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ÞJÓ NUSTUSAMNINGUR MILLI A SAHREPPS ÓG RANGA RÞINGS YTRA 

 

Ásahreppur kt. 430169-0339 og Rangárþing ytra kt. 520602-3050 gera með sér  

gagnkvæman þjónustusamning sem skilgreindur er og útfærður í skjali þessu. 

 

1. gr. 

Skilgreining verkefna 

Í samningi þessum er um nokkur verkefni að ræða sem skilgreind eru með 

eftirfarandi hætti: 

 

a. Frístunda- og sumarverkefni 

Rangárþing ytra sér um og rekur ýmis frístunda- og sumarverkefni fyrir 

yngri kynslóðina. Ásahreppur hefur fullan aðgang að vinnuskóla, 

sumarnámskeiðum, samfellu og félagsmiðstöð fyrir sín börn og 

unglinga.  

b. Gámaplan 

Rangárþing ytra sér um og rekur sameiginlegt gámaplan 

sveitarfélaganna við Landvegamót þar sem tekið er á móti flokkuðum 

úrgangi s.s. pappír, plasti auk heimilssorps.  

c. Snjómokstur 

Rangárþing ytra sér um skipulag og framkvæmd snjómoksturs í 

Ásahreppi 

d. Rekstur íþróttahúss og sundlaugar 

Rangárþing ytra hefur umsjón með rekstri Íþróttamiðstöðvar (íþróttahús 

og sundlaug) á Laugalandi. Ásahreppur hefur fullan aðgang að 

Íþróttamiðstöð á Hellu og í Þykkvabæ eftir sömu reglum og íbúar 

Rangárþings ytra.   

e. Holtamannaafréttur 

Ásahreppur sér um þau verkefni sem snúa að Holtamannaafrétti þ.m.t. 

umsjón með fasteignagjöldum, skipulagsmálum og  fjallskilamálum 

2. gr. 

Umfang og greiðslur 

Umfang og greiðslur fyrir verkefnin er áætlað í fjárhagsáætlun hvers árs og þar 

er settur rammi um kostnað við þjónustuna. Sé útlit fyrir veruleg frávik frá 

áætlun ber aðilum að hafa samráð og afla samþykkis fyrir auknum fjárútlátum. 

Sveitarstjórar Rangárþings ytra og Ásahrepps hafa umsjón með samningnum.   
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a. Frístunda- og sumarverkefni 

Ásahreppur greiðir raunkostnað við þátttöku sinna barna og unglinga í 

vinnuskóla, sumarnámskeiðum og samfellu og laun sinna 

sumarstarfsmanna. Þá skipta sveitarfélögin með sér öðrum 

rekstarakostnaði vinnuskóla í hlutfalli við fjölda þátttakenda í 

vinnuskólanum frá hvoru sveitarfélagi. Sama á við um þátttöku í 

sumarnámskeiðum og samfellu. Kostnaði við rekstur félagsmiðstöðvar 

er skipt hlutfallslega á hvort sveitarfélag miðaða við fjölda barna í 

sveitarfélögunum á þeim aldri sem mega sækja miðstöðina. Miðað er við 

fjöldatölur þann 1. desember ár hvert. Fyrir bókhald og aðra 

fjármálalega umsýslu við ofangreind verkefni er áætluð föst upphæð kr. 

285.000 árlega sem skiptist í hlutfalli við íbúafjölda í sveitarfélögunum  

þann 1. desember á reikningsárinu.  Upphæðin er tengd vísitölu 

neysluverðs með grunnvísitölu í janúar 2016. Sveitarstjóri Ásahrepps 

samþykkir reikningana árlega. 

b. Gámaplan 

Ásahreppur greiðir árlega 25% af fjárfestingu og rekstri gámaplans við 

Landvegamót. Sveitarstjóri Ásahrepps samþykkir reikningana árlega. 

c. Snjómokstur 

Ásahreppur greiðir fyrir umsjón með snjómokstri skv. taxta 

Þjónustumiðstöðvar Rangárþings ytra fyrir unna tíma. Ber Rangárþingi 

ytra að halda tímaskýrslu um störfin sem fylgja skal reikningum fyrir 

þjónustuna. Sveitarstjóri Ásahrepps samþykkir reikningana árlega. 

d. Rekstur íþróttahúss og sundlaugar 

Ásahreppur greiðir fyrir umsjón með rekstri Íþróttamiðstöðvar á 

Laugalandi og aðgang að Íþróttamiðstöð á Hellu og Þykkvabæ með 

kostnaðarþátttöku í hlutfalli við íbúafjölda í sveitarfélögunum  þann 1. 

desember á reikningsárinu. Umfang og greiðslur fyrir verkefnin er 

áætlað í fjárhagsáætlun hvers árs og þar er settur rammi um kostnað við 

þjónustuna. Fyrir bókhald og aðra fjármálalega umsýslu er áætluð föst 

upphæð kr. 821.000 árlega sem skiptist í sömu hlutföllum og annar 

kostnaður eins og áður greinir. Upphæðin er tengd vísitölu neysluverðs 

með grunnvísitölu í janúar 2016. 

Sveitarstjóri Ásahrepps samþykkir reikningana mánaðarlega. 

e. Holtamannaafréttur 

Samningurinn gerir ráð fyrir að Rangárþing ytra greiði 3/7 af þeim 

kostnaði sem fellur til við umsjón með Holtamannaafrétti. Fyrir þessa 

umsýslu er áætluð föst upphæð kr. 626.000 árlega sem skiptist í 

fyrrgreindum hlutföllum. Upphæðin er tengd vísitölu neysluverðs með 

grunnvísitölu í janúar 2016. Sveitarstjóri Rangárþings ytra samþykkir 

reikningana árlega. 
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3. gr. 

Gildistími 

Samningurinn gildir ótímabundið frá og með 1.1.2016 en er uppsegjanlegur 

með 6 mánaða fyrirvara. Hvor aðili um sig getur óskað eftir því á fyrsta 

starfsári nýrrar sveitarstjórnar að afloknum sveitarstjórnarkosningum að 

samningurinn sé tekinn til endurskoðunar. Skal þá skipuð sérstök 

viðræðunefnd sveitarfélaganna til að yfirfara samstarfið og gera tillögur um 

breytingar sbr. rammasamkomulag Rangárþings ytra og Ásahrepps. 

 

4. gr. 

Önnur atriði 

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

eintaki.  Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka fyrir 

Héraðsdómi Suðurlands. 

 

 

„Réttarnesi“ 11. desember 2015 

 

 

_______________________    _______________________ 

f.h.  Ásahrepps     f.h. Rangárþings ytra 
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ÞJÓ NUSTUSAMNINGUR MILLI HU SAKYNNA BS ÓG RANGA RÞINGS YTRA 

 

Húsakynni bs kt. 691200-4690, í samningi þessum nefndur verkkaupi,  og  

Rangárþing ytra kt. 520602-3050, i samningi þessum nefndur verksali,  gera 

með sér svohljóðandi samning: 

 

1. gr. 

Skilgreining verkefna 

Verksali tekur að sér bókhald, launagreiðslur, áætlanagerð og aðra 

fjármálaumsýslu fyrir verkkaupa. Þá tekur verksali að sér  umsjón með öllum 

fasteignum verkkaupa og daglegan rekstur þeirra. Einnig tekur verksali að sér 

umsjón með öllum verklegum framkvæmdum. 

 

2. gr. 

Umfang og greiðslur 

Umfang og greiðslur fyrir verkefnin er áætlað í fjárhagsáætlun hvers árs og þar 

er settur rammi um kostnað við þjónustuna. Sé útlit fyrir veruleg frávik frá 

áætlun ber verksala að hafa samráð við stjórn Húsakynna bs og afla samþykkis 

fyrir auknum fjárútlátum. Fyrir bókhald og aðra fjármálalega umsýslu greiðir 

verkkaupi fasta upphæð kr. 1.115.000 árlega. Upphæðin er tengd vísitölu 

neysluverðs með grunnvísitölu í janúar 2016. 

Hvað aðra þjónustu varðar þá gerir samningurinn ráð fyrir að verkkaupi greiði 

fyrir þjónustuna skv. taxta Þjónustumiðstöðvar Rangárþings ytra fyrir unna 

tíma. Ber verksala að halda tímaskýrslu um störf sín sem fylgja reikningum 

fyrir þjónustuna. Að jafnaði fer annar hvor sveitarstjóri  

samstarfssveitarfélaganna með framkvæmdastjórn byggðasamlagsins á 

hverjum tíma og samþykkir   reikningana mánaðarlega.  

 

3. gr. 

Gildistími 

Samningurinn gildir ótímabundið frá og með 1.1.2016 en er uppsegjanlegur 

með 6 mánaða fyrirvara. Hvor aðili um sig getur óskað eftir því á fyrsta 

starfsári nýrrar sveitarstjórnar að afloknum sveitarstjórnarkosningum að 

samningurinn sé tekinn til endurskoðunar. Skal þá skipuð sérstök 

viðræðunefnd sveitarfélaganna til að yfirfara samstarfið og gera tillögur um 

breytingar sbr. rammasamkomulag Rangárþings ytra og Ásahrepps. 
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4. gr. 

Önnur atriði 

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

eintaki.  Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka fyrir 

Héraðsdómi Suðurlands. 

 

 

„Réttarnesi“ 11. desember 2015 

 

 

_______________________    _______________________ 

f.h.  Ásahrepps     f.h. Rangárþings ytra 
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ÞJÓ NUSTUSAMNINGUR MILLI VATNSVEITU RANGA RÞINGS YTRA ÓG 
A SAHREPPS BS ÓG RANGA RÞINGS YTRA 

 

Vatnsveita Rangárþings ytra og Ásahrepps kt. 480506-0490, í samningi þessum 

nefndur verkkaupi,  og Rangárþing ytra kt. 520602-3050, i samningi þessum 

nefndur verksali,  gera með sér svohljóðandi samning: 

 

1. gr. 

Skilgreining verkefna 

Verksali tekur að sér bókhald, launagreiðslur, áætlanagerð og aðra 

fjármálaumsýslu fyrir verkkaupa. Þá tekur verksali að sér  umsjón með öllum 

fasteignum verkkaupa og daglegan rekstur þeirra. Einnig tekur verksali að sér 

umsjón með öllum verklegum framkvæmdum. 

 

2. gr. 

Umfang og greiðslur 

Umfang og greiðslur fyrir verkefnin er áætlað í fjárhagsáætlun hvers árs og þar 

er settur rammi um kostnað við þjónustuna. Sé útlit fyrir veruleg frávik frá 

áætlun ber verksala að hafa samráð við stjórn og framkvæmdastjóra Vatnsveitu 

Rangárþings ytra og Ásahrepps bs og afla samþykkis fyrir auknum 

fjárútlátum. Fyrir bókhald og aðra fjármálalega umsýslu greiðir verkkaupi fasta 

upphæð kr. 1.397.000 árlega. Upphæðin er tengd vísitölu neysluverðs og 

miðast við grunnvísitölu í janúar 2016. 

Hvað aðra þjónustu varðar þá gerir samningurinn ráð fyrir að verkkaupi greiði 

fyrir þjónustuna skv. taxta Þjónustumiðstöðvar Rangárþings ytra fyrir unna 

tíma. Ber verksala að halda tímaskýrslu um störf sín sem fylgja reikningum 

fyrir þjónustuna. Að jafnaði fer annar hvor sveitarstjóri 

samstarfssveitarfélaganna með framkvæmdastjórn byggðasamlagsins á 

hverjum tíma  og samþykkir reikningana mánaðarlega..  

 

3. gr. 

Gildistími 

Samningurinn gildir ótímabundið frá og með 1.1.2016 en er uppsegjanlegur 

með 6 mánaða fyrirvara. Hvor aðili um sig getur óskað eftir því á fyrsta 

starfsári nýrrar sveitarstjórnar að afloknum sveitarstjórnarkosningum að 

samningurinn sé tekinn til endurskoðunar. Skal þá skipuð sérstök 

viðræðunefnd sveitarfélaganna til að yfirfara samstarfið og gera tillögur um 

breytingar sbr. rammasamkomulag Rangárþings ytra og Ásahrepps. 
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4. gr. 

Önnur atriði 

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

eintaki.  Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka fyrir 

Héraðsdómi Suðurlands. 

 

 

„Réttarnesi“ 11. desember 2015 

 

 

_______________________    _______________________ 

f.h.  Ásahrepps     f.h. Rangárþings ytra 
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ÞJÓ NUSTUSAMNINGUR MILLI ÓDDA BS ÓG RANGA RÞINGS YTRA 

 

Oddi bs (mun fá kennitölu við stofnun), í samningi þessum nefndur verkkaupi,  

og Rangárþing ytra kt. 520602-3050, i samningi þessum nefndur verksali,  gera 

með sér svohljóðandi samning: 

 

1. gr. 

Skilgreining verkefna 

Verksali tekur að sér bókhald, launagreiðslur, áætlanagerð og aðra 

fjármálaumsýslu fyrir verkkaupa. Þá tekur verksali einnig að sér 

framkvæmdastjórn og umsjón með starfsmannamálum. 

 

2. gr. 

Umfang og greiðslur 

Fyrir bókhald og aðra fjármálalega umsýslu, framkvæmdastjórn og 

starfsmannastjórnun er kostnaður verkkaupa föst upphæð kr. 984.750 á 

mánuði. Upphæðin er tengd vísitölu neysluverðs og miðast við grunnvísitölu í 

janúar 2016. Í þeim tilgangi að hægt sé að bera rekstrarkostnað skóla 

byggðasamlagsins saman við rekstrarkostnað skóla almennt þá fara eiginlegar 

greiðslur fyrir ofangreinda þjónustu ekki fram milli verksala og verkkaupa 

heldur greiðir sveitarfélagið Ásahreppur sinn kostnaðarhlut beint til 

sveitarfélagsins Rangárþings ytra. Kostnaðurinn bókast því ekki í bókhaldi 

Odda bs. heldur beint í bókhaldi samstarfssveitarfélaganna. Kostnaðarhlutur 

Ásahrepps er fundinn út með sama hætti og önnur framlög sveitarfélaganna 

sbr. 9. gr. samþykkta fyrir Odda bs. Þannig skiptist kostnaðurinn milli 

sveitarfélaganna í hlutfalli við nemendafjölda þann 1. október á reikningsárinu 

og miðast þar við heildarfjölda nemenda úr hvoru sveitarfélagi í báðum 

grunnskólunum og heildarfjölda barngilda úr hvoru sveitarfélagi í báðum 

leikskólunum. 

 

 

3. gr. 

Gildistími 

Samningurinn gildir ótímabundið frá og með 1.1.2016 en er uppsegjanlegur 

með 6 mánaða fyrirvara. Hvor aðili um sig getur óskað eftir því á fyrsta 

starfsári nýrrar sveitarstjórnar að afloknum sveitarstjórnarkosningum að 

samningurinn sé tekinn til endurskoðunar. Skal þá skipuð sérstök 

viðræðunefnd sveitarfélaganna til að yfirfara samstarfið og gera tillögur um 

breytingar sbr. rammasamkomulag Rangárþings ytra og Ásahrepps. 
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4. gr. 

Önnur atriði 

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

eintaki.  Mál sem kunna að rísa út af samningi þessum skal reka fyrir 

Héraðsdómi Suðurlands. 

 

 

„Réttarnesi“ 11. desember 2015 

 

 

_______________________    _______________________ 

f.h.  Ásahrepps     f.h. Rangárþings ytra 

 
  


