. 

Markmið

Afrekssjóður UMSK verði efldur. 

Aðgerðir

Afla öflugra styrktaraðila sem þó leiði ekki til skerðingar styrkja til aðildarfélaga. 
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Endurskoðun

Endurskoðun stefnunnar

Framangreind stefnumótun lýsir niðurstöðu vinnu sem var  unnin á ákveðnum tíma 

og við ákveðnar aðstæður í starfsumhverfi UMSK.  

Um er að ræða stefnu sem nauðsynlegt er að endurskoða a.m.k. á tveggja ára 

fresti. Árlega þarf að fara yfir og meta þann árangur sem hefur náðst og skoða 

þær breytingar sem hafa orðið í samfélaginu og hafa áhrif á starfsumhverfið. 

Þannig varði áfram unnið að stöðugri framþróun í starfi UMSK. 
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Fyrirvari

■ Samantekt í þessari skýrslu er byggð á vinnufundum með stjórn UMSK, aðilum frá aðildarfélögum og sveitarfélögum á sambandssvæði þess. Um er að ræða 

samantekt á umræðum og ábendingum þátttakenda sem viðstaddir voru á vinnufundinum. 

■ Síðurnar hér að framan eru samantekt á hugmyndum, skoðunum og áherslum þátttakenda í stefnumótunarferlinu, sem hafa verið flokkaðar eftir áhersluatriðum. 

■ Öll ábyrgð vegna ákvarðana sem teknar kunna að verða á grundvelli skýrslunnar eða samantekta á einstökum atriðum sem í henni eru, er hjá verkkaupa eða 

lesanda skýrslunnar. KPMG ber því enga ábyrgð á ákvörðunum sem kunna að verða teknar á grundvelli skýrslunnar.
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