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Samningur um vinnu við innleiðingu 

persónuverndarlöggjafar og starf 

persónuverndarfulltrúa 
(DRÖG) 

1.0 Samningsaðilar 

Annars vegar; 

Fljótsdalshreppur  kt. 550169-5339, Végarði, Fljótsdal, 701 Egilsstaðir 

Borgarfjarðarhreppur kt. 480169-5649, Hreppsstofa, 720 Borgarfjörður  

Djúpavogshreppur kt. 570992-2799, Bakka 1, 765 Djúpavogur 

Seyðisfjarðarkaupstaður kt. 560269-4559, Hafnargötu 44, 710 

Seyðisfjarðarkaupstaður 

og hins vegar; 

Fljótsdalshérað, kt. 481004-3220, Lyngási 12,  700 Egilsstaðir. 

 

1.1 Tengiliðir samningsaðila 

Fljótsdalshreppur:  Oddviti 

Borgarfjarðarhreppur: Sveitarstjóri 

Fljótsdalshérað: Bæjarstjóri 

Seyðisfjarðarkaupstaður: Bæjarstjóri 

Djúpavogshreppur: Sveitarstjóri 

 

2.0 Meginefni samnings 

Með samningi þessum tekur Fljótsdalshérað að sér að stýra innleiðingu 

persónuverndarlöggjafar hjá þeim sveitarfélögum sem eru aðilar að 

samningi þessum auk þess að sinna starfi persónuverndarfulltrúa hjá 

umræddum sveitarfélögum, gegn umsaminni greiðslu, hvort tveggja 

nánar skilgreint í samningi þessum. 

 

3.0 Tilvísun til lagaákvæða 

Auk almennrar heimildar sveitarstjórnarlaga um samvinnu sveitarfélaga, 

byggir samningur þessi eftir því sem við á hverju sinni á gildandi 

lagagrunni og tengdum reglugerðum á hverjum tíma, um verkefnin og 

samvinnu á einstökum sviðum:  

 Lög, nr. 90/2018, persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 
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4.0 Þjónustuþættir sem samningurinn tekur til  

Samningurinn tekur til þeirra þjónustuþátta sem taldir eru upp hér að 

neðan. 

 

- Stýra innleiðingu persónuverndarlöggjafarinnar sem verkefnastjóri 

og vinna verkefnið að stórum hluta. Í því felst m.a. að skoða og 

fara yfir verkferla er varðar meðferð og vinnslu persónuupplýsinga, 

ásamt því að skrá þá í gæðahandbók byggða á þeim ramma sem 

GDPR reglugerðin setur. 

- Sinna starfi Persónuverndarfulltrúa eftir því sem mælt er fyrir í 

lögum, nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga en þau eru m.a. eftirlit með reglufylgni, aðstoð 

við mat á áhrifum á persónuvernd og fræða starfsfólk um 

persónuverndarlögin. 

 

Viðvera í einstökum sveitarfélögum skal vera eftir þörfum og nánara 

samkomulagi á milli aðila. 

 

5.0 Grunnfjárhæðir, kostnaðar viðmiðanir og uppgjör 

Fyrir veitta þjónustu skal kostnaði jafnað niður á sveitarfélögin á 

eftirfarandi hátt:  

Annars vegar í 50% hlutfalli af skattgreiðslum næstliðins árs, samkvæmt 

árbók sveitarfélaga, og hins vegar 50% hlutfalli miðað við íbúafjölda 

hvers sveitarfélags sama ár.  

Kostnaðaráætlun vegna reksturs  sem unnin er af stjórnsýslu 

Fljótsdalshéraðs, skal borin undir og staðfest af sveitarstjórnum 

Fljótsdalshéraðs, Fljótsdalshrepps, Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps 

og Seyðisfjarðarkaupstaðar.  

 

Greiðslum samkvæmt samningi þessum verður dreift jafnt á mánuði 

hvers árs.  Sveitarfélagið Fljótsdalshérað  gefur út reikning fyrir 

mánaðargreiðslum samkvæmt samningnum og skal inna þær af hendi 

fyrir 15. dag hvers mánaðar, inn á hlaupareikning Fljótsdalshéraðs  nr. 

4700 í Arionbanka , Fagradalsbraut 11, 700 Egilsstaðir. 

 

6.0 Gildistími og endurskoðun 

Samningur þessi tekur gildi frá og með 15. júlí 2018 og gildir til og með 

30. apríl 2019.  
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Samning þennan skal taka til enduskoðunar fyrir lok mars 2019 og skal 

þá ákveðið hvort gera skuli ótímabundinn samning á milli aðila og til 

hvaða þátta slíkur samningur skuli ná. 

 

7.0 Ábyrgð 

Fljótsdalshérað ber ábyrgð á þeirri þjónustu sem veitt er, samkvæmt 

samningi þessum.  Er þá bæði átt við faglega ábyrgð sem og ábyrgð 

vegna hugsanlegs tjóns sem af framkvæmd samningsins kann að leiða 

vegna mistaka eða gáleysis starfsmanna. Kostnað vegna hugsanlegs tjóns 

bera sveitarfélögin í sama hlutfalli og almennan rekstur á þjónustunni.  

 

8.0 Meðferð ágreiningsmála 

Rísi ágreiningur vegna samnings þessa skulu aðilar reyna sættir, en 

reynist nauðsynlegt að reka mál vegna samningsins skal það rekið fyrir 

Héraðsdómi Austurlands Egilsstöðum. 

 

 

         j ú l í  2 0 1 8  

 

 

f.h. Borgarfjarðarhrepps   f.h. Fljótsdalshrepps  

 

            

 

 

f.h. Fljótsdalshéraðs    f.h. Seyðisfjarðarkaupstaðar 

 

            

 

 

f.h. Djúpavogshrepps 

 

        

 

 

 

Fylgiskjöl með samningi:  

Kostnaðaráætlun og skipting á milli aðila 


