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SA M ÞY KK T
um breytingu á samþykkt um stjórn Ísafjarðarbæjar
og fundarsköp bæjarstjórnar, nr. 525/2021.
1. gr.
Við 5. gr. samþykktarinnar bætast tveir töluliðir, svohljóðandi:
10. Setja sveitarfélaginu málstefnu skv. 130. gr. sveitarstjórnarlaga.
11. Móta stefnu fyrir komandi ár og næstu þrjú ár á eftir um það þjónustustig sem sveitarfélagið
hyggst halda uppi í byggðum og byggðarlögum fjarri stærstu byggðakjörnum sveitarfélagsins, sbr. 130. gr. a. sveitarstjórnarlaga.
2. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 12. gr. samþykktarinnar:
a. 1. málsl. 1. mgr. 12. gr. samþykktarinnar orðast svo: Fundir bæjarstjórnar eru opnir, en bæjarstjórn getur ákveðið að einstök mál verði rædd fyrir luktum dyrum þegar það telst nauðsynlegt
vegna eðlis máls, svo sem viðkvæmra einkamála manna eða viðskiptamála sem æskilegt er
vegna hagsmuna sveitarfélagsins að rædd verði fyrir luktum dyrum.
b. Á eftir 2. mgr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Þrátt fyrir að fundi sé lokað er heimilt að ákveða að tilteknir starfsmenn Ísafjarðarbæjar séu
viðstaddir.
3. gr.
14. gr. samþykktarinnar orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Þátttaka í fundi með rafrænum hætti.
Sveitarstjórnarmönnum/nefndarmönnum í sveitarstjórn, nefndum og ráðum á vegum Ísafjarðarbæjar er heimilt að taka þátt í fundi með rafrænum hætti, séu þeir staddir í sveitarfélaginu eða í erindagjörðum innanlands á vegum þess. Fer um framkvæmd slíkra funda skv. leiðbeiningum ráðuneytis
sveitarstjórnarmála, sbr. 2. mgr. 19. gr. sveitarstjórnarlaga.
4. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 15. gr. samþykktarinnar:
a. 3. tölul. orðast svo: Stefnumarkandi áætlanir sem gilda eiga til lengri tíma og taka til sveitarfélagsins í heild eða meiri hluta þess.
b. 4. og 5. tölul. samþykktarinnar falla brott og 6. tölul. verður að 4. tölul.
5. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 16. gr. samþykktarinnar:
a. Orðin „í gerðabók“ í 1. mgr. I. kafla falla brott.
b. 2., 3. og 4. málsl. 3. mgr. I. kafla falla brott.
c. Í stað orðanna „færðar í gerðabók bæjarstjórnar“ í 4. málsl. 1. mgr. a-liðar II. kafla kemur
„ritaðar“.
6. gr.
Á eftir 1. mgr. 35. gr. samþykktarinnar kemur ný málsgrein svohljóðandi:
Sveitarstjórn er heimilt að ákveða að nefnd fyrir hluta sveitarfélagsins sé kosin af íbúum viðkomandi hluta þess að uppfylltum öðrum skilyrðum 38. gr. sveitarstjórnarlaga.
7. gr.
Eftirfarandi breyting verður á 39. gr. samþykktarinnar:
Orðin „síma- eða“ í 4. mgr. falla brott.
8. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 40. gr. samþykktarinnar:
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a. 1. málsl. 2. mgr. orðast svo: Nefndir, ráð og stjórnir sveitarfélagsins skulu rita fundargerðir
með rafrænum hætti, að öðrum kosti skal halda gerðabók þar sem fundargerð er rituð skv.
samþykkt þessari.
b. 2. málsl. 2. mgr. orðast svo: Kjörinn ritari nefndar skal rita fundargerð.
9. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 48. gr. samþykktarinnar:
a. 9. tölul. A-liðar orðast svo:
Kjörstjórnir: Bæjarstjórn kýs í yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar þrjá fulltrúa og jafnmarga til vara
skv. 17. gr. kosningalaga nr. 112/2021. Kjörstjórn kýs sér oddvita úr sínum hópi og skiptir
með sér verkum. Kjörstjórnir fara með þau verkefni sem þeim eru falin samkvæmt ákvæðum
kosningalaga.
Enn fremur kýs sveitarstjórn þrjár undirkjörstjórnir, fyrir Þingeyri, Flateyri og Suðureyri, svo
og þrjár fyrir Skutulsfjörð. Bæjarstjórn er heimilt að kjósa eina hverfiskjörstjórn fyrir
Skutulsfjörð í samræmi við 2. mgr. 17. gr. kosningalaga. Í hverja undirkjörstjórn skal kjósa
þrjá aðalmenn og jafnmarga varamenn.
b. Við B-lið bætist nýr töluliður, svohljóðandi:
9. Náttúrustofa Vestfjarða: Sveitarstjórn kýs fulltrúa í stjórn Náttúrustofu Vestfjarða í samræmi við samþykktir félagsins.
10. gr.
51. gr. samþykktarinnar orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Ráðning í æðstu stjórnunarstöður.
Bæjarstjórn ræður starfsmenn í æðstu stjórnunarstöður hjá Ísafjarðarbæ, og veitir þeim lausn frá
starfi. Um er að ræða sviðsstjóra, mannauðsstjóra, slökkviliðsstjóra og hafnarstjóra.
11. gr.
52. gr. samþykktarinnar orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Um ráðningu annarra starfsmanna.
Bæjarstjóri ræður stjórnendur stofnana og veitir þeim lausn frá störfum. Stjórnendur stofnana
annast ráðningu annarra starfsmanna í samráði við sviðsstjóra. Upplýsa skal viðkomandi fagnefnd um
ráðningu stjórnenda stofnana á næsta fundi nefndarinnar.
12. gr.
Á eftir 61. gr. samþykktarinnar kemur ný grein, 62. gr., og breytist þá númeraröð þeirra sem á
eftir koma, sem orðast svo, ásamt fyrirsögn:
Borgarafundir, íbúaþing, íbúakosningar o.fl.
Um samráð við íbúa, þ.m.t. borgarafundi, íbúaþing og íbúakosningar, gilda ákvæði X. kafla
sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011.
13. gr.
Samþykkt þessi sem bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar hefur sett samkvæmt ákvæðum 9. og 18. gr.
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi.
Innviðaráðuneytinu, 2. mars 2022.
F. h. r.
Guðni Geir Einarsson.
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