Ísafjarðarbær
Hafnarstræti 1
400 Ísafjörður

Ísafjörður, 9. apríl 2019
Efni: Vegna styrkbeiðni Ísófit ehf.
Ísófit ehf. vísar til fyrri samskipta er varða styrkbeiðni félagsins til Ísafjarðarbæjar, sbr. bréf félagsins 7.
janúar 2019 sem bæjarráð tók fyrir 14. janúar sl. Forráðamenn félagsins töldu sig eiga von á svari frá
bænum en eingöngu hefur borist tilkynning í tölvupósti frá skjalastjóra sveitarfélagsins þann 21. janúar sl.
um að málið hafi verið tekið fyrir og bókun bæjarráðs sett þar fram.
Vegna þessa þá vilja forsvarsmenn félagsins gera nokkrar athugasemdir og beina spurningum til bæjarins.
1. Í fundargerð bæjarráðs á umræddum fundi segir orðrétt:
,,Lagt fram bréf Ingibjargar Elínar Magnúsdóttur og Hebu Dísar Þrastardóttur, dagsett 7. janúar 2019, þar
sem óskað er eftir styrk eða styrktarsamningi til tækjakaupa fyrir CrossFit Ísafjörð að fjárhæð kr.
2.500.000,Bæjarráð fagnar framtakinu en sér sér ekki fært að styrkja verkefnið að svo stöddu.”
a) Vegna þessa óskar félagið eftir frekari skýringum. Í umræddri styrkbeiðni félagsins segir að sótt sé
um styrk fyrir hönd félagsins. Því er sett fram í fundargerð að forráðamenn félagsins séu
persónulega að sækja um? Að mati forráðamanna félagsins getur umrætt orðalag valdið
misskilningi. Var erindi félagsins afgreitt á fundinum sem erindi tveggja einstaklinga eða sem félags
sem inniheldur fjölda iðkenda?
b) Í öðru lagi er þess óskað að skýrt verði nánar út fyrir félaginu hvað það þýði að verkefnið verði ekki
styrkt að svo stöddu. Er það ætlun bæjarins að styrkja verkefnið síðar og ef svo er með hvaða
hætti og hvenær?
2. Því hefur félaginu ekki borist formlegt svar frá bænum vegna umræddrar styrkbeiðni? Að mati félagsins
verður bærinn að svara erindum sem beint er til hans með formlegum hætti. Er von á öðru bréfi þar sem
sjónarmið bæjarins um að styrkja verkefnið ekki koma fram?
3. Þar sem bærinn hefur nú í yfir 1 ár styrkt aðila til þess að reka líkamsræktarstöð á Ísafirði óskar félagið
eftir upplýsingum um það á hvaða grundvelli bæjaryfirvöld telja það standast 11. gr. stjórnsýslulaga að
styrkja annan aðila í sambærilegum rekstri en hafna alfarið, án skýringa, að koma að því að styrkja Ísófit
ehf.

a) Vegna þessa óskar félagið eftir upplýsingum um allar greiðslur Ísafjarðarbæjar til félaganna Studio
Dan ehf., kt. 440405-1260, og Þrúðheima ehf., kt. 480218-0940, frá 1. febrúar 2018.
b) Jafnframt er óskað eftir upplýsingum um tækjakaup Ísafjarðarbæjar frá þeim tíma vegna
umræddrar heilsuræktar við Hafnarstræti 20.
c) Auk þessa er óskað eftir upplýsingum um greiðslur Ísafjarðarbæjar til leigusala umrædds
húsnæðis.
d) Þess er óskað að Ísafjarðarbær upplýsi um tekjur sínar af rekstri líkamsræktar við Hafnarstræti 20
á Ísafirði.
Er þess óskað að umrædd gögn séu afhent á grundvelli 5. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012. Ekki verður séð
að umræddar greiðslur falli undir takmarkanir 6-10. gr. upplýsingalaga. Ef það er mat bæjarins að heimilt
sé að takmarka umræddar upplýsingar á grundvelli þess að um sé að ræða fyrirtæki í eigu bæjarins í
samkeppnisrekstri er sérstaklega óskað eftir frekari skýringum og rökstuðningi þar um, sbr. spurningu 4
hér að neðan.
4. Að lokum er þess óskað að Ísafjarðarbær rökstyðji það verklag að niðurgreiða eina líkamsræktarstöð í
bænum en ekki aðra og hvernig það að mati bæjarins geti bæði samrýmst jafnræðisreglu stjórnsýslulaga
og c. lið 8. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 en þar er fjallað um að opinberir aðilar takmarki ekki samkeppni
á markaði. Með því að niðurgreiða eina líkamsrækt en ekki aðra er að mati forráðamanna Ísófit ehf. verið
að takmarka samkeppni á markaði og möguleika félagsins til að halda velli.

