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Svar við fyrirspurn: Siðareglur kjörinna fulltrúa og embættismanna 

Á fundi borgarráðs 7. júní sl. var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Vinstri grænna og 

Sjálfstæðisflokks: „Í fréttum að undanförnu hefur komið fram að formaður menningar- og ferðamálaráðs og 

tveir embættismenn Menningar- og ferðamálasviðs hafi þegið boðsferð WOW air til Parísar í síðustu viku. 

Skýringar formannsins og borgarstjóra í fjölmiðlum í þessu sambandi hafa vakið athygli. Óskað er eftir áliti 

innri endurskoðanda á ferðalaginu með hliðsjón af siðareglum og góðum starfsháttum kjörinna fulltrúa og 

embættismanna á vegum borgarinnar. Jafnframt er óskað eftir greinargerð frá Menningar- og 

ferðamálasviði um ástæður og aðdraganda ferðalagsins.“ 

Innri endurskoðun hefur í tengslum við mat á eftirlitsumhverfi Reykjavíkurborgar farið reglulega yfir 

málefni er varða siðferðisleg gildi og innleiðingu siðareglna hjá borginni. Um er að ræða mikilvæga stoð í 

uppbyggingu heilbrigðs eftirlitsumhverfis í rekstri borgarinnar. Siðferðisleg gildi hafa á undanförnum 

árum hlotið talsverða umræðu í borgarstjórn sem leiddi af sér samþykkt á nýjum siðareglum fyrir 

starfsmenn borgarinnar annars vegar og kjörna fulltrúa hins vegar, haustið 2009. 

Borgarfulltrúar undirgangast siðareglurnar formlega með undirskrift sinni. Í 1. grein siðareglnanna er 

fjallað um markmið sem er að skrá og skilgreina þá „háttsemi sem kjörnir fulltrúar vilja sýna af sér við öll 

sín störf.“ Í 5. grein er kveðið á um að kjörnir fulltrúar skuli ekki þiggja „gjafir, fríðindi eða önnur hlunnindi 

frá viðskiptamönnum eða þeim, er leita eftir þjónustu Reykjavíkurborgar nema að um sé að ræða óverulegar 

gjafir. Kjörnir fulltrúar þiggja ekki gjafir eða hlunnindi ef líta má á það sem endurgreiðslu fyrir greiða eða 

sérstaka þjónustu.“ Sambærileg ákvæði er að finna í siðareglum fyrir starfsmenn Reykjavíkurborgar.  

Siðareglur kjörinna fulltrúa Reykjavíkurborgar eru studdar Reglum um skráningu á fjárhagslegum 

hagsmunum borgarfulltrúa og trúnaðarstörf utan borgarstjórnar en samkvæmt b. lið 2. tl. 2. gr. skal skrá 

gjafir sem gefnar eru kjörnum fulltrúum sem eru meiri að verðmæti en 50.000 kr. og skv. c. lið sama tl. skal 

borgarfulltrúi skrá: „Ferðir og heimsóknir innan lands og utan sem geta tengst setu í borgarstjórn og 

útgjöldin eru ekki að öllu leyti greidd af borgarsjóði, flokki borgarfulltrúans eða borgarfulltrúanum sjálfum. 

Skrá skal hver stóð undir útgjöldum ferðar, tímabil hennar og nafn áfangastaða.“  

Tilgangur skráningar skv. c. lið 2. tl. Reglna um skráningu fjárhagslegra hagsmuna er að draga fram tengsl 

kjörinna fulltrúa vegna viðskipta Reykjavíkurborgar við fyrirtæki og einstaklinga svo að við þeim megi 

bregðast sé þess þörf og auka þannig gagnsæi við ákvarðanatöku. Fram hefur komið að skráningarskyldu 

vegna umræddrar boðsferðar hefur verið fullnægt, eins og sjá má með skoðun á skráningu á fjárhagslegum 

hagsmunum borgarfulltrúa á heimasíðu Reykjavíkurborgar. Þá er ljóst að upplýsingarnar voru skráðar 

innan þess tilskilda tímafrests sem kveðið er á um í 4. grein Reglna um skráningu fjárhagslegra hagsmuna.  

Kjörnir fulltrúar og embættismenn hafa mörgum og ólíkum hlutverkum að gegna utan starfa í þágu 

Reykjavíkurborgar en þó er ávallt litið á þessa aðila sem fulltrúa borgarinnar út á við og í opinberri 



  
 
 
 

umræðu. Í 1. grein siðareglna borgarfulltrúa er enda lögð áhersla á að þær skilgreini háttsemi í öllum 

störfum borgarfulltrúa og út í gegnum reglurnar er kveðið á um að ávallt skuli hafa í heiðri 

grundvallarreglur góðrar stjórnsýslu. Því er vert að undirstrika mikilvægi þess að aðilar séu vakandi yfir 

mögulegum hagsmunatengslum sem kunna að koma upp í samskiptum og störfum hvort sem er innan eða 

utan starfa í þágu borgarstjórnar. 

Það er eðli siðareglna að fjalla um háttsemi á almennum nótum og þær skilja gjarnan eftir svigrúm til 

rökræðu um hvað teljist gott og siðlegt á hverjum tíma. Þannig er t.d. ákvæði siðareglna bæði kjörinna 

fulltrúa Reykjavíkurborgar og starfsmanna um „óverulegar“ gjafir óskýrt og getur valdið óvissu um hvað 

megi þiggja og hvað ekki. Til að lágmarka óvissuna gæti borgarstjórn, með reglubundnum hætti, staðið að 

umræðu og fræðslu um inntak siðareglna og Reglna um skráningu fjárhagslegra hagsmuna til að stuðla að 

sameiginlegum skilningi á þeim atriðum sem reglurnar eiga að taka á. Þá er mikilvægt að Skrifstofa 

borgarstjórnar gangi reglulega í að uppfæra upplýsingar á heimasíðu Reykjavíkurborgar til að tryggja 

réttmæti þeirra og að þær séu tímanlega skráðar. 

Í umræðu í kjölfar jómfrúarferðar WOW air til Parísar virðist gæta mismunandi túlkunar varðandi skyldu 

borgarfulltrúa til skráningar á ferðum sbr. fyrrnefndan c. lið 2. tl. 2. gr. Reglna um skráningu fjárhagslegra 

hagsmuna. Reglurnar kveða á um skyldu til skráningar ferða sem geta tengst setu í borgarstjórn en með 

því orðalagi getur það orðið háð túlkun hverju sinni hvað er skráð og hvað ekki. Því má velta fyrir sér 

hvort umrætt tilvik kalli á mögulega endurskoðun slíkrar takmörkunar. 

Varðandi ferðir kjörinna fulltrúa almennt er mikilvægt að þær séu fyrir fram samþykktar og bókað um 

þær í fundargerðum viðeigandi ráðs/nefndar þar sem fram kemur tilefni og ávinningur ferðarinnar. Í þeim 

tilvikum sem kjörnir fulltrúar þiggja boðsferðir frá þriðja aðila er farvegur í Reglum um skráningu 

fjárhagslegra hagsmuna þar sem tilkynnt er um ferðir/gjafir í þeim tilgangi að koma í veg fyrir mögulega 

hagsmunaárekstra og tryggja gagnsæi í störfum sem falla utan starfa í þágu Reykjavíkurborgar. Þrátt fyrir 

ákvæði 4. gr. Reglna um skráningu fjárhagslegra hagsmuna væri það í samræmi við anda siðareglna og 

góða starfshætti að borgarfulltrúar upplýsi fyrir fram um ferðir sem þeim eru boðnar og falla undir 2. gr. 

reglnanna sé slíkt mögulegt. 

Hjá Reykjavíkurborg eru í gildi reglur um ferðaheimildir sem gera ráð fyrir því að starfsmenn og kjörnir 

fulltrúar fylli út beiðni til ferðar með viðeigandi rökstuðningi og upplýsingum um kostnað. Með bréfi 

fjármálastjóra til sviðsstjóra í október 2008 er upplýst að „miðað [sé] við að utanlandsferðir verði eingöngu 

heimilaðar með samþykki sviðstjóra sem leitar staðfestingar borgarstjóra.“ Þetta ákvæði er útfært í 

verklagsreglum í gæðahandbók Fjármálaskrifstofu. Í þeim er kveðið á um að leggja skuli fram beiðni til 

ferða undantekningalaust og óháð kostnaði borgarsjóðs við fargjöld, gistingu eða dagpeninga viðkomandi. 

Þessar reglur þarfnast kynningar og umræðu og jafnframt þarf að útfæra þær með skýrum hætti gagnvart 

ferðum kjörinna fulltrúa. 

Vakin er athygli á fyrri ábendingu Innri endurskoðunar til borgarráðs um nauðsyn þess að við innleiðingu 

siðareglna fyrir starfsmenn verði settur á fót vettvangur til að fjalla um möguleg brot á siðareglum. Á sama 

hátt er mikilvægt að sambærilegur vettvangur verði til vegna álitaefna um siðareglur kjörinna fulltrúa og 

um ætluð brot á þeim líkt og sveitarstjórnarlög gera ráð fyrir að verði til innan Sambands íslenskra 

sveitarfélaga. 

 

Virðingarfyllst, 

 

Hallur Símonarson, 

innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar 


