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Sveitarstjóri Grímsnes- og Grafningshrepps

From: Gauti Daðason <gauti.dadason@srn.is>
Sent: þriðjudagur, 16. nóvember 2021 11:16
To: radhus@reykjavik.is; kopavogur@kopavogur.is; postur@seltjarnarnes.is; 

gardabaer@gardabaer.is; hafnarfjordur@hafnarfjordur.is; mos@mos.is; 
oddviti@kjos.is; reykjanesbaer@reykjanesbaer.is; grindavik@grindavik.is; 
skrifstofa@vogar.is; afgreidsla@sudurnesjabaer.is; akranes@akranes.is; 
skorradalur@skorradalur.is; hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is; 
borgarbyggd@borgarbyggd.is; grundarfjordur@grundarfjordur.is; 
helgafellssveit341@gmail.com; stykkisholmur@stykkisholmur.is; 
eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is; snb@snb.is; dalir@dalir.is; 
bolungarvik@bolungarvik.is; postur@isafjordur.is; sveitarstjori@reykholar.is; 
talknafjordur@talknafjordur.is; vesturbyggd@vesturbyggd.is; sudavik@sudavik.is; 
arneshreppur@arneshreppur.is; drangsnes@drangsnes.is; 
strandabyggd@strandabyggd.is; skagafjordur@skagafjordur.is; 
skrifstofa@hunathing.is; valdimar@blonduos.is; skagastrond@skagastrond.is; 
skaga.byggd@simnet.is; hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is; 
akrahreppur@akrahreppur.is; akureyri@akureyri.is; nordurthing@nordurthing.is; 
fjallabyggd@fjallabyggd.is; dalvik@dalvik.is; esveit@esveit.is; 
horgarsveit@horgarsveit.is; postur@svalbardsstrond.is; sveitarstjori@grenivik.is; 
skutustadahreppur@skutustadahreppur.is; skrifstofa@tjorneshreppur.is; 
thingeyjarsveit@thingeyjarsveit.is; svalbardshreppur@svalbardshreppur.is; 
langanesbyggd@langanesbyggd.is; fjardabyggd@fjardabyggd.is; 
mulathing@mulathing.is; skrifstofa@vopnafjardarhreppur.is; 
fljotsdalshreppur@fljotsdalur.is; postur@vestmannaeyjar.is; radhus@arborg.is; 
afgreidsla@hornafjordur.is; myrdalshreppur@vik.is; klaustur@klaustur.is; 
asahreppur@asahreppur.is; hvolsvollur@hvolsvollur.is; ry@ry.is; hruni@fludir.is; 
hve@hveragerdi.is; olfus@olfus.is; Grímsnes- og Grafningshreppur; 
skeidgnup@skeidgnup.is; blaskogabyggd@blaskogabyggd.is; 
floahreppur@floahreppur.is

Subject: Auglýsing um ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja 
starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélaga.

Góðan dag,  

Til upplýsingar - https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2021/11/15/Sveitarstjornum-heimilad-

ad-taka-akvardanir-ad-nyju-a-fjarfundum-vegna-faraldursins/.  

„Vegna fjölgunar COVID-19 smita í samfélaginu hefur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra veitt 

sveitarstjórnum tímabundna heimild til að ákveða að sveitarstjórnarmönnum sé heimilt að taka þátt í fundum 

sveitarstjórna eða nefnda og ráða á vegum sveitarfélaga, þrátt fyrir að um annað sé getið í samþykktum þeirra. 

Heimildin gildir til 31. janúar 2022. 

Þetta er gert til að tryggja starfhæfi sveitarstjórna og til að auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélaga með 

vísan í 1. mgr. 131. gr. sveitarstjórnarlaga (nr. 138/2011). Þar er mælt fyrir um að ráðherra geti veitt sveitarstjórnum 

heimild að taka ákvarðanir sem fela í sér tímabundin frávik frá tilteknum ákvæðum sveitarstjórnarlaga og samþykkta 

sinna. 

Með breytingum (lög 96/2021) á sveitarstjórnarlögum fyrr á árinu voru skilyrði þess að sveitarstjórnarfulltrúar gætu 

tekið þátt í fundum sveitarstjórna með rafrænum hætti rýmkuð. Eftir sem áður ber sveitarfélögum að mæla fyrir um 
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rétt sveitarstjórnarmanna til að taka þátt í fundum sveitarstjórna og í nefndum og ráðum á vegum sveitarfélagsins 

með rafrænum hætti, í samþykktum um stjórn sveitarfélaga. Ráðuneytið hefur gefið út uppfærða fyrirmynd að 

samþykkt um stjórn sveitarfélags vegna þess, sbr. 2. mgr. 9. gr. sveitarstjórnarlaga og leiðbeiningar ráðuneytisins um 

framkvæmd fjarfunda, nr. 1182/2021. 

Ljóst er að mörgum sveitarfélögum hefur ekki gefist tími til að uppfæra samþykktir sínar vegna framangreindra 

breytinga. Þar sem það getur tekið tíma að breyta slíkum samþykktum, hefur ráðherra samþykkt ósk margra 

sveitarfélaga að halda fjarfundi í samræmi við 17. gr. sveitarstjórnarlaga og leiðbeiningar ráðuneytisins, þrátt fyrir að 

um annað sé getið í samþykktum þeirra.  

Heimildin hefur þegar öðlast gildi og gildir til 31. janúar 2022. Á því tímabili er sveitarstjórnum heimilt að taka 

fyrrgreindar ákvarðanir á fundi þar sem allir fundarmenn taka þátt á fundinum með rafrænum hætti. Ráðherra veitti 

fyrst heimild af þessu tagi vegna heimsfaraldurs kórónuveiru í mars árið 2020. Hún var framlengd í ágúst 2020, 

nóvember 2020, desember 2020, mars 2021 og gilti fram í júlí á þessu ári. 

 Skoða auglýsingu um ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja starfhæfi sveitarstjórna 

og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélaga“ 

Bestu kveðjur, 

To help protect you r priv acy, Microsoft Office prevented automatic download of this picture from the Internet.
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Nr. 1273 12. nóvember 2021 

AUGLÝSING 
um ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja  

starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélaga. 
 
Vegna aukinna COVID-19 smita í samfélaginu og á grundvelli hættustigs almannavarna vegna 

COVID-19 faraldursins, hefur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra tekið svofellda ákvörðun með 
vísan til 1. mgr. 131. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011. 

Til að tryggja starfhæfi sveitarstjórna og til að auðvelda ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélaga, 
er öllum sveitarstjórnum heimilt að taka ákvarðanir sem fela í sér tímabundin frávik frá ákvæðum 
samþykkta sinna um stjórn sveitarfélaga, sem mæla fyrir framkvæmd fjarfunda, sbr. 2. mgr. 19. gr. 
sveitarstjórnarlaga. 

Sveitarstjórnum er heimilt að taka þessar ákvarðanir á fundi þar sem allir fundarmenn taka þátt í 
fundinum með rafrænum hætti. 

Heimild þessi öðlast þegar gildi og gildir til 31. janúar 2022. 
 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 12. nóvember 2021. 
 

Sigurður Ingi Jóhannsson. 
Ragnhildur Hjaltadóttir. 

__________ 
 

B-deild – Útgáfud.: 15. nóvember 2021 
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