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MINNISBLAÐ 

Viðtakandi: Skóla- og frístundaráð 

Sendandi:  Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

Efni: Viðauki við samning mennta- og menningarmálaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar 

vegna Námsflokka Reykjavíkur 

Lagt er fyrir skóla- og frístundaráð að taka ákvörðun um gerð viðauka við samning Námsflokka 

Reykjavíkur og mennta – og menningarmálaráðuneytis um verkefnin Námskraft og Starfskraft. 

Verkefnin eru námsúrræði til handa ungmennum á aldrinum 16 – 20 ára. 

Samningur um verkefnið var samþykktur í skóla- og frístundaráði þann 18. september 2013 og 

í borgarráði þann 26. september 2013. Í samningnum er kveðið á um að að hann framlengist 

sjálfkrafa um eitt ár etir því sem veitt er til hans fé í fjárlögum. Hann skuli þó endurskoðaður 

eigi síðar en þremur árum frá undirritun, ella fellur hann úr gildi í lok þess árs,  þ.e. árið 2016. 

Þann 22. febrúar 2017 var gerður viðauki við samninginn sem framlengdi gildistímann til 31. 

desember 2017. Meðfylgjandi drög að viðauka kveða á um að samningurinn verið framlengdur 

til ársloka 2018.  
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Viðauki 2 við samning mennta- og menningarmálaráðuneytis  

og Reykjavíkurborgar vegna Námsflokka Reykjavíkur 

 

1. gr.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, kt. 460269-2969 og Reykjavíkurborg v. Námsflokka 

Reykjavíkur, kt. 530269-7609, gerðu þann 15. september 2013 samning um ráðstöfun styrktar-

/rekstrarframlags í fjárlögum. 

Þann 22. febrúar 2017 var gerður viðauki við framangreindan samning þar sem gildistími 

samningsins var framlengdur til 31.12.2017. 

Aðilar framangreinds samnings hafa ákveðið að gera nýjan viðauka við samninginn og er 

kveðið nánar á um efni hans í 2. – 3. gr.   Viðaukinn er byggður á samþykkt skóla- og 

frístundaráðs  frá (dags. samþykktar skóla- og frístundaráðs), sem staðfest var í borgarráði 

(dags. samþykktar borgarráðs).   

2. gr.  

Gildistími samningsins skv. 8. gr. framlengist til 31. desember 2018 og fellur samningurinn 

niður að þeim tíma loknum. 

3. gr. 

Ákvæði greinar 2.1. verður svohljóðandi: 

Framlag mennta- og menningarmálaráðuneytisins á haustönn 2018 nemur kr. 506.667,- fyrir 

hvern nemanda í Námskrafti (hámark 30 nemendur) og kr. 380.000,- fyrir hvern nemanda í 

Starfskrafti (hámark 10 nemendur). 

4. gr. 

Viðauki þessi telst vera hluti framangreinds samnings milli aðila frá 15. september 2013 og 

gilda sömu ákvæði um uppsögn og endurskoðun samningsins.  Að því leyti sem ákvæði viðauka 

þessa og gildandi samnings kunna að teljast ósamrýmanleg gilda ákvæði viðaukans. 

Rísi ágreiningur um efni og/eða túlkun samningsaðila á viðaukanum skal reka ágreiningsmál 

fyrir héraðsdómi Reykjavíkur.  

Viðauki þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum, sitt handa hvorum samningsaðila.   

 

                                                                 Reykjavík         júlí 2018 

 

__________________________________        __________________________________ 

F.h. mennta- og menningarmálaráðuneytis             F.h. Reykjavíkurborgar v. Námsflokka 

Reykjavíkur  
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MMK15010085 

Vioauki vio samning milli mennta- og 

menningarmalaraouneytis og Reykjavikurborgar v. Namsflokka 
Reykjavikur 

I. gr.

Gildistimi, sbr. 8. gr., i samningi milli mennta- og menningarmalaniouneytis kt. 460269-2969 og 
Reykjavikurborgar v. Namsflokka Reykjavikur kt. 530269-7609, dags. 15.09.2013 framlengist tit 
31.12.2017. 

2. gr.

Grein 2.1. i samningnum fellur ut f heild og i stao hennar kemur eftirfarandi: 

Arlegt framlag til Namsflokka Reykjavikur er ao hamarki 38 m.kr. a samningstimanum og fer eftir 
fjolda nemenda a aldrinum 16-20 ara sem nyta ser urrreoio. Framlagio a onn er kr. 506.667 fyrir hvern 
nemanda i Namskrafti (hamark 30 nemendur) og kr. 380.000 fyrir hvern nemanda i Starfskrafti 
(hamark 10 nemendur). 

3. gr.

Grein 8.1. i samningnum fellur ut i heild. 

4. gr.

i stao almennra tilvisana tit laga um fjarreiour rikisins nr. 88/ 1997 kemur visun i log um opinber 
ftarmal nr. 123/2015. 

Reykjavik, 22. februar 20i 7 
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