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Fylgiskjal 2 

 

Þjónustusamningur 
 

um útflutningsþjónustu og markaðssetningu á íslenskum vörum, þjónustu, 

fjárfestingatækifærum og menningu á erlendri grundu  

 

 

Utanríkisráðuneytið, kt. xxx, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, kt. xxx og mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, kt. xxx, í samningi þessum nefnd ráðuneyti, og Íslandsstofa 

sjálfseignarstofnun, kt. xxx, í samningi þessum nefnd Íslandsstofa, gera með sér svofelldan 

samning um fjárframlög til veitingar þjónustu við útflytjendur og til vinnu við markaðssetningu 

á íslenskum  vörum, þjónustu, fjárfestingartækifærum og menningu á erlendum mörkuðum.  

 

1. Lagaheimildir og forsendur samningsins  

 

1.1. Um samninginn gilda ákvæði laga nr. 38/2010 um Íslandsstofu, sjálfseignarstofnun, með 

síðari breytingum. 

1.2. Íslandsstofa starfar í samræmi við lög nr. 38/2010, með síðari breytingum og skipulagsskrá 

sem staðfest hefur verið í samræmi við xx/xxxx.  

1.3. Íslandsstofa starfar í samræmi við lög og reglugerðir sem eiga við um starfsemi hennar eftir 

atvikum. Þar á meðal lög og reglugerðir um rekstur aðila sem ekki eru ríkisaðilar en veita 

þjónustu sem er kostuð að verulegu eða öllu leyti af framlögum ríkisins, eftir því sem við á.  

 

2. Þjónusta, verkefni  

2.1. Íslandsstofa skal vera einstaklingum og fyrirtækjum í öllum atvinnugreinum til ráðgjafar 

og aðstoðar við markaðssetningu á vöru og þjónustu á erlendum mörkuðum.  

2.2. Íslandsstofa hefur forgöngu um markaðsstarf erlendis fyrir íslenskar vörur og þjónustu skv. 

langtímastefnu sem mótuð er í samstarfi atvinnulífs og stjórnvalda svo sem með þátttöku í 

syningum, skipulagningu eigin sýninga, funda og ráðstefna svo dlmi séu tekin. 

2.3. Íslandstofa er útflutningsfyrirtækjum til ráðgjafar um markaðsstarf á erlendum mörkuðum 

og hafi yfir að búa þekkingu til að veita slíkum fyrirtækjum stuðning í fyrstu skrefum á 

erlendum mörkuðum og heldur t.d. í þessu skyni sjálfstæð námskeið fyrir stjórnendur. 

2.4. Íslandsstofa hefur forgöngu um eftir því sem nauðsyn ber til að vinna einstakar 

markaðssrannsóknir. 

2.4. Íslandsstofa hefur forgöngu um kynningu á Íslandi á erlendum vettvangi sem vænlegan 

kost til fjárfestinga á grundvelli stefnumótunar til langs tíma sem unnin er í samstarfi við 

NN 

 

3. Ábyrgð  

3.1. Íslandsstofa ber ábyrgð á að þjónusta við einstaklinga og fyrirtæki sé fagleg og fullnægi 

kröfum um gæði og sé í samræmi við lög. Í þessu skyni skal Íslandsstofa móta mælanleg 

markmið þannig að fyrir liggi upplýsingar um árangur að þessu leyti. 

3.2. Íslandsstofa kaupir þjónustu af verktökum vegna afmarkaðra þátta í starfsemi sinni, en slík 

kaup leysa Íslandsstofu þó ekki undan ábyrgð á framkvæmd samningsins. Skal ekki gera 

minni kröfur til verktaka en gerðar eru til Íslandstofu í samningi þessum.  

3.3. Íslandsstofu ber að gæta þess að útgjöld séu í samræmi við tekjur og gæta ráðdeildar í 

rekstri. Tekjum sem verða til í tengslum við samninginn er einungis heimilt að verja til 
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þeirrar þjónustu sem hann nær til og er heimilt að verja rekstrarafgangi til að byggja upp 

starfsemina. 3.4. Íslandsstofu er óheimilt að: 

 3.4.1. efna til óvenjulegra ráðstafana í fjármálum eða skuldbindinga sem verulegar líkur eru á 

að stofni framkvæmd samningsins í hættu eða bitni á gæðum þjónustunnar sem Íslandsstofu 

er ætlað að veita skv. samnngi þessum.  

3.4.2. veita lán önnur en þau sem tengjast rekstri Íslandsstofu. Lán skulu ekki vera með lakari 

kjörum sem almennt gilda í sambærilegum viðskiptum. 

3.4.3. afhenda, án skriflegs samþykkis ráðuneytisins, réttindi sín og skyldur samkvæmt 

samningi þessum í hendur þriðja aðila  

3.4.4. framselja greiðslur skv. samningi þessum til þriðja aðila og setja með öðrum hætti til 

tryggingar fjárskuldbindingu skv. 45. gr. laga um samningsveð nr. 75/1997  

 

4. Framlög ríkisins og fjárhagsleg samskipti  

4.1. Rekstrarframlög ríkisins til Íslandsstofu á grundvelli samning þessa eru ákveðin í fjárlögum 

hvers árs í samræmi við 5. gr. laga nr. 38/2010 um Íslandsstofu, sjálfseignarstofnun, með 

síðari breytingum. Fjárhagsleg skuldbinding ríkisins verður aldrei hærri en fjárveiting í 

fjárlögum hvers árs á þeim fjárlagaliðum sem samningur þessi tekur til.  

4.2. Framlög til samningsins eru bæði með fyrirvara um ákvörðun Alþingis um fjárveitingu í 

fjárlögum og um að stjórnvöld kunna að ákveða breytingar á þeim við undirbúning fjárlaga 

vegna aðstæðna í ríkisfjármálum á hverjum tíma. Þannig er þeim heimilt að gera kröfu um 

að hagrætt sé í rekstri sem samningurinn fjallar um. 

4.3. Framlag ríkisins samkvæmt samningi þessum tekur breytingum vegna almennrar launa- og 

verðlagsþróunar skv.  fjárlögum hvers árs. 

4.4. Framlag ríkisins til Íslandsstofu er við gildistöku samnings þessa skv. neðangreindu: 

4.4.1.  Utanríkisráðuneyti: Jafnvirði markaðsgjalds á fjárlagalið xxxxx að fjárhæða xxxx 

4.4.2. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti: 

a.  Fjárlagaliður xxxx vegna xxxx 

b. 

4.4.3. Mennta- og menningarmálaráðuneyti: 

a.  

b.  

4.5. Íslandsstofa skilar ráðuneytinu upplýsingum vegna undirbúnings fjárlagatillagna með sama 

hætti og stofnanir ríkisins sem bundnar eru fjárlögum. Ráðuneytið kynnir tillögur sínar og 

afgreiðslu á þeim með sama hætti og fyrir stofnunum ríkisins.  

4.6. Íslandsstofa skilar ársáætlun (fjárhagsáætlun) fyrir næsta fjárlagaár á sama hátt og 

opinberar stofnanir gera samkvæmt 7. og 8. gr. reglugerðar um framkvæmd fjárlaga. 

Jafnframt leggur Íslandsstofa fram bráðabirgðauppgjör fjárhagsbókhalds ársins á undan 

áætlunarárinu.  

4.7. Ráðuneytin greiða Íslandsstofu framlag í fjárlögum í tólf jöfnum hlutum fyrsta dag hvers 

mánaðar.  

4.8. Íslandsstofa skilar ráðuneytinu rekstrareikningi fyrir undanfarið ár fyrir lok apríl sem 

glögglega sýni ráðstöfun fjárveitinga etc...... 
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5. Bókhald og fjárreiður  

5.1. Íslandsstofa skal halda fjárreiðum og reikningshaldi vegna samnings þessa aðgreindu frá 

öðrum fjárreiðum, bókhaldi og eignum sínum.  

5.2. Stundi Íslandsstofa annan rekstur en þann sem fellur undir samning þennan skal hann fylgja 

leiðbeiningum fjármálaráðuneytis um fjárhagslega aðgreiningu í rekstri ríkisstofnana, kveði 

lög, reglur eða ákvarðanir samkeppnisyfirvalda ekki á um annað.  

5.3. Að því leyti sem Íslandsstofa fæst við önnur verkefni en felast í framkvæmd 

þjónustusamnings þessa skal greina frá fjárreiðum þeirra í ársreikningi Íslandsstofu.  

5.4. Eigi Íslandsstofa í viðskiptum við lögaðila sem Íslandsstofa á eignarhlut í eða er í eigu 

eigenda Íslandsstofu, stjórnenda, eða annarra fjárhagslega tengdra aðila, skulu þau fara fram 

á viðskiptalegum forsendum og gerð grein fyrir þeim í ársreikningi Íslandsstofu.  

 

6. Upplýsingar, samskipti og eftirlit  

6.1. Ráðuneytið hefur eftirlit með framkvæmd samningsins.  

6.2. Íslandstofa skilar ráðuneytinu upplýsingum sem það kallar eftir vegna opinberrar 

upplýsingagjafar.  

 

7. Vanefndir og meðferð ágreinings  

7.1. Íslandsstofu ber að tilkynna ráðuneytinu skriflega ef vafi leikur á um að hún geti uppfyllt 

forsendur samningsins sbr. 1. gr. eða aðrar þær skyldur sem samningur þessi kveður á um. 

Jafnframt skal Íslandsstofa senda ráðuneytinu upplýsingar um til hvaða úrræða hann hyggst 

grípa.  

7.2. Komi í ljós að annar hvor samningsaðila efni ekki skuldbindingar sínar samkvæmt 

samningnum er hinum aðilanum heimilt að krefjast úrbóta og setja hæfilega tímafresti. Skal 

það gert skriflega.  

7.3. Ráðuneytunum er heimilt að draga úr eða stöðva greiðslur til Íslandsstofu bæti hún ekki úr 

vanefndum innan tímafrests sbr. grein 8.2. Ráðuneytið skal þó fyrst gefa hæfilegan lokafrest 

til úrbóta.  

7.4. Samningsaðilar munu leitast við að jafna ágreining, ef einhver er, sín á milli.  

7.5. Dómsmál sem rísa kann út af samningi þessum skal rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.  

 

8. Gildistími og lok samnings  

8.1. Samningurinn gildir frá 1. janúar 2018 til 31. desember 2023.  

8.2. Hvor aðili um sig getur óskað eftir því að einstök ákvæði samnings þessa eða samningurinn 

í heild verði tekin til endurskoðunar, enda séu færð fyrir því efnisleg rök. Endurskoðun skal 

þá hefjast svo fljótt sem verða má.  

8.3. Óski annar hvor aðila eftir að segja samningnum upp skal það gert skriflega með a.m.k. 

sex mánaða fyrirvara.  

8.4. Samningsaðilar ákveða sameiginlega eigi síðar en hálfu ári áður en hann rennur út hvort 

stefna skuli að endurnýjun hans og hefja í framhaldinu viðræður um það. Liggi á hinn 

bóginn ljóst fyrir af hálfu annars hvors samningsaðila að vilji sé ekki fyrir hendi til 

endurnýjunar samnings skal sú afstaða viðkomandi samningsaðila tilkynnt gagnaðila í 

samræmi við ákvæði greinar 8.3. 

8.5. Af samningi þessum eru gerð X eintök. Hver samningsaðili heldur sínu eintaki og 

fjármálaráðuneytið einu.  
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Reykjavík, xx. xxxxxx 

 

 

 

Samningur staðfestur 

 

_____________________________________ 

 


