Ísafjarðarbær, kt. 540596-2639, í samningi þessum nefndur verkkaupi og Vesturafl, kt. 670209-3850, í
samningi þessum nefnd verksali gera með sér svohljóðandi

þjónustusamning
um Fjölsmiðju Vesturafls (hér eftir nefnt „Fjölsmiðjan“), á grundvelli skipulagsskrár fyrir
sjálfseignarstofnunina Vesturafl og samþykktum stjórnar hennar um fræðslu og verkþjálfun.
Markmiðið er annars vegar að veita Fjölsmiðjunni rekstrarstyrk og hins vegar að greiða laun nema í
Fjölsmiðjunni.
1. gr.
Gildissvið
1.1 Samningur þessi tekur til greiðslu Ísafjarðarbæjar vegna þjónustu Fjölsmiðjunnar við einstaklinga
sem til hennar eru sendir af sveitarfélaginu.
2. gr.
Þjónusta og markmið
2.1 Fjölsmiðjan er rekin af sjálfseignarstofnuninni Vesturafli, sem starfrækir verkþjálfun fyrir fólk á
aldrinum 16-24 ára sem hætt hefur námi og/eða hefur ekki náð fótfestu á vinnumarkaði.
2.2 Markmið þessa samnings er að þroska persónuleika nema í Fjölsmiðjunni og búa í haginn fyrir þá
til aukins skólanáms eða þátttöku á hinum almenna vinnumarkaði. Þetta er gert með því að vinna
með nemum, finna styrkleika þeirra og áhuga í gegnum verklega þjálfun og fræðslu. Með þessu móti
stuðla samningsaðilar að frekara skólanámi nema eða þjálfun þeirra í að reynast virkir starfskraftar á
vinnumarkaði.
2.3 Samningur við verksala nær til verkþjálfunar nema, náms- og starfsráðgjafar, tilsagnar í námi í
grunnfögum og almennri fræðslu. Fræðsla um réttindi og skyldur á vinnumarkaði, tilsögn í
vinnuhegðun og vinnumiðlun. Samningurinn tekur einnig til þjónustu sem verksala er heimilt að
kaupa af öðrum enda uppfylli þeir ekki minni kröfur en gerðar eru til verksala í samningi þessum um
slíka þjónustu.
2.4 Starfsfólk verksala skal hafa þekkingu á viðfangsefnum sínum.
2.5 Verksali setur sér það markmið í rekstri sínum að veita eins góða þjónustu og kostur er.
3. gr.
Fyrirkomulag á inntöku og útskrift nema
3.2 Fulltrúi Fjölsmiðjunnar skal senda félagsmálateymi velferðarsviðs Ísafjarðarbæjar umsókn um
þjálfunarstyrk fyrir einstaka nema. Í umsókn skal tilgreina markmið og áætlaðan þjálfunartíma.
3.3 Fulltrúi Fjölsmiðjunnar skal fylgja nemum eftir og taka ákvörðun um hvenær viðkomandi er hæfur
til útskriftar. Samráð skal haft við velferðarsvið þegar það á við.
4. gr.
Greiðsla verksala á þjálfunarstyrk
4.1. Verksali greiðir út þjálfunarstyrk til nema í samræmi við reglur Fjölsmiðjunnar um mætingu og
vinnuframlag hverju sinni. Þjálfunarstyrkur nema er ákvarðaður af sveitarfélaginu í september ár
hvert fyrir komandi ár, í tengslum við vinnu við fjárhagsáætlun. Einnig er tekin sameiginleg ákvörðun
um jólabónusa og aðra launaliði til að gæta jafnræðis.
4.2 Eftir hvern mánuð sendir verksali verkkaupa reikning með upphæð sem nemur kostnaði á hvern
nema sem samningur þessi tekur til.
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4.3 Halda skal fjárreiðum og reikningshaldi vegna þjálfunarstyrks til nema aðgreindum í bókhaldi frá
öðrum rekstri og eignum verksala.
4.4 Nemar 17 ára og yngri fá greidda þjálfunarstyrki sem ákveðið hlutfall af þjálfunarstyrk eldri nema
og skal það hlutfall ákvarðað samhliða ákvörðun um þjálfunarstyrki sbr. grein 4.1. Eldri nemar fá
fullan þjálfunarstyrk að frádregnum atvinnuleysisbótum sem þeir kunna að fá frá Vinnumálastofnun.
4.5 Greiðsla þjálfunarstyrks verkkaupa miðast við þann fjölda nema sem sveitarfélagið hefur samið
um að fái þjálfun hverju sinni og greiðist í hlutfalli við mætingu. Með samningi þessum er gert ráð
fyrir að hámarksfjöldi nema hverju sinni verði sex, en verði eftirspurn meiri verði ákvæðið
endurskoðað.
5. gr.
Greiðslur frá verkkaupa
5.1 Vegna samnings þessa greiðir sveitarfélagið umsaminn þjónustustyrk sem ætlað er að standa
undir þjónustu og kröfum samkvæmt 2. grein samnings þessa.
5.2 Þjónustustyrkur ársins 2018 skal vera kr. 1.661.843,- og breytist árlega í samræmi við
fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar.
6. gr.
Tengiliðir og stjórnunarleg tengsl
6.1 Verkkaupi og verksali skulu eiga samstarfsfund a.m.k. einu sinni á ári í tengslum við vinnu við
fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og a.m.k. sex sinnum á ári vegna þjálfunarsamninga. Þar skal
jafnframt farið yfir faglegt eftirlit með störfum og gæðum þjónustu verksala og farið yfir almenna
framkvæmd samningsins og ef þörf þykir, settar fram tillögur um breytingar á fyrirkomulagi og
framkvæmd hans.
7. gr.
Upplýsingaskylda og eftirlit með framkvæmd samningsins
7.1 Verksali skal ótilkvaddur senda sveitarfélaginu, fyrir lok júní ár hvert, endurskoðaðan ársreikning
ársins á undan ásamt rekstrarskýrslu þar sem gerð er grein fyrir starfseminni og framkvæmd
samningsins.
7.2 Verksali skuldbindur sig til að upplýsa sveitarfélagið án tafar ef hann telur sig ekki geta staðið við
fjárhagslega eða faglega skilmála samnings þessa.
7.3 Sveitarfélagið hefur eftirlit með framkvæmd samningsins og áskilur sér rétt til að skoða aðstæður
þar sem þjónustan samkvæmt honum er veitt og kalla eftir upplýsingum sem verkkaupi telur þörf á
hverju sinni.
8. gr.
Þagnarskylda
8.1. Starfsmönnum verksala ber að gæta þagmælsku um atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu
og leynt skulu fara lögum samkvæmt.
9. gr.
Meðferð ágreiningsmála
9.1 Rísi ágreiningur um túlkun og framkvæmd á samningi þessum skal honum vísað til þriggja manna
sáttanefndar. Tilnefnir verksali einn fulltrúa og verkkaupi einn fulltrúa. Oddamaður skal tilnefndur
sameiginlega af báðum aðilum. Skal sáttanefndin skera úr um ágreininginn eins fljótt og kostur er.
9.2 Kostnaður við starf sáttanefndar skiptist jafnt milli verkkaupa og verksala.
9.3 Vilji annar hvor samningsaðili ekki una niðurstöðu sáttanefndar er honum samt sem áður heimilt
að bera ágreininginn undir Héraðsdóm Vestfjarða.
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10. gr.
Vanefndir
10.1 Ef verksali vanefnir samningsskyldur sínar getur verkkaupi krafist tafarlausra úrbóta og sett
tímafresti. Falli þjónusta niður eða skerðist verulega er verkkaupa heimilt að skerða framlag í réttu
hlutfalli við brottfallið eða skerðinguna.
10.2 Hafi verksali ekki bætt úr vanefndum innan tímafrests í samræmi við kröfur verkkaupa hafa
verkkaupar heimild til að fresta greiðslum þar til úrbætur hafa sannanlega verið gerðar. Verksali á
ekki rétt á dráttarvöxtum þótt greiðslum sé frestað skv. þessari grein.
10.3 Þrátt fyrir ákvæði greinar 9.2 veita verulegar vanefndir af hálfu samningsaðila þá á gagnaðili
ætíð rétt til riftunar samningsins, enda hafi áður verið skorað á gagnaðila að bæta úr vanefnd með
hæfilegum fyrirvara.
11. gr.
Gildistími, uppsögn og endurskoðun
11.1 Samningur þessi er gerður til þriggja ára og gildir frá 1. janúar 2019.
12. gr.
Frumrit og staðfesting samnings
12.1 Samningur þessi skal prentaður í tveimur samhljóða eintökum og telst hvort um sig fullgilt
frumrit samningsins.
12.2 Eitt eintak skal vera í vörslu sveitarfélagsins sem verkkaupa og eitt eintak í vörslu verksala.

Ísafjörður ______________________

_______________________________________
f.h. Ísafjarðarbæjar Guðmundur Gunnarsson

_______________________________________
f.h. Vesturafls Harpa Guðmundsdóttir

Vottar:

Nafn__________________________________________kt. __________________________________

Nafn__________________________________________kt. __________________________________
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