ERINDISBRÉF
FYRIR
FRAMKVÆMDARÁÐ EYJAFJARÐARSVEITAR
I. kafli.
Skipan ráðsins og hlutverk.
1. gr.
Framkvæmdaráð er skipað af sveitarstjórn til fjögurra ára að afloknum bæjar- og
sveitarstjórnakosningum. Ráðið fjallar um framkvæmdir og viðhald eftir því sem nánar
segir í erindisbréfi þessu.
2. gr.
Framkvæmdaráð er skipað þrem fulltrúum úr sveitarstjórn og jafn mörgum til vara.
Ráðið kýs sér formann úr sínum hópi. Auk kjörinna fulltrúa skal sveitarstjóri sitja fundi
ráðsins og umsjónarmenn fasteigna skulu eiga rétt á að sitja fundi ráðsins með málfrelsi
og tillögurétti. Formaður boðar fundi ráðsins og skal við það miðað að fundir séu
haldnir reglulega. Hver framkvæmdaráðsmaður sem er getur óskað eftir fundi með viku
fyrirvara telji hann ástæðu til.
3. gr.
Helstu verkefni framkvæmdaráðs eru eftirfarandi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Að gera tillögur um framkvæmdaáætlun og forgangsröðun framkvæmda.
Að gera tillögur um viðhaldsverkefni.
Að hafa eftirlit með undirbúningi framkvæmda.
Að hafa eftirlit með framkvæmdum fyrir hönd sveitarstjórnar.
Að fylgjast með að lögum og reglum sé framfylgt við verklegar framkvæmdir.
Að gera tillögur að verklagsreglum sem heyra undir verksvið ráðsins.
Að annast önnur þau verkefni á verksviði ráðsins sem sveitarstjórn ákveður.
4. gr.

Framkvæmdaráð skal gera tillögur að fjárhagsáætlun til sveitarstjórnar ár hvert vegna
viðhalds fasteigna og nýframkvæmda. Slíkar tillögur ásamt kostnaðaráætlun skulu
liggja fyrir í okt. ár hvert eða fyrr ef sveitarstjórn ákveður svo.
5. gr.
Framkvæmdaráð fylgist reglubundið með framkvæmdum og skal a.m.k. fjórða hvern
mánuð afla sér formlega upplýsinga um stöðu nýframkvæmda og viðhalds og leita
skýringa á frávikum frá fjárhagsáætlun ef um þau er að ræða.
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II. kafli
Fundir ráðsins og starfshættir.
6. gr.
Fundir í framkvæmdaráði skulu haldnir þegar efni liggur fyrir til umfjöllunar en þó ekki
sjaldnar en 4 sinnum á ári. Skylt er að boða fund ef einhver nefndarmanna æskir þess.
7. gr.
Formaður boðar fund og stýrir honum. Fundur telst löglega boðaður ef til hans er boðað
með minnst tveggja sólahringa fyrirvara. Fundir nefndarinnar skulu að öllu jöfnu
boðaðir með skriflegri dagskrá og skal dagskránni fylgja afrit erinda eða annarra
skriflegra gagna, sem tengjast dagskrárliðum fundarins. Fundir skulu haldnir fyrir
luktum dyrum. Fundur telst ályktunarhæfur ef meirihluti nefndarmanna er mættur og
ræður afl atkvæða afgreiðslu mála. Falli atkvæði að jöfnu telst mál fallið.
8. gr.
Fundir framkvæmdaráðs skulu tölvuskráðir auk skráningar í sérstaka fundargerðarbók.
Við skráningu skal fylgja þeim meginreglum, sem gilda um skráningu fundargerða
sveitarsjórnar, sbr. 15. gr. samþykktar um stjórn Eyjafjarðarsveitar. Fundargerðarbók
og öll bréf, erindi, skýrslur og skjöl, sem snerta starf nefndarinnar, skulu varðveitt á
skrifstofu Eyjafjarðarsveitar. Fulltrúar í sveitarstjórn ásamt sveitarstjóra hafa óheftan
aðgang að öllum gögnum nefndarinnar nema lög ákveði annað.
9. gr.
Fulltrúar í framkvæmdaráði skulu í störfum sínum fara eftir þeim siðareglum sem
sveitarstjórn setur. Þar er m.a. kveðið á um þagnarskyldu sem helst áfram þótt
nefndarmenn hætti störfum.
10. gr.
Framkvæmdaráð skal leitast við að haga störfum sínum á hverjum tíma í samræmi við
stefnu sveitarstjórnar í málaflokknum og þann fjárhagsramma, sem honum er settur.
Nefndarmenn eru þó aldrei bundnir af öðru en sannfæringu sinni, lögum, reglugerðum
og samþykkt um stjórn og fundarsköp Eyjafjarðarsveitar í atkvæðagreiðslu á fundum
nefndarinnar.
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X. kafli.
Réttindi og skyldur nefndarmanna.
11. gr.
Um réttindi og skyldur nefndarmanna gilda eftir því sem við á ákvæði V. kafla
sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, sbr. einnig V. kafla samþykktar um stjórn og
fundarsköp Eyjafjarðarsveitar, sem staðfest var af innanríkisráðherra 17. september
2013. Nefndarmönnum er skylt að kynna sér þessi ákvæði. Samþykktina má finna á
heimasíðu Eyjafjarðarsveitar og lög á vef Alþingis.
12. gr.
Fulltrúar í framkvæmdaráð skulu kynna sér þau lög og þær reglugerðir, sem gilda um
þá málaflokka, sem undir ráðið heyra og samþykktir og reglur sem sveitarstjórn hefur
sett. Það á einnig við um samninga og/eða samstarf á þessum vettvangi við önnur
sveitarfélög. Í þessu samhengi er m.a. bent á eftirfarandi:
•
•
•
•
•
•

Skipulagslög, nr. 123/2010, m.s.br.
Lög um mannvirki, nr. 160/2010, m.s.br.
Lög um þjónustukaup nr. 42/2000, m.s.br.
Lög um opinber innkaup nr. 120/2016.
Lög um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009, m.s.br.
Innkaupareglur Eyjafjarðarsveitar dags. 2.09.2015.

Þá er nefndum sveitarfélagsins skylt og rétt að eiga með sér samstarf um málefni, sem
kunna að skarast eða þau gefa að öðru leyti tilefni til.
XI. kafli.
Gildistaka.
13. gr.
Erindisbréf þetta, sem byggir á ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011,
stjórnsýslulögum nr. 37/1993 og samþykkt um stjórn Eyjafjarðarsveitar frá 17.
september 2013, var afgreitt í sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar þann 1. október 2018 til
að taka þegar gildi. Jafnframt er úr gildi fallið erindisbréf fyrir framkvæmdaráð
Eyjafjarðarsveitar frá 9. desember 2011.

Skólatröð 9, 1. október 2018
Sveitarstjórinn í Eyjafjarðarsveit
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