
Fyrri umræða í borgarstjórn , 18. september 2018 

 
BREYTING Á SAMÞYKKT 

um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar 
 
 

Fyrir breytingu: 
 

7. gr. 
Kjör forseta, varaforseta og skrifara. 

Á fyrsta fundi kýs borgarstjórn forseta borgarstjórnar og tvo varaforseta úr hópi 
borgarfulltrúa til eins árs og síðan í júní ár hvert. Fyrsti og annar varaforseti gegna, í þeirri röð, 
störfum forseta í forföllum hans. 

… 
 

Eftir breytingu: 
7. gr. 

Kjör forseta, varaforseta og skrifara. 
Á fyrsta fundi kýs borgarstjórn forseta borgarstjórnar og fjóra varaforseta úr hópi 

borgarfulltrúa til eins árs og síðan í júní ár hvert. Fyrsti, annar, þriðji og fjórði varaforseti gegna, 
í þeirri röð, störfum forseta í forföllum hans. 

… 
 

Fyrir breytingu: 
 

20. gr. 
Málfrelsi. 

Borgarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum borgarstjórnar. 
Hver borgarfulltrúi sem taka vill til máls skal óska heimildar forseta. 
Að jafnaði skulu menn taka til máls í þeirri röð sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Heimilt 

er að víkja frá þessu ef um er að ræða borgarstjóra eða framsögumann svo og borgarfulltrúa 
sem gera vill stutta athugasemd, bera af sér ámæli eða veita andsvar. 

Ef tveir eða fleiri kveðja sér samtímis hljóðs ákveður forseti í hvaða röð þeir tala. 
Borgarfulltrúi skal flytja mál sitt úr ræðustól nema forseti leyfi annað. 

 
Eftir breytingu: 

 
20. gr. 

Málfrelsi. 
Borgarfulltrúi hefur málfrelsi, tillögurétt og atkvæðisrétt á fundum borgarstjórnar. 
Hver borgarfulltrúi sem taka vill til máls skal óska heimildar forseta. 
Að jafnaði skulu menn taka til máls í þeirri röð sem þeir hafa kvatt sér hljóðs. Heimilt 

er að víkja frá þessu ef um er að ræða borgarstjóra eða framsögumann svo og borgarfulltrúa 
sem gera vill stutta athugasemd, bera af sér ámæli eða veita andsvar. 

Ef tveir eða fleiri kveðja sér samtímis hljóðs ákveður forseti í hvaða röð þeir tala. 
Borgarfulltrúi skal flytja mál sitt úr ræðustól nema forseti leyfi annað. Borgarfulltrúar 

skulu þó að jafnaði veita andsvör og gera stuttar athugasemdir úr sæti sínu.  
 
 



Fyrir breytingu: 
23. gr. 

Ræðutími. 
Við umræðu um mál skv. 4. tölul. 2. mgr. 10. gr. má ræðutími í fyrstu ræðu vera allt að 

tuttugu mínútur. Ræðutími í seinni ræðum má vera allt að tíu mínútur. Hið sama gildir um 
ræður borgarstjóra. Við umræður um önnur mál, fundargerðir skv. 2. tölul. 2. mgr. 10. gr. og 
við umræður utan dagskrár er ræðutími takmarkaður við tíu mínútur. 

Ræðutími borgarfulltrúa sem óskar eftir að gera stutta athugasemd eða bera af sér ámæli 
má vera allt að einni mínútu. Forseti getur þó heimilað lengri ræðutíma við umræður um 
fundarsköp eða fundarstjórn forseta. 

Forseta er heimilt að rýmka ræðutíma sé mál það umfangsmikið eða mikilvægt að ekki 
sé hægt að ræða það á fullnægjandi hátt innan þeirra reglna sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 
Einnig er forseta heimilt að rýmka ræðutíma borgarfulltrúa ef sérstaklega stendur á og nauðsyn 
krefur. Ákvörðun forseta samkvæmt þessari málsgrein skal liggja fyrir áður en umræða hefst. 

Við síðari umræðu um fjárhagsáætlun og aðalskipulag Reykjavíkur skal ræðutími vera 
óbundinn. 

 
Eftir breytingu: 

23. gr. 
Ræðutími. 

Við umræðu um mál skv. 4. tölul. 2. mgr. 10. gr. má ræðutími í fyrstu ræðu vera allt að 
tíu mínútur. Ræðutími í seinni ræðum má vera allt að fimm mínútur. Hið sama gildir um 
ræður borgarstjóra. Við umræður um önnur mál, fundargerðir skv. 2. tölul. 2. mgr. 10. gr. og 
við umræður utan dagskrár er ræðutími takmarkaður við fimm mínútur. 

Ræðutími borgarfulltrúa sem óskar eftir að gera stutta athugasemd eða bera af sér ámæli 
má vera allt að einni mínútu. Forseti getur þó heimilað lengri ræðutíma við umræður um 
fundarsköp eða fundarstjórn forseta. 

Forseta er heimilt að rýmka ræðutíma sé mál það umfangsmikið eða mikilvægt að ekki 
sé hægt að ræða það á fullnægjandi hátt innan þeirra reglna sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 
Einnig er forseta heimilt að rýmka ræðutíma borgarfulltrúa ef sérstaklega stendur á og nauðsyn 
krefur. Ákvörðun forseta samkvæmt þessari málsgrein skal liggja fyrir áður en umræða hefst. 

Við síðari umræðu um fjárhagsáætlun og aðalskipulag Reykjavíkur skal ræðutími vera 
óbundinn. 

 
Fyrir breytingu: 

 
28. gr. 

Atkvæðagreiðsla. 
Atkvæðagreiðsla fer að jafnaði fram með handauppréttingu. Borgarfulltrúi greiðir 

atkvæði úr sæti sínu. Forseti biður þá borgarfulltrúa sem samþykkja að rétta upp hönd sína. Að 
því búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. Loks skýrir forseti frá úrslitum 
atkvæðagreiðslunnar. 

… 
 

Eftir breytingu: 
 

28. gr. 
Atkvæðagreiðsla. 

Atkvæðagreiðsla fer að jafnaði fram með rafrænum hætti en að öðrum kosti með 
handauppréttingu. Borgarfulltrúi greiðir atkvæði úr sæti sínu. Forseti biður þá borgarfulltrúa 



sem samþykkja að rétta upp hönd sína. Að því búnu leitar forseti mótatkvæða með sama hætti. 
Loks skýrir forseti frá úrslitum atkvæðagreiðslunnar. 

… 
 

Fyrir breytingu: 
 

32. gr. 
Varamenn í borgarstjórn. 

Varamenn taka sæti í borgarstjórn í þeirri röð sem þeir eru kosnir þegar aðalmenn þess 
lista sem þeir eru kosnir af forfallast. 

Ef tveir eða fleiri flokkar eða framboðslistar til borgarstjórnar leggja í sameiningu fram 
tillögu að lista í borgarstjórn geta þeir komið sér saman um að varamenn á listanum sem eru 
þar fulltrúar sama flokks eða framboðslista og sá aðalmaður í nefnd sem um ræðir taki sæti hans 
í borgarstjórn í forföllum aðalmanns í þeirri röð sem þeir voru kosnir án tillits til hvar þeir 
annars eru í röð varamanna. Sé enginn úr hópi varamanna viðkomandi lista í sama flokki eða 
tilheyri sama framboðslista og aðalmaður tilheyrði þegar kosning í nefnd fór fram, taka 
varamenn af listanum sæti eftir venjulegum reglum. 

 
Eftir breytingu: 

 
32. gr. 

Varamenn í borgarstjórn. 
Varamenn taka sæti í borgarstjórn í þeirri röð sem þeir eru kosnir þegar aðalmenn þess 

lista sem þeir eru kosnir af forfallast. 
Ef tveir eða fleiri flokkar eða framboðslistar til borgarstjórnar leggja í sameiningu fram 

tillögu að lista við kosningu í nefnd, ráð eða stjórn í borgarstjórn geta þeir komið sér saman 
um að varamenn á listanum sem eru þar fulltrúar sama flokks eða framboðslista og sá aðalmaður 
í nefnd sem um ræðir taki sæti hans í borgarstjórn í forföllum aðalmanns í þeirri röð sem þeir 
voru kosnir án tillits til hvar þeir annars eru í röð varamanna. Sé enginn úr hópi varamanna 
viðkomandi lista í sama flokki eða tilheyri sama framboðslista og aðalmaður tilheyrði þegar 
kosning í nefnd fór fram, taka varamenn af listanum sæti eftir venjulegum reglum. 

 
Fyrir breytingu: 

 
50. gr. 

Forsætisnefnd. 
Forseti og varaforsetar borgarstjórnar skipa forsætisnefnd og stýrir forseti starfi 

nefndarinnar. Nú á framboðslisti sem fær kjörinn fulltrúa í borgarstjórn ekki fulltrúa í 
forsætisnefnd skv. 1. málsl. og skal hann þá tilnefna borgarfulltrúa úr sínum röðum sem 
áheyrnarfulltrúa í forsætisnefnd með málfrelsi og tillögurétt.  

Forsætisnefnd heldur að jafnaði fundi tvisvar í mánuði. Boða skal til aukafunda eftir 
þörfum. Forseti borgarstjórnar boðar til funda forsætisnefndar og ákveður dagskrá í samráði við 
framkvæmdastjóra nefndarinnar. 

.… 
 

Eftir breytingu: 
50. gr. 

Forsætisnefnd. 
Forseti og varaforsetar borgarstjórnar skipa forsætisnefnd og stýrir forseti starfi 

nefndarinnar. Nú á framboðslisti sem fær kjörinn fulltrúa í borgarstjórn ekki fulltrúa í 



forsætisnefnd skv. 1. málsl. og skal hann þá tilnefna borgarfulltrúa úr sínum röðum sem 
áheyrnarfulltrúa í forsætisnefnd með málfrelsi og tillögurétt.  

Tilnefna skal varamenn í forsætisnefnd sem taka sæti á fundum hennar þegar 
fulltrúar eru forfallaðir. Hið sama gildir um varaáheyrnarfulltrúa.  

Forsætisnefnd heldur að jafnaði fundi tvisvar í mánuði. Boða skal til aukafunda eftir 
þörfum. Forseti borgarstjórnar boðar til funda forsætisnefndar og ákveður dagskrá í samráði við 
framkvæmdastjóra nefndarinnar.… 

… 
 
 

67. gr. 
Lausn frá nefndarsetu og endurskipun. 

Fulltrúum í nefndum, ráðum og stjórnum Reykjavíkurborgar sem ekki eru aðal- eða 
varamenn í borgarstjórn er heimilt að segja af sér nefndarstörfum hvenær sem er á kjörtímabili. 
Aðrir fulltrúar geta óskað eftir því við borgarstjórn að þeim verði veitt lausn tímabundið eða út 
kjörtímabilið og metur hún þá hvort skilyrði til þess séu fyrir hendi. 

Borgarstjórn getur hvenær sem er á kjörtímabili ákveðið að skipta um fulltrúa í nefndum, 
ráðum og stjórnum sem hún kýs eða skipar ef ekki er um það ágreiningur innan borgarstjórnar 
eða málefnalegar ástæður mæla með slíkri breytingu, svo sem ef nefndarmaður, án lögmætra 
forfalla, mætir ekki á fundi nefndar eða brýtur gegn þagnarskyldu. Enn fremur getur 
borgarfulltrúi krafist þess að nefnd verði endurskipuð telji hann ástæðu til. Borgarstjórn er þó 
heimilt að hafna slíkri beiðni ef hún er bersýnilega tilefnislaus að því tilskildu að ⅔ 
fundarmanna greiði atkvæði með tillögu um höfnun. Við framangreindar breytingar á skipan 
fulltrúa í nefndum, ráðum og stjórnum Reykjavíkurborgar skal kjósa alla fulltrúa að nýju og fer 
þá um kjör þeirra skv. 1. mgr. 43. gr. sveitarstjórnarlaga nema enginn ágreiningur sé innan 
borgarstjórnar um breytingarnar. 

Breytingar á nefndaskipan samkvæmt þessari grein skulu fullnægja skilyrðum 2. tölul. 
44. gr. og 4. tölul. 1. mgr. 45. gr. sveitarstjórnarlaga um kynjahlutföll. 

 
83. gr. 

Ársreikningur. 
Gera skal ársreikning fyrir sveitarsjóð, stofnanir Reykjavíkurborgar og fyrirtæki 

hennar. Jafnframt skal gera samstæðureikning fyrir Reykjavíkurborg, þ.e. borgarsjóð, stofnanir 
hennar og fyrirtæki með sjálfstætt reikningshald, sbr. 60. gr. sveitarstjórnarlaga. Ársreikningur 
skal gerður samkvæmt lögum um ársreikninga, reglum settum samkvæmt þeim lögum og 
sveitarstjórnarlögum, sem og góðri reikningsskilavenju. 

Ársreikningur Reykjavíkurborgar skal fullgerður og samþykktur af borgarráði og 
tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu í borgarstjórn fyrir 15. apríl ár hvert. 

Borgarstjórn skal hafa lokið staðfestingu ársreiknings Reykjavíkurborgar, stofnana og 
fyrirtækja þess eigi síðar en 15. maí ár hvert. 

Ársreikning Reykjavíkurborgar ásamt skýrslu endurskoðanda skal senda ráðuneyti 
sveitarstjórnarmála og Hagstofu Íslands eigi síðar en 20. maí ár hvert. 
 


