
   
 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, kt. 530269-7609, Borgartúni 12-14 Reykjavík, í samningi 

þessum nefnt velferðarsvið, og Rauði krossinn í Reykjavík, kt. 530269-1839, Efstaleiti 9, 103 

Reykjavík í samningi þessum nefndur Rauði krossinn, gera með sér svohljóðandi.  

 

 

S A M N I N G 

 

vegna athvarfs fyrir fólk með fötlun í Vin, fræðslu- og batasetri  

 

 

1. gr. 

Gildissvið 

Samningur þessi tekur til sértækra þjónustuverkefna sem Rauði krossinn annast vegna þjónustu 

við fólk með fötlun í Vin, athvarfi fyrir fólk með geðraskanir að Hverfisgötu 47 í Reykjavík. Um 

er að ræða þjónustu sem Rauði krossinn hefur veitt einstaklingum sem ekki hafa sótt aðra 

dagþjónustu sakir geðfötlunar. Í boði er stuðningur á grundvelli hugmyndafræði um batamiðaða 

þjónustu sem einstaklingurinn nýtir á eigin forsendum til að bæta lífs gæði sín.  

 

2. gr. 

Markmið 

Markmið með samningi þessum er að tryggja að gestir Vinjar búi við öryggi er varðar þátttöku í 

félagsstarfi og fræðslu innan Vinjar. Vin er athvarf, fræðslu- og batasetur þar sem áhersla er lögð 

á notendasamráð og samstarf við aðila sem koma að batamiðaðri þjónustu fyrir fólk með 

geðfötlun.  

 

3. gr. 

Lagagrundvöllur 

Þjónustan sem samið er um grundvallast á lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og 

lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólk.   

 

4. gr. 

Þjónusta  

Rekstur og þjónusta verður undir stjórn og ábyrgð Rauða krossins í Reykjavík og grundvallast á 

því sem tilgreint er í 1. til 3. gr. í samningi þessum. Rauði krossinn annast rekstur húsnæðisins að 

Hverfisgötu 47. Þjónusta Vinjar er mótuð af stöðugu samráði við notendur. Að jafnaði er Vin 

starfrækt 7 klst. hvern virkan dag (undantekningar s.s. ferðalög á vegum Vinjar, starfsdagar 

o.þ.h.). Mönnun miðast við að ekki séu færri en tveir starfsmenn til staðar þegar Vin er opin á 

virkum dögum.  

 

Velferðarsvið skipar sex manna samráðshóp, tvo frá hvorum samstarfsaðila og tvo frá gestum 

Vinjar. Meginverkefni samráðshópsins er að fylgjast með starfseminni og hvernig megi aðlaga 

starfsemina að þörfum gesta hverju sinni. 
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5. gr. 

Fjárhæðir og greiðslutilhögun 
Kostnaður við þjónustu, ef frá er talinn kostnaður við húsnæði, er áætlaður um 42 mkr. á ári á 

samningstímanum. Auk þess er kostnaður vegna húsnæðis sem Reykjavíkurborg leggur til um 5 

mkr. á ári. 

 

Greiðslur skulu hefjast 1. janúar 2018 og greiðast jafnar ársfjórðungslegar greiðslur til Rauða 

krossins í Reykjavík 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí, og 1. október árin 2018 – 2020. 

 

Fjárhæðir. eru settar fram miðað við verðlagsforsendur fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar fyrir 

árið 2018. Frá og með árinu 2019 skulu fjárhæðir breytast árlega í upphafi hvers árs í samræmi 

við forsendur Reykjavíkurborgar við gerð fjárhagsáætlunar. Fyrrgreindar fjárhæðir taka ekki 

breytingum á gildistíma samningsins til samræmis við verð- og vísitölubreytingar eins og 

Hagstofa Íslands reiknar þær. 

 

6. gr. 

Upplýsingagjöf og samráð 

Aðilar skulu hafa með sér samráð á samningstímanum um þau verkefni sem samið er um og ber 

samráðshópur ábyrgð á þeim verkefnum. Hópurinn skal skila minnisblaði eða stöðumatsskýrslu 

um framgang verkefnisins til samningsaðila 1. maí ár hvert. Samningsaðilar geta óskað eftir 

stöðufundi ef þurfa þykir og geta lagt fram fyrirspurnir og ábendingar vegna framgangs 

verkefnisins. 

 

7. gr. 

Skýrslur, eftirlit og árangur 

Rauði krossinn skal eigi síðar en 1. maí ár hvert skila velferðarsviði ársreikningi og skýrslu um 

starfsemi liðins árs. Ársreikningur skal innihalda sundurliðað rekstaryfirlit, þar sem kostnaður við 

framkvæmd samnings er aðgreindur frá öðrum kostnaði hjá þjónustusala. 

  

Skýrsla um starfsemi liðins árs skal innihalda yfirlit yfir aldur, kyn og fjölda þeirra einstaklinga 

sem sækja þjónustuna. Jafnframt skal gera grein fyrir fjölda námskeiða sem haldin eru, fjölda 

gesta, kyn og aldur þeirra sem sækja námskeiðin og mat þátttakenda á námskeiðum.  

 

Velferðarsviði er heimilt að gera úttekt á starfseminni hvenær sem er á samningstímanum. Rauði 

krossinn skal tryggja úttektaraðilum aðstöðu til úttekta og hafa milligöngu um viðtöl við notendur 

þjónustunnar í því skyni að afla nauðsynlegra upplýsinga í tengslum við úttektir. Auk þess skal 

Rauði krossinn leggja fram þau gögn sem farið er fram á af hálfu velferðarsviðs við gerð úttekta. 

Til viðbótar við úttektaráætlanir geta komið til úttektir vegna sérstakra aðstæðna sem upp koma. 

 

8. gr. 

Þagnarskylda og meðferð upplýsinga 

Varðveita skal með tryggilegum hætti þau gögn er varða persónulega hagi einstaklinga þannig að 

óviðkomandi aðilar fái þar ekki aðgang. Við störf sín skuldbindur Rauði krossinn sig til að fara 

eftir skilyrðum um vernd persónuupplýsinga í samræmi við lög og reglur þar að lútandi. 

Samráðshópur, sjálfboðaliðar og starfsmenn Rauða krossins eru bundnir þagnarskyldu um 

málefni einstaklinga og undirrita sérstakan trúnaðareið þar að lútandi. 



 

3 

 

Starfsmenn og sjálfboðaliðar Rauða krossins undirrita yfirlýsingu um trúnað gagnvart 

skjólstæðingum. 

 

Þagnarskylda helst þó svo að þjónustusamningi milli aðila ljúki og einnig ef starfsmenn og 

sjálfboðaliðar Rauða krossins láta af störfum.  

 

9. gr. 

Vanefndir og riftun 

Verði uppi ágreiningur milli samningsaðila um efni samnings þessa og/eða telji aðilar 

samninginn vanefndan af hálfu gagnaðila, skulu þjónustukaupi og þjónustusali leitast við að jafna 

ágreining sinni.  

 

Ef um verulegar vanefndir á efni samnings þessa er að ræða geta aðilar rift honum fyrirvaralaust. 

Vanefnd samnings ber þó ávallt að tilkynna gagnaðila með sannanlegum hætti og gefa honum 

kost á að bæta úr. Greiðslufall telst veruleg vanefnd. Verði samningi rift vegna verulegrar 

vanefndar eins samningsaðila, er samningurinn fallinn úr gildi í heild sinni. Lögmæt sjónarmið 

skulu ávallt vera skilyrði riftunar samningsaðila á samningi þessum. 

 

10. gr.  

Starfsmenn 

Rauði krossinn skuldbindur sig til að hlíta ákvæðum laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti 

og öryggi á vinnustöðum hvað varðar starfsmenn sína. 

 

Í verkefnum þeim sem Rauði krossinn tekur að sér þjónustu samkvæmt samningi þessum ber 

honum að fara eftir þeim grundvallarsjónarmiðum sem sett eru fram samþykktri 

mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar,  sem og stefnu stjórnvalda í málefnum fatlaðs fólks. 

Rauði krossinn sinnir verkefninu í samræmi við grundvallarhugsjónir Rauða krossins um 

mannúð, óhlutdrægni, hlutleysi, sjálfstæði, alheimshreyfingu, einingu og sjálfboðið starf. 

 

Skuldbindingar vegna launa og réttinda starfsmanna eru alfarið á ábyrgð Rauða krossins og skal 

fara að lögum, almennum reglum og samningum þar um.  

 

11. gr. 

Ágreiningsmál 

Rísi mál út af samningi þessum má bera slíkan ágreining undir Héraðsdóm Reykjavíkur. 

 

12. gr. 

Framsal samnings til þriðja aðila 
Samningsaðila er óheimilt að framselja samning þennan til þriðja aðila. 

 

13. gr. 

Breytingar og endurmat á samningi 

Samningi þessum verður ekki breytt nema með skriflegu samkomulagi aðila. 

 

Aðilar samnings þessa skulu koma saman fyrir 1. maí 2020 og fara yfir starfsemi og þróun Vinjar 

með hliðsjón af markmiðum samningsins.  
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14. gr. 

Uppsögn  

Uppsögn samningsins er heimil báðum samningsaðilum með fjögurra mánaða fyrirvara. Uppsögn 

samningsins skal vera skrifleg og skal uppsagnarfrestur hefjast fyrsta dag næsta mánaðar eftir að 

uppsögn berst  

 

15. gr. 

Gildistími  

Samningur þessi er tímabundinn og gildir frá 1. janúar 2018 til 31. desember 2020. 

 

Samningur þessi er gerður í tveimur eintökum og heldur hvor aðili sínu eintaki. 

 

 

 

Reykjavík, 17. janúar 2018 

 

f.h. Reykjavíkurborgar     f.h. Rauða krossins í Reykjavík  

 

 

_________________________________  ______________________________ 

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri    Árni Gunnarsson, formaður 


