
 

 

 

Hvatagreiðslur 
 
 

Samningur um aðild að hvatagreiðslukerfi Reykjanesbæjar 
 

Reykjanesbær, k.t. 470794-2169 og félagið/fyrirtækið ______________________________ 
hér eftir nefnt félag, gera með sér eftirfarandi samstarfssamning vegna aðildar félagsins að 
hvatagreiðslukerfi Reykjanesbæjar. Samningurinn er gerður á grundvelli samþykktar íþrótta- og 
tómstundaráðs Reykjanesbæjar 16.desember um innleiðingu á nýju hvatagreiðslukerfi. 
 
 
1. grein  MARKMIÐ OG TILGANGUR  
 
Samningur þessi kveður á um samstarf  Reykjanesbæjar og félagsins um styrkjakerfi á grundvelli 
hvatagreiðslustyrks. Í samningnum kemur fram hvaða starfsemi á vegum félagsins fellur undir 
hvatagreiðslustyrki, að hvaða aldurshópi hún beinist, hvar starfsemin fer fram, hvenær og 
hvernig orðið er við gæðakröfum. Styrkhæf starfsemi sem hvatagreiðslustyrkurinn nær yfir er 
skilgreind með eftirfarandi hætti: 
 

a. Að um sé að ræða skipulagt íþrótta- og tómstundastarf undir stjórn/leiðsögn menntaðs 
fagaðila á sviði íþrótta- og tómstunda. Börn undir 18 ára aldri skulu ekki starfa við þjálfun, 
kennslu-  eða leiðbeinendastörf í barnastarfi ein síns liðs. Fagaðili getur þó haft 
einstaklinga undir 18 ára aldri sér til aðstoðar. 

b. Skipulagt íþrótta- og tómstundastarf þarf að ná yfir a.m.k. 2 vikur samfellt hið minnsta. 
c. Starfsemi sem telst styrkhæf er starfsemi á vegum íþrótta- og tómstundafélaga, nám við 

tónlistarskóla, dansskóla og myndlistarskóla. Skipulögð námskeið s.s. innan 
líkamsræktarstöðva, sjálfsstyrkingar og önnur þau námskeið sem uppfylla skilyrði reglna 
þessara falla undir styrkinn. 

d. Starfsemi sem ekki telst styrkhæf er starfsemi stjórnmálasamtaka og starfsemi 
frístundaheimila. 

e. Aðili sem sinnir skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi skal gera samning um 
hvatagreiðslur við Reykjanesbæ að uppfylltum reglum um styrkhæfi. 

f. Aðild að hvatagreiðslum má ekki verða til þess að gjaldskrár/æfingagjöld aðila hækki 
óeðlilega milli ára. 

g. Íþrótta- og tómstundafulltrúi metur hvort einstakir aðilar uppfylli skilyrði reglna. Leiki vafi 
á styrkhæfi ber ÍT fulltrúi tillögur sínar undir íþróttaráð og  tómstundaráð Reykjanesbæjar. 

 
2. grein  ÁBYRGÐ REYKJANESBÆJAR 
 
Með samningnum leitast Reykjanesbær við að tryggja börnum og ungmennum aðgang að 
öflugu íþrótta- og tómstundastarfi, heilsu og félagslífi þeirra til heilla. 
Með samningnum er stefnt að skilvirkni þess starfs sem innt er af hendi í íþrótta- og 
tómstundamálum og tryggð samræming á þeirri þjónustu sem í boði er fyrir íbúa. 

 



 

 

 

3. grein  ÁBYRGÐ FÉLAGS 
 
Reykjanesbær gerir kröfu um að aðstaða og starfsemi félagsins sé rekin samkvæmt gildandi 
lögum og reglum varðandi færslu bókhalds, reglum um vinnueftirlit, samninga um réttindi og 
kjör starfsmanna, reglum um heilbrigði og öryggi á vinnustöðum, og/eða öðrum lögum eða 
reglugerðum sem við kunna að eiga. 
Félagið leitast einnig við að mæta kröfum um jafnrétti og jafnan aðgang að þeirri starfsemi sem 
félagið stendur fyrir. 
 
4. grein  EFTIRLIT OG VANEFNDAÚRRÆÐI 
 
Telji Reykjanesbær að aðstaða og starfsemi félagsins sé ekki rekin samkvæmt samningi þessum, 
og eins og gildandi lög og reglur gera ráð fyrir, varðandi færslu bókhalds, reglur um vinnueftirlit, 
samningum um réttindi og kjör starfsmanna, reglur um heilbrigði og öryggi á vinnustöðum, 
og/eða öðrum lögum eða reglugerðum sem við kunna að eiga, skal Reykjanesbær skriflega knýja 
á um úrbætur á því sem ábótavant er. Verði félagið ekki við þeim tilmælum er Reykjanesbæ 
heimilt að stöðva greiðslur samkvæmt samningi þessum uns úrbætur hafa átt sér stað. 
Brot á reglum og skilyrðum hvatagreiðslna geta leitt til samningsslita. 
 
5. grein  RAFRÆNT NÁMSKEIÐSKERFI 
 
Félagið mun nýta sér rafrænt námskeiðakerfi til skráningar á námskeiðum og þátttöku barna og 
ungmenna. Námskeiðakerfið þarf að eiga samskipti við miðlægt styrktarkerfi Reykjanesbæjar 
og þarf það að uppfylla öryggiskröfur sem Reykjanesbær gerir til slíkra kerfa. Sérstakur 
samstarfssamningur skal vera gerður milli Reykjanesbæjar og þróunaraðila námskeiðskerfis 
sem félagið notar. Reykjanesbær gerir kröfu um það að félagið skrái námskeið sín rétt inn í 
rafræna kerfið með tilliti til aldurs, kyns (og annara upplýsinga er máli skipta). 
 
6. grein  UPPGJÖR OG MEÐFERÐ TÖLFRÆÐIGAGNA 
 
Reykjanesbær annast greiðslur og uppgjör við félagið skv. sérstöku greiðslufyrirkomulagi vegna 
hvatagreiðslna. Uppgjörið byggir á rafrænni skráningu þar sem fram kemur iðkendafjöldi sem 
nýtir hvatagreiðslur sem hluta af greiðslu til félagsins, tíðni iðkunar og hvaða grein er stunduð. 
Einnig kemur fram heildarfjöldi iðkenda í aldurshópnum og iðkun greind eftir búsetu, aldri, kyni 
og heildariðkun. Reykjanesbær áskilur sér rétt til að nýta allar upplýsingar í úrvinnslu og birtingu 
tölfræðigagna varðandi íþrótta- og tómstundaiðkun eftir því sem lög um persónuvernd og 
meðferð persónuupplýsinga nr. 90/2018 heimila. 
Reykjanesbæ er einnig heimilt að nýta sér tölvupósta íbúa sem til verða við 
námsskeiðsskráningar. Netföng verða þá nýtt til samskipta við íbúa m.a. til upplýsinga um stöðu 
og útgreiðslu styrksins. 
  



 

 

 

7. grein  ANNAÐ  
 
Styrkhæf starfsemi er skilgreind í reglum og skilyrðum og er aðgengileg á heimasíðu 
Reykjanesbæjar á hverju tímabili. Áskilin er heimild til þess að breyta þeim áherslum og 
viðmiðunum sem þar koma fram sbr. 4. gr. í reglum og skilyrðum um hvatagreiðslur. 
Hafi félag gert aðra samninga við Reykjanesbæ sem áhrif gætu haft á samning þennan, á 
gildistíma hans, er heimilt að endurskoða samning þennan í heild eða einstakar greinar hans. 
 
 
8. grein  GILDISTÍMI 
 
Samningur þessi gildir á meðan reglur um hvatagreiðslur eru í gildi. Heimilt er að endurskoða 
samning þennan eða fella úr gildi  verði verulegar breytingar á umfangi rekstrar eða að 
forsendur fyrir starfsemi breytast. Gert er ráð fyrir að samningur þessi verði tekinn til 
endurskoðunar svo oft sem þurfa þykir. Endurskoðun þessa samnings skal þó fara fram eigi síðar 
en 1. október ár hvert. Þá skal leggja mat á starfsemi frá gildistöku samningsins og árangur af 
veitingu hvatagreiðslna. 

 
 

____________________________________ 
Staður, dagsetning 

  
 
    
__________________________   _____________________________ 
f. h. félags      f.h. Reykjanesbæjar 

    Hafþór Birgisson  
 


