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Helstu samningar   

 
» Viðfangsefni: 
 Hverjir eru samningsaðilar ? 
 Hvert er ferill umsókna ? 
 Helstu samningar 

• Samkomulag um vinnustundir 
• Samstarfssamningur 
• Einstaklingssamningur 
• Ráðningarsamningur  
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Hverjir eru samningsaðilar   

 
       Samningsaðilar 
    

    Notandi  

     Notandi  
vinnuveitandi 

Umsýsluaðili 
NPA miðst. 
Sjálfst. aðilar 

   Sveitarfélag 
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Hver er ferill umsóknar?  

 
Samningar um NPA  



13. febrúar 2012 

5 

Mismunandi samningar 

» Samkomulag um vinnustundir  
 Undirritað af fulltrúa sveitarfélags og notanda 

» Samstarfssamningur um NPA-aðstoð  
 Þeir sjálfstæðu aðilar sem hyggjast bjóða upp á umsýslu 

NPA og annast vinnuveitandahlutverk skulu gera samning 
um réttindi sín og skyldur við sveitarfélag eða 
þjónustusvæði  

» Einstaklingssamningur um NPA  
 Milli notenda og umsýsluaðila  
 Milli vinnuveitenda/notenda og sveitarfélags 
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Samningar  

 
» Ráðningarsamningur 
 Milli umsýsluaðila og aðstoðarmanns um launakjör og 

kveður á um launakjör, vinnuskipulag, réttindi og skyldur 
aðstoðarmanns. Notandi þarf að samþykkja 
ráðningarsamning. 
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Samkomulag um vinnustundir  

 
» Helstu atriði: 
 Hvenær sótt er um 
 Hvenær lá grunnmat fyrir hjá félagsþjónustu 
 Hvenær lá fyrir ítarmat hjá félagsþjónustu 
 Upplýsingar um það hvaða gögn liggja fyrir 
 Samkomulag á milli notenda og sveitarfélags um fjölda 

vinnustunda sem eru til ráðstöfunar 
 Staðfesting með undirskrift 

   

           SAMKOMULAG UM VINNUSTUNDIR  



13. febrúar 2012 

8 

NPA samstarfssamningur  

 
» Helstu atriði: 
 Tilgangur samningsgerðar 
 Samningstími 
 Lög og reglugerðir 
 Leiðbeinandi reglur  
 Reglur sveitarfélags 
 Faglegar kröfur  
 Starfsleyfi 

           NPA  SAMSTARFSSAMNINGUR  
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NPA samstarfssamningur   

 
 Um skipan einstaklingssamninga 
 Fyrirkomulag samstarfs aðstoðarfólks og umsýsluaðila og 

þriðja aðila 
 Takmörkun ábyrgðar 
 Innihald þjónustunnar 
 Skipan ráðninga 
 Samstarf aðila og gagnkvæmar skyldur  
 Skyldur umsýsluaðila 
 Vanefndir á samningi 

 

           NPA  SAMSTARFSSAMINGUR  frh.  
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NPA samstarfssamningur  

 
 Skyldur sveitarfélags 
 Kostnaður og skilyrði greiðslna 
 Lok einstaklingssamnings 
 Ágreiningur  
 Upplýsingar  
 Breytingar á samkomulagi  

 

           NPA  SAMSTARFSSAMNINGUR  frh.  
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Einstaklingssamningur um NPA 

 
• Hverjir eru aðilar samnings ? 
• Samningstími 
• Verð og greiðslur  
• Sérstök atriði í samningi 
• Dagsetning samnings 

          EINSTAKLINGSSAMNINGUR UM  NPA 
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Ráðningarsamningar   

 
• Hefðbundinn ráðningarsamningur 
• „Heimatilbúnir“ verða þó að fullnægja þeim skilyrðum 

sem gildandi lög og reglur á sviði vinnuréttar kveða á um 

          RÁÐNINGARSAMNINGUR  
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Næstu skref  

  
1. Samningarnir á netið 17.feb. n.k. 
2. Athugasemdir við samningana skilafrestur 25. feb. 2012 
3. Leiðbeinandi reglur velferðarráðuneytis tilbúnar 1.apríl 2012 
4. Sveitarfélög geta gert samninga um NPA frá 1. apríl 
5. Umsóknir um NPA styrki  til verkefnisstjórnar NPA þurfa að 

hafa borist eigi síðar en 15. sept.n.k. 
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