SAMÞYKKT

um stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar
Tillaga er gerð um eftirtaldar breytingar:

1. gr.
26. gr. samþykktarinnar breytist og verður svohljóðandi:
Ráð (fastanefndir), stjórnir og aðrar nefndir.
Bæjarstjórn kýs fulltrúa í ráð, stjórnir og nefndir samkvæmt ákvæðum laga, reglugerða og
samþykktar þessarar. Ráð (bæjarráð, skóla- og frístundaráð, velferðar- og mannréttindaráð og
skipulags- og umhverfisráð) teljast fastanefndir bæjarstjórnar. Kjörtímabil fastanefnda er eitt ár sbr.
43. gr. samþykktar þessara.
Á fyrsta fundi stjórnar/nefndar skal kjósa formann, varaformann og ritara stjórnar/nefndar nema lög,
samþykktir eða bæjarstjórn ákveði annað.
Formaður ráðs/stjórnar/nefndar boðar nefnd saman til fyrsta fundar eða ákveður hver skuli gera það,
nema formaður hafi áður verið valinn af bæjarstjórn. Formaður ráðs/stjórnar/nefndar boðar eða lætur
boða fundi í ráði/stjórn/nefnd með a.m.k. eins sólarhrings fyrirvara.
Að loknum sveitarstjórnarkosningum halda ráð (fastanefndir) umboði sínu þar til nýkjörin
bæjartjórn hefur kjörið nýja nefnd í þeirra stað en með sömu takmörkunum valdheimilda og fyrri
bæjarstjórn sætti að afloknum kosningum sbr. 12. gr. og 2. mgr. 37. gr. sveitarstjórnarlaga

___________________________________________________________________________
Greinargerð með breytingartillögu:
Gerð er breyting varðandi kjörtímabil fastanefnda og það tilgreint eitt ár sem er til samræmis
við önnur ákvæði samþykktarinnar sbr. A. lið 43. gr., 1. mgr. 44. gr., 1. mgr. 51. gr., 1. mgr. 58.
gr. og 65. gr.
Stafabrengl leiðrétt í 4. mgr. greinarinnar.

_______________________________________________________

2. gr.
43. gr. samþykktarinnar breytist og verður svohljóðandi:
Fastanefndir, aðrar nefndir, stjórnir og ráð sem bæjarfélagið á aðild að.
Bæjarstjórn kýs í eftirfarandi ráð, stjórnir og nefndir. Bæjarstjórn formenn og varaformenn nefnda skv.
B-lið:
A. Til eins árs:
Á fundi í júní ár hvert:
1.

2.

3.

4.

Bæjarráð. Þrjá bæjarfulltrúa sem aðalmenn og jafn marga til vara skv. 35. gr.
sveitarstjórnarlaga. Um kjör í bæjarráð gilda ákvæði 44. greinar samþykktar þessarar. Tilnefna
skal einnig áheyrnarfulltrúa til eins árs séu þeir til staðar sbr. 2. mgr. 44. gr.
Skóla- og frístundaráð. Þrjá aðalmenn og þrjá til vara samkvæmt ákvæðum 51. gr. samþykktar
þessarar sbr. 2. mgr. 27. gr. Tilnefna skal einnig áheyrnarfulltrúa til eins árs séu þeir til staðar
sbr. 3. mgr. 51. gr.
Velferðar- og mannréttindaráð. Þrjá aðalmenn og þrjá til vara samkvæmt ákvæðum 58. gr.
samþykktar þessarar sbr. 2. mgr. 27. gr. Tilnefna skal einnig áheyrnarfulltrúa til eins árs séu
þeir til staðar sbr. 3. mgr. 58. gr.
Skipulags- og umhverfisráð. Þrjá aðalmenn og þrjá til vara samkvæmt ákvæðum 65. gr.
samþykktar þessarar sbr. 2. mgr. 27. gr. Tilnefna skal einnig áheyrnarfulltrúa til eins árs séu
þeir til staðar sbr. 3. mgr. 65. gr.

B. Til fjögurra ára:
Á fyrsta eða öðrum fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum:
1.
2.
3.

4.
5.

Menningar- og safnanefnd. Sex aðalmenn og jafnmarga til vara.
Nefndin annast verkefni samkvæmt erindisbréfi og samkvæmt skipulagsskrá Byggðasafnsins
í Görðum.
Barnaverndarnefnd. Fimm aðalmenn og jafnmarga til vara, samkvæmt barnaverndarlögum nr.
80/2002.
Kjörstjórn. Þrjá aðalmenn og þrjá til vara. Kjörstjórn fer með verkefni kjörstjórnar við
Alþingiskosningar skv. 15. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000 og yfirkjörstjórnar
við bæjarstjórnarkosningar skv. 14. gr. laga nr. 5/1998 um kosningar til sveitarstjórna svo og
annarra kosninga skv. lögum. Kjörstjórnir fara með þau verkefni sem þeim eru falin samkvæmt
ákvæðum laga um kosningar til sveitarstjórna og laga um kosningar til Alþingis.
Undirkjörstjórnir. Þrjá aðalmenn í hverja undirkjörstjórn og jafnmarga til vara.
Stjórn Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis. Þrjá aðalmenn og þrjá til vara. Stjórnin starfar
samkvæmt skipulagsskrá.

C. Tilnefningar þingfulltrúa hjá samtökum sveitarfélaga og í stjórnir:
1. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Einn aðalmann og annan til vara samkvæmt stofnsamþykktum
Orkuveitu Reykjavíkur. Aðalmaður skal vera úr hópi kjörinna aðalbæjarfulltrúa.
2. Stjórn Faxaflóahafna. Einn aðalmann og annan til vara ásamt einum áheyrnarfulltrúa
samkvæmt stofnsamþykktum Faxaflóahafna. Aðalmaður skal vera úr hópi kjörinna
aðalbæjarfulltrúa.
3. Heilbrigðisnefnd Vesturlands. Sveitarstjórnirnar á svæðinu kjósa sameiginlega fimm
aðalmenn og jafnmarga til vara í nefndina skv. 11. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir
nr. 7/1998.

4.

Sorpurðun Vesturlands. Aðalfundur kýs árlega úr hópi hluthafa 7 menn í stjórn félagsins. Um
hæfi þeirra fer að lögum.
5. Fulltrúaráð Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi. Fimm aðalmenn og jafnmarga til vara
samkvæmt samningi sveitarfélaga á Vesturlandi um rekstur skólans, frá 3. október 2006.
6. Fulltrúaráð Brunabótafélags Íslands. Einn aðalmann og annan til vara skv. 9. gr. laga um
Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag Íslands nr. 68/1994.
7. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Fimm fulltrúar og jafnmargir til vara á aðalfund Samtaka
sveitarfélaga á Vesturlandi samkvæmt lögum samtakanna.
8. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fjóra þingfulltrúa og jafnmarga til vara skv. 7.
gr. laga Sambands íslenskra sveitarfélaga.
9. Samstarfsnefnd lögreglu og sveitarfélaga, skv. viljayfirlýsingu Ríkislögreglustjóra og
Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 30. apríl 2004.
10. Öldungaráð Akraness. Þrjá aðalmenn og einn til vara skv. 3. gr. samþykktar bæjarstjórnar um
öldungaráð Akraness frá 22. maí 2018 og 2. mgr. 38. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga
nr. 40/1991. Bæjarstjórn tilnefnir formann öldunagráðsins úr hópi aðalmanna.
11. Samráðshóð um málefni fatlaðra. Þrjá fulltrú skv. 42. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga
nr. 40/1991.
12. Þróunarfélag Grundartanga ehf. Einn aðalmann í stjórn og einn til vara skv. samþykktum
félagsins frá 7. júlí 2016.
D. Aðrar nefndir sem stofnaðar verða.
E. Verkefnabundnar nefndir:
Bæjarstjórn og bæjarráð geta skipað nefndir til að vinna að afmörkuðum verkefnum. Umboð
slíkra nefnda fellur sjálfkrafa niður við lok kjörtímabils bæjarstjórnar eða fyrr ef verki
nefndarinnar er lokið. Bæjarstjórn getur afturkallað umboð slíkrar nefndar hvenær sem er.
Þegar bæjarstjórn Akranes tilnefnir fleiri en einn fulltrúa í samstarfsnefndir skal að öllu jöfnu
tilnefna a.m.k. einn fulltrúa úr minnihluta.

__________________________________________________________________________________
Greinargerð með breytingartillögu:
Gerð er tillaga um breytingu í titli greinarinnar sem vísar til þess að bæjarstjórn kjósi formenn
og varaformenn nefnda skv. B lið enda sérstaklega tilgrein í A lið að bæjarstjórn kýs alla
fulltrúa fastanefnda en ekki bara formann og varaformenn eins og tiltekið er í gildandi
samþykkt.
1. Breytingar varðandi A. lið.
Bætt er við ákvæðið að skipa skuli einnig áheyrnarfulltrúa til eins árs séu þeir til staðar en
samkvæmt samþykktinni sbr. 3. mgr. 44., 3. mgr. 51., 3. mgr. 58 og 3. mgr. 65. er gert ráð fyrir
að framboð sem ekki fá aðalfulltrúa í fastanefndir (bæjarráð, skóla- og frístundaráð, velferðarog mannréttindaráð og skipulags- og umhverfisráð) skuli fá áheyrnarfulltrúa í viðkomandi
nefnd. Breytingin er fyrst og fremst gerð til áréttingar um þá framkvæmd sem verið hefur um
árlega skipan áheyrnarfulltrúa með sama hætti og gildir um aðalfulltrúa.

2. Breyting varðandi C. lið.
Gerð er tillaga um að tilnefning aðalmanns í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur skv. 1. tl. C. liðar 43.
gr. og stjórn Faxaflóahafna skv. 2. tl. C. liðar 43. gr. sé bundin við aðalbæjarfulltrúa. Kjörgengi
varamanns er í samræmi við skipan í bæjarráðs þar sem heimilt er að kjósa varamann úr hópi
varabæjarfulltrúa. Tillagan er gerð með hliðsjón af sérstöðu umræddra félaga fyrir
Akraneskaupstað og mikilvægi þess að viðkomandi stjórnarmenn geti beint og milliliðalaust
gert grein fyrir málefnum/fundargerðum á bæjarstjórnarfundum. Lagt er til með
bráðabirgðaákvæði að þessi regla taki gildi á árinu 2019 í tengslum við aðalfundi viðkomandi
félaga er kosin verður ný stjórn.

Bætt er við tilnefningu í öldungaráð Akraness samkvæmt samþykkt bæjarstjórnar Akraness frá
því maí 2018 sem byggir á lögum sem samþykkt voru á Alþingi þann 26. apríl síðastliðinn um
breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Bætt er einnig við tilnefningu
í samráðshóp um málefni fatlaðra sbr. framangreindar breytingar á lögum um félagsþjónustu
sveitarfélaga. Ennfremur er bætt við tilnefningu aðal- og varamanns í stjórn Þróunarfélags
Grundartanga ehf. samkvæmt stofnsamþykktum félagsins frá 7. júlí 2016.

Felld eru út tilnefningar samkvæmt töluliðum 9, 10. og 11. í Almannavarnanefnd (9. tl.) og
samstarfsnefndir Akraneskaupstaðar annars vegar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar
(10. tl.) og Verkalýðsfélags Akraness (11. tl.) hins vegar. Ákvörðun um að fella út
almannavarnanefndina er í samræmi við samkomulag sveitarsfélaganna á Vesturlandi um að
hafa eina sameiginlega nefnd á svæðinu og var staðfest var af dómsmálaráðherra þann 29. maí
2018. Ákvðrun um að fella niður samstarfsnefndir í héraði eru samkvæmt kjarasamningum
félaganna og Sambands íslenskra sveitarfélaga frá árinu 2015 og 2016 en báðir samningarnir
gilda til 31. mars 2018. Nefndirnar eru nú starfsræktar miðlægt og ekki gert ráð fyrir
tilnefningum fulltrúa einstaka sveitarfélaga.
Röðun töluliða er samkvæmt framangreindum breytingum.
_______________________________________________________
3. gr.
49. gr. samþykktarinnar breytist og verður svohljóðandi:
Nefndir og stjórnir.






Menningar- og safnanefnd
Stjórn Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilis
Almannavarnanefnd
Kjörstjórn við Alþingis- og sveitarstjórnarkosningar
Undirkjörstjórnir við Alþingis- og sveitarstjórnarkosningar

___________________________________________________________________________

Greinargerð með breytingartillögu:
Gerð er sú breyting að fella út samstarfsnefnd en eins og gerð er grein fyrir við breytingar skv.
2. gr. hér að framan voru nefndirnar lagðar niður í kjarsamningnum á árinu 2015 og 2016.
_______________________________________________________

4. gr.
56. gr. samþykktarinnar breytist og verður svohljóðandi:
Nefndir og stjórnir.


Fulltrúaráð Fjölbrautarskóla Vesturlands.

___________________________________________________________________________
Greinargerð með breytingartillögu:
Gerð er textabreyting sem felur í sér að tilgreina fullt nafn viðkomandi stofnunar.
_______________________________________________________

5. gr.
60. gr. samþykktarinnar breytist og verður svohljóðandi:
Boðun funda.
Sviðsstjóri velferðar- og mannréttindaráð undirbýr ráðsfundi í samráði við formann ráðsins. Hann
sér um velferðar- og mannréttindaráð sé boðað til fundar með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá a.m.k.
einum sólarhring fyrir fund. Geti ráðsmaður ekki sótt fund, tilkynnir hann forföll til sviðsstjóra velferðarog mannréttindasviðs og óskar eftir því að varamaður verði boðaður.

___________________________________________________________________________
Greinargerð með breytingartillögu:
Gerð er leiðrétting vegna misritunar á orðinu sviðsstjóri.
_______________________________________________________

6. gr.
63. gr. samþykktarinnar breytist og verður svohljóðandi:
Nefndir og stjórnir.
Eftirtaldar nefndir og stjórnir sem kjörnar eru af bæjarstjórn heyra undir stjórnsýslu velferðar- og
mannréttindaráðs:




Barnaverndarnefnd.
Öldungaráð.
Samráðshópur um málefni fatlaðra.

___________________________________________________________________________
Greinargerð með breytingartillögu:
Gerð er breyting með hliðsjón af lagabreytingum samkvæmt lögum um félagþjónustu
sveitarfélaga nr. 40/1991 sbr. lög nr. 37/2018.

_______________________________________________________
7. gr.
74. gr. samþykktarinnar breytist og verður svohljóðandi:
Ráðning starfsmanna.
Bæjarstjórn ræður starfsmenn í helstu stjórnunarstöður hjá bæjarfélaginu að fengnum
tillögum viðkomandi ráða og veitir þeim lausn frá störfum.
Helstu stjórnendur s.s. sviðsstjórar ráða og stjórnendur fyrirtækja skulu ráðnir til fimm ára.
Heimilt er að endurráða stjórnendur til fimm ára í senn án auglýsingar.
Heimild bæjarráðs þarf fyrir ráðningu í öll ný stöðugildi.

___________________________________________________________________________
Greinargerð með breytingartillögu:
Gerð er sú breyting að bæjarstjórn og fagráð komi eingöngu að ráðningu æðstu embættismanna
sveitarfélagsins þ.e. bæjastjóra, sviðsstjóra og fyrirtækja sveitarfélagsins. Ráðning annarra
stjórnana verði á hendi bæjarstjóra eða e.a. sviðsstjóra. Er breytingin í samræmi við
fyrirkomulag hjá öðrum sveitarfélögum og að auki hefur það verið almennt viðhorf bæjarfulltrúa
sem og fulltrúa í fagráðum að fyrra fyrirkomulag sé óheppilegt enda þessir aðilar ekki í stöðu
til að setja hafa þá aðkomu að málunum sem nauðsynleg er til að standa undir þeirri ábyrgð sem
ráðningarvaldinu fylgir.

Gerð tillaga um breytingu á orðalagi lokamálsgreinarinnar sem skilja má þannig að aðkomu
bæjarráðs þurfi að sjálfri ráðningunni.
_______________________________________________________
8. gr.
Við samþykktina bætist svohljóðandi ákvæði til bráðabirgða:
a. Tilnefning aðal- og varamanns í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samkvæmt 1. tl. C. liðar 43. gr.
tekur gildi árið 2019 í tengslum við skipan nýrrar stjórnar á aðalfundi félagsins.
b. Tilnefning aðal- og varamanns í stjórn Faxaflóahafna samkvæmt 2. tl. C. liðar 43. gr. tekur
gildi árið 2019 í tengslum við skipan nýrrar stjórnar á aðalfundi félagsins.

___________________________________________________________________________
Greinargerð með breytingartillögu:
Gerð er sú tillaga að fyrirkomulag er varðar skipan í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og
Faxaflóahafna taki fyrst gildi á árinu 2019 vegna skipunar stjórnanna árið 2019 til 2020.
Búið er að skipa í stjórnirnar og var það gert á aðalfundi Orkuveitunnar þann 28. júní sl. og á
aðalfundi Faxaflóahafna þann 27. júní sl. hvoru tveggja samkvæmt tilnefningum bæjarstjórnar
Akraness þann 12. júní sl.
Að öðru leyti um ástæður fyrir breytingunum vísast til athugasemda við breytingar á 43. gr. sbr.
2. gr. hér að framan.
_______________________________________________________

9. gr.
88. gr. samþykktarinnar breytist og verður svohljóðandi:
Staðfesting.
Til þess að gera breytingu á samþykkt þessari þarf umræður á tveimur fundum í bæjarstjórn,
samþykki meirihluta atkvæða og staðfestingu þess ráðuneytis sem fer með málefni
sveitarfélaga.
Samþykkt þessi sem bæjarstjórn Akraneskaupstaðar hefur sett, samkvæmt ákvæðum 9. gr. sbr.
18. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi.
Þannig samþykkt við síðari umræðu í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar þann xx. yy. 2018.
Fyrri umræða fór fram þann xx.yy. 2018.

___________________________________________________________________________
Greinargerð með breytingartillögu:
Greinin þarfnast ekki skýringa.
Númeraröð breytist og verður 89. gr. í stað 88. gr. Nánari útfærsla verður unnin skv. ráðgjöf
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins.

_______________________________________________________
3. október 2018 / SA

