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ÍSAFJARÐARBÆR

Ný tillaga að breytingu á 14. gr. bæjarmálasamþykktar
Við nánari skoðun á heimildum sveitarstjórna til að nota fjarfundabúnað á fundum er 1. mgr.
14. gr. breytt frá því sem kynnt var á 460. fundi bæjarstjórnar þann 3. september. Samkvæmt
3. mgr. 17. gr. sveitarstjórnarlaga eru mjög takmarkaðar heimildir fyrir fjarfundahöldum.
Fundahald með fjarfundabúnaði er aðeins heimilt ef fjarlægðir í sveitarfélagi eru miklar eða
samgöngur innan sveitarfélags erfiðar. Vilji sveitarstjórn nýta sér fyrrgreinda heimild
sveitarstjórnarlaga skal mæla fyrir um notkun slíks búnaðar í samþykkt um stjórn.
Með lögum nr. 18/2020, um breytingu á sveitarstjórnarlögum (neyðarástand í sveitarfélagi)
var heimild þessi rýmkuð til að tryggja starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvarðanatöku við
stjórn sveitarfélaga vegna Covid-19. Heimild þessi var tímabundin og gildir aðeins til ársloka
2020. Sveitarstjórn Ísafjarðarbæjar ákvað á 454. fundi sínum þann 2. apríl 2020, að nýta sér
auknar heimildir til að funda með fjarfundabúnaði. Þegar fyrrgreind heimild fellur úr gildi
verður heimild til notkunar fjarfundabúnaðar í samræmi við 3. mgr. 17. gr. sveitarstjórnarlaga,
án núgildandi rýmkunar.
Er því lagt til að 1. mgr. 14. gr. samþykkta Ísafjarðarbæjar verði eftirfarandi: „Bæjarstjórn
getur ákveðið að heimilt sé að nota fjarfundabúnað á fundum, ef veður eða færð hamla
venjubundnu fundahaldi.“
Rétt þykir þó að fram komi í ákvæðinu frekari skilgreining á því hvernig notast skal við
búnaðinn og hvaða skilyrði fundarmenn skulu uppfylla við notkun hans. Þá kom fram við
vinnslu málsins að ekki skuli víkka heimildina þannig að einstakir bæjarfulltrúar geti óskað
heimildar til að vera í fjarfundabúnaði á fundum, vegna fjarlægðar við fundarstað, veikinda
eða annarra ástæðna. Þá skuli frekar boða varamann, og er það í samræmi við frumvarp
laganna. Í frumvarpi með 17. gr. laganna er nokkuð góð útlistun á heimildinni og
takmörkunum hennar, en þar kemur m.a. fram að ákvæðið verði ekki nýtt til að auðvelda
sveitarstjórnarmönnum að vera fjarverandi úr sveitarfélaginu eða taka þátt í
sveitarstjórnarstörfum frá öðrum löndum, svo dæmi séu tekin.
Í umræðum á 460. fundi bæjarstjórnar, þann 3. september 2020, um breytingar á
samþykkunum, kom fram sú tillaga bæjarfulltrúa Í-listans, Örnu Láru Jónsdóttur, að athuga
mætti hvort þörf væ´ri á að setja frekari reglur um framkvæmd fjarfunda í bæjarmálasamþykkt
eða í sérstökum reglum þar um. Í því ljósi er bent á auglýsingu nr. 1140/2013, um
leiðbeiningar um notkun fjarfundarbúnaðar á fundum sveitarstjórna, með vísan til 2. mgr. 19.
gr., sbr. og 3. mgr. 17. gr. sveitarstjórnarlaga. Þær verklagsreglur sem þar koma fram eru
með ágætum, þrátt fyrir að vera komnar til ára sinna. Þá má finna ágætis reglur frá
Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 19. mars 2020, tilkomnar í kjölfar fyrrgreindrar
lagabreytingar.
Ef bæjarráð leggur til að settar verði sérstakar reglur um framkvæmd fjarfunda, umfram
fyrrgreinda auglýsingu og reglur Sambandsins, leggur sviðsstjóri stjórnsýslu- og
fjármálasviðs til að horft verði til fyrrgreindra reglna varðandi útfærslu.

Varðandi tillögu fyrrgreinds bæjarfulltrúa um að þær nefndir sem sæta breytingum í máli
þessu, skuli fjalla um þær breytingatillögur sem varða hverja nefnd, skal upplýst að óskað
hefur verið eftir því við formenn og starfsmenn þessara nefnda að taka málið fyrir á næsta
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fundi. Atvinnu- og menningarmálanefnd mun fjalla um málið á næsta fundi sínum, þann 17.
september nk., en gert er ráð fyrir að velferðar-/félagsmálanefnd, umhverfis- og
framkvæmdanefnd, og skipulags- og byggingarnefnd taki málið jafnframt fyrir fljótlega.
Tillaga að nýju ákvæði 14. gr. samþykktar
14. gr.
Fjarfundabúnaður
Bæjarstjórn getur ákveðið að heimilt sé að nota fjarfundabúnað á fundum, ef veður eða færð
hamla venjubundnu fundahaldi.
Fund í gegnum fjarfundabúnað skal þó aðeins halda ef brýna nauðsyn ber til og ekki er hægt
að fresta afgreiðslu þeirra mála sem á dagskrá fundarins eru, að mati forseta bæjarstjórnar
og bæjarstjóra. Sé fjarfundur haldinn skal fundargerð lesinn upp í lok fundar í áheyrn allra og
undirrituð af viðkomandi fundarmönnum á næsta venjubundna fundi eða á bæjarskrifstofu, í
samráði við bæjarstjóra.
Leitast skal við að jafnræðis sé gætt, þannig að sé boðað til fundar með notkun
fjarfundabúnaðar, að allir bæjarfulltrúar notist við fjarfundabúnað á fundinum. Allir
fundarmenn skulu vera sýnilegir á fundinum. Bæjarfulltrúi í fjarfundabúnaði skal vera með
innlegg og taka þátt í fundi með sama hætti og á venjubundnum fundi. Tryggja skal
almenningi aðgang að fjarfundi eftir því sem kostur er.
Að öðru leyti vísast til 3. mgr. 17. gr. sveitarstjórnarlaga og auglýsingar ráðherra sbr. 2. mgr.
19. gr. sveitarstjórnarlaga um framkvæmd fjarfunda.

