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Góðan dag.
Guðjón Bragason hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga benti mér á að hafa samband við ykkur og
var ég í sambandi við Björn Inga Óskarsson fyrr í dag (11 ágúst). Björn Ingi benti mér á að
senda erindið á þetta netfang. Því miður tafðist erindið óheppilega lengi hjá Sambandinu vegna
sumarleyfa (sjá dagsetningar í eldri póstum, neðst) og því verð ég að óska eftir því að málið verði
skoðað með hraði, þar sem útboðsfrestur rennur út 13. ágúst nk.

Erindið er þannig vaxið að ég þarf að gera alvarlegar athugasemdir yfir málsmeðferð hjá
bæjarstjóra og formanni bæjarráðs Ísafjarðarbæjar, þegar þeir tveir ákváðu án formlegrar
samþykktar bæjarstjórnar að bjóða út snjómokstur á Ísafirði og í Hnífsdal.
Því vill ég kanna lögmæti útboðsins sem Ísafjarðarbær auglýsti seinustu dagana í júlí.

Um er að ræða útboð á snjómokstri, en skiptar skoðanir hafa verið um það í mörg ár hvort að rétt
sé að bjóða út snjómoksturinn hér á Ísafirði, eða hafa málin áfram með sama sniði og verið hefur
mjög lengi. Þjónustumiðstöð bæjarins hefur séð um moksturinn en kallað til verktaka til að létta
undir, þegar snjóalög kalla á aukin afköst.
https://www.isafjordur.is/is/stjornsysla/frettir-og-utgafa/frettasafn/vetrarthjonusta-isafjordur-oghnifsdalur-20202023?fbclid=IwAR1_ENDTowEbv0wXBPUo65zZ9k64jJtxARh3EEjBgVv70OqwvpDOGKHj
XiE

Málið hefur ekki verið rætt á vettvangi bæjarstjórnar, en telja verður að það sé stefnumarkandi
að taka svo stórt verkefni af þjónustumiðstöðinni og líklegt að starf hennar molni og leggist af í
framhaldinu með tilheyrandi breytingu á starfsmannahaldi bæjarins.

Þegar gerð var athugasemd við auglýsinguna og spurt að því: "á hvaða bæjarstjórnarfundi var
tekin ákvörðun um að fara í útboð á snjómokstri á Ísafirði ?" komu eftirfarandi svör:
"Á fundin bæjarráðs 4. mai sl. fól bæjarráð sviðstjóra að bjóða snjómokstur út."

Bókunin frá bæjarráðsfundinum er hinsvegar eftirfarandi:
"Snjómokstur Ísafirði og Hnífsdal, útboð. - 2019100083
Kynnt drög að útboði frá Axel R. Överby, sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs, dags. 30. apríl
sl., vegna vetrarþjónustu í Skutulsfirði og Hnífsdal.
Lagt fram til kynningar.
Bæjarráð felur Axel R. Överby, sviðsstjóra umhverfis- og eignasviðs að gera breytingar í
samræmi við umræður, áður en verkið verður boðið út.
Axel R. Överby og Eyþór Guðmundsson yfirgefa fundinn kl. 9:02.
Gestir
Axel R. Överby, sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs, og Eyþór Guðmundsson, innkaupastjóri"
https://www.isafjordur.is/is/stjornsysla/stjornsyslan/fundargerdir/baejarrad/1100

Að mínu mati, er í þessu máli ekki um að ræða fullnaðarákvörðun í málinu. Til umræðu voru
drög að útboðsgögnum, bókunin óljós (....í samræmi við umræður) og ekki lá fyrir fundinum
tillaga um að fara í útboð. Og það kemur reyndar líka skýrt fram að gögni séu lögð fram til
kynningar !

Það er ekki verið að tala um einhverja smáaura í þessu sambandi, samkvæmt útboðsgögnum er
samningurinn til 3ja ára og gera má því ráð fyrir að verðmæti samningsins verði á bilinu 100-300
milljónir, eftir tíðarfari. Samkvæmt þessu er jafnframt verið binda hendur bæjarstjórnar, inn á
næsta kjörtímabil.

Eftir umræddan bæjarráðsfund eru haldnir 4 bæjarstjórnarfundir áður en bæjarstjórn fer í
sumarfrí. Ef það hefði komið fram tillaga um að auglýsa útboðið á umræddum fundi, þá hefði
komið fram mótatkvæði gegn útboði frá fulltrúa Í-listans og þá hefði verið skylt að vísa málinu
til næsta bæjarstjórnarfundar. Bókunin sem slík tel ég vera á svig við reglur, þegar vísað er í
umræður á fundi. Þá eru sjáanlegar mun meiri breytingar á útboðsgögnum en nokkur
bæjarráðsmaður hefur haft orð á að hafi verið rætt.

Ég tel því augljóst að með þessari framkomu að túlka þessa bókun sem samþykki, sé
meirihlutinn að svína íllilega á lýðræðinu og forðast opinberar umræður um umdeilt
mál. Undirritaður er því þeirrar skoðunar að um sé að ræða brot á stjórnsýslulögum og útboðið
sé því ólöglegt.
Því fer ég formlega fram á að Sveitarstjórnarráðuneytið taki til skoðunar fyrrgreindann gjörning.

Með bestu kveðju.
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