
Styrkbeiðni ÍBV til fjárlaganefndar

ÍBV-i'þróttafélag óskar eftir sérstöku fjárframlagi Í fjáraukalögum vegna gríðarlegs 
tekjubrests af hátíðarhaldi árin 2020 og 2021.

Líkt og áður hefur komið fram fjármagnar ÍBV starfsemi s'na að mestu leyti með afkomu 
Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum. Tekjur hennar skila sér til barna- og unglingastarfsins hjá 
félaginu og er hátiðin því grunn forsenda fyrir öllu barna- og unglingastarfi hjá félaginu. 
Sökum áhrifa af Covid-19 heimsfaraldrinum og samkomutakmarkanna ríkisstjórnarinnar 
hefur aðalstjórn félagsins orðið af um 230 milljónum króna og deildir félagsins það er að 
segja afreksstarfið séð af öðrum 75 milljónum króna vegna aðgerðanna. Heildartap félagsins 
vegna þessa er því rúmlega 300 milljónir króna.

Voru grunnurinn af pottinum en fengu lítið
Íþróttasamband Íslands (ÍSÍ) tók saman heildartap íþróttafélaga árið 2020 í tengslum við 
Covid-19 faraldurinn og var hlutdeild ÍBV í heildartapi veruleg og umfram tap annarra félaga 
í hreyfingunni. Í kjölfar samantektarinnar fékk ÍSÍ fjármuni úr opinberum sjóðum til að 
úthluta til íþróttafélaga. Úthlutun ÍSÍ fór fram í þremur áföngum og var ýmist úthlutað á 
grundvelli almennra aðgerða eða sértækra aðgerða. Til grundvallar úthlutunar fyrir 
almennar aðgerðir var miðað við fjölda iðkennda hjá félögum ásamt fjölda deilda, en sértæk 
úthlutun byggði á því tekjutapi sem íþróttafélög höfðu orðið fyrir vegna atburða sem fella 
þurfti niður á tímabilinu 1. mars - 30. júní 2020. Hlutdeild ÍBV íþróttafélags í þessum 
úthlutunum nam einungis kr. 5.826.312 og má færa verulega sterk rök fyrir því að úthlutun 
frá ÍSÍ hafi þv' ekki tekið mið af raunverulegu tapi íþróttafélaga. Eins og sjá má í fylgiskjali 
(sjá fylgiskjal 100 - Samantekt á úrræðum stjórnvalda vegna Covid) hér meðfylgjandi var 
það mat aðalstjórnar ÍBV að tjón félagsins vegna áhrifa af Covid-19 og tilheyrandi 
samkomutakmarkanna hafi að lágmarki numið um 115 milljónum króna árið 2020.

Það var, og er, forsvarmönnum ÍBV mikil vonbrigði að þeir styrkir sem úthlutað var vegna 
tekjumissis ' sértækri úthlutun á vegum ÍSÍ náðu einungis til viðburða sem áttu að fara fram 
á tímabilinu 1. mars til 1. júní 2020. Í samtölum ÍBV við ÍSÍ hafði komið fram að vænta mætti 
frekari sértækra úthlutanna vegna viðburða sem fara hefðu átt fram eftir 1. júní 2020 síðar. 
Svo varð ekki og Ijóst er að skipt var um kúrs og farið aftur yfir í almenna úthlutun, sem 
byggði á fjölda iðkennda og deilda innan íþróttafélaga. Þessi ákvörðun varð því til þess að 
einhver íþróttafélög fengu verulegan fjárhagslegan ábata eins og lesa má í ársreikningum 
þeirra á meðan félög sem urðu fyrir fjárhagstjóni líkt og ÍBV þurftu að bera sitt tjón sjálf. 
Tjón ÍBV vegna þjóðhátíðarbrests árið 2020 stendur enn og er meðal þeirra verkefna sem 
ÍBV er að vinna úr í dag.

Snýst um meira en ÍBV
Af þeim sökum sem hér að ofan hefur verið farið yfir hafa innviðir hát'ðarinnar þurft að bíða 
og er margt komið að þolmörkum í umgjörð hát'ðarinnar sem hefur þurft og þarf að 
óbreyttu að mæta afgangi á næstu árum vegna erfiðrar fjárhagsstöðu félagsins. Á tyllidögum 
viljum við sem samfélag bera okkur saman við norræn velferðarríki og því ánægulegt að 
segja frá ákvörðunum Danskra og Norskra stjórnvalda í stuðning sínum við útihát'ðir ' 
landinu. Þau ákváðu að halda tekjuflæði hátíðanna og r'flega það til að þær gætu haldið 



áfram að fjárfesta í innviðum sínum, enda menningarlega mikilvægar stofnanir. Sjá frétt á 
vef Ekstrabladet: (https://ekstrabladet.dk/musik/dkmusiknyt/staten-giver-roskilde-vildt-  
miljjonbeloeb/8600285 )

Ríkisstjórn samþykkti úthlutun vegna Þjóðhátíðar
Við úrvinnslu fjáraukalaga fyrir árið 2021 berst fjárlaganefnd tillaga að styrk sem veita átti 
íþrótta- og æskulýðsfélögum vegna tekjumissis ýmissa viðburða árið 2021 sem fella þurfti 
niður með skömmum fyrirvara þegar samkomutakmarkanir tóku aftur gildi. Var þar vilji 
Ríkisstjórnarinnar að veita 60 milljónum króna í málefnið þar sem skilyrt er að amk 40 
milljónir færu óskiptar til ÍBV. Fjárlaganefnd tók málið fyrir og mat stöðuna þannig, byggt á 
fyrirliggjandi gögnum, að hækka ætti framlagið í 100 milljónir króna og halda hlutföllunum 
um lágmarkshlut ÍBV óbreyttu eða 2/3. Ekkert var því til fyrirstöðu að ef ekkert annað félag 
myndi sækja í þennan sjóð á sömu forsendum og að ÍBV fengi þannig allan sjóðinn, enda 
höfðu aðgerðir stjórnvalda orðið til þess að félagið hafi orðið af 230 milljónum króna hið 
minnsta undanfarin tvö árin. (sjá nefndarálit 18.40 
https://www.althingi.is/altext/152/s/0215.html)

Aðeins fengið hluta af styrknum
Eftir ótal símtöl og vandræðalega mikla eftirgrennslan kom loksins til þess að ráðuneytið 
greiddi félaginu úr umræddum sjóð. Í ítrekuðum fyrirspurnum um hvort önnur félög hefðu 
sótt í þennan sjóð á umræddum forsendum þeim sem koma fram í áðurnefndu nefndaráliti, 
hafði félagið fengið staðfest að svo væri ekki. Einnig hafði aðstoðarmaður ráðherra staðfest 
að félagið fengi 100 milljónir króna úr sjóðnum bæði í samtölum og í smáskilaboðum. 
Forsvarsmönnum félagsins brá því heldur betur þegar í ljós kom að einungis 40.000.000 kr 
bárust félaginu þann 22. apríl 2022 frá Mennta- og barnamálaráðuneytinu.

Alvarleg staða
Fyrirframinnheimtar tekjur vegna Þjóðhátíðar 2022 voru ríflega 100 milljónir króna í lok árs 
2021 og því var ljóst að lítill afgangur yrði af hátíðinni í ár fyrir rekstur barna og 
unglingastarfs félagsins, en starfsemin reiðir sig á þessar tekjur til móts við æfingagjöld og 
styrki fyrirtækja.
Af þessum sökum er félagið í erfiðri fjárhagsstöðu um þessar mundir og á erfitt með að 
standa í skilum í sínum rekstri.

Að því sögðu óskar ÍBV-íþróttafélag eftir því að fjárlaganefnd taki málið sérstaklega fyrir og 
veiti félaginu viðbótarstyrk svo það geti haldið áfram að halda við innviðum Þjóðhátíðarinnar 
og náð endum saman. Forsvarsmenn og styrktaraðilar ÍBV horfa til þess að staðið verði við 
fyrri loforð gagnvart þeim styrk sem ákveðinn var við úrvinnslu fjáraukalaga fyrir árið 2021, 
en þar hafa einungis fengist greiddar 40 milljónir króna af þeim 100 milljónum króna sem 
félaginu hafði áður verið tilkynnt. Aðalstjórn ítrekar þó sitt fyrra mat á heildartjóni ÍBV 
íþróttafélags sökum covid-19 og samkomutakmarkanna Ríkisstórnarinnar, en það er vel yfir 
300 milljónum króna í heildina.
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