
BORGARRÁÐ 7. janúar 2021: Tillaga áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um að fundir 
borgarráðs verði haldnir í borgarstjórnarsal vegna COVID-19 - R21010117

Borgarráð samþykkir að frá og með 14. janúar 2021 verði reglulegir fundir ráðsins haldnir í 
borgarstjórnarsal ráðhússins. 

Greinargerð:

Sá fordæmalausi atburður átti sér stað um miðjan dag þann 6. janúar sl. að kjörnum fulltrúum 
í borgarráði barst tölvupóstur þar sem þeim var tilkynnt að hin svokallaða neyðarstjórn 
Reykjavíkur hafi ákveðið að fundur borgarráðs daginn eftir yrði fjarfundur en yrði ekki 
haldinn í ráðhúsi Reykjavíkur. Orðrétt sagði í fundarboðinu: „Í samræmi við gildandi tilmæli 
neyðarstjórnar Reykjavíkurborgar verður fundur borgarráðs þann 7. janúar einungis haldinn í 
gegnum fjarfundarbúnað.“

Hin svokallaða neyðarstjórn Reykjavíkur undir stjórn borgarstjóra Dags B. Eggertssonar 
heldur valdatöku sinni áfram og hefur ástandið nú varað í rúma 10 mánuði. Á þessu sannast 
að borgarstjóri sem er formaður almannavarna á höfuðborgarsvæðinu gengur á svig við 
sveitastjórnarlög, stjórnsýslulög og samþykktir borgarinnar um störf borgarstjórnar og 
borgarráðs. Á sama tíma gerir hann starf formanns borgarráðs, Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur að 
engu, en formaður borgarráðs á að boða fundi ráðsins.

Ekki dugði borgarstjóra að brjóta persónuverndarlög í átaki til aukinnar kosningaþátttöku í 
síðustu sveitarstjórnarkosningunum og verða þar með uppvís að kosningasvindli. Áfram 
heldur borgarstjóri í lagasniðgöngu. Hvar enda þessir einræðistilburðir borgarstjóra? Hvers 
vegna í veröldinni er kjörnum fulltrúum í borgarstjórn Reykjavíkur haldið frá ráðhúsinu með 
þessum hætti? Í ráðhúsinu eru margar vistaverur og hefur húsið yfir tveimur mjög stórum 
sölum að ræða – vegar borgarstjórnarsalinn og Tjarnarsalinn. Borgarráð telur 10 kjörna 
fulltrúa auk borgarstjóra og ritara borgarráðs. Það er fullkomlega vandalaust að borgarráð 
fundi í borgarstjórnarsalnum eins og gert var lengst af eftir komu Covid-19 til landsins. Meira 
að segja sátu fleiri starfsmenn borgarráðs þá fundi og embættismenn úr Borgartúni  komu í 
ráðhúsið þegar þörf var á til að fylgja sínum málum eftir. Öllum sóttvörnum var mætt í 
hvívetna. 
Minnt er á að Alþingi hefur í gegnum faraldurinn haldið uppi reglulegum þingfundum í 
Alþingishúsinu.

Borgarráð starfar samkvæmt V. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Það var stofnað með 
samþykkt um stjórn bæjarmálefna Reykjavíkur nr. 73/1932. Í V. kafla samþykktar um stjórn 
Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 1020/2019 eru ákvæði um verkefni 
borgarráðs, sbr. 35. gr. sveitarstjórnarlaga. Borgarráð hefur EKKI afsalað sér neinum völdum 
til hinnar svokölluðu neyðarstjórnar. Í reglugerð nr. Nr. 1306/2020, sem heilbrigðisráðherra 
setti í lok desember sl. um fjöldatakmarkanir kemur eftirfarandi m.a. fram: „Framhaldsskólar, 
hámarksfjöldi starfsfólks og nemenda í rými: 30. Háskólar, hámarksfjöldi starfsfólks og 
nemenda í rými: 50“. Langt er síðan sundlaugar voru opnaðar. Hvað gerir 11 manna borgarráð 
„svo sérstakt“ að ekki er hægt að halda fundi í ráðhúsinu? Beiting hinnar svokölluðu 
neyðarstjórnar Reykjavíkur á valdi er slíkur yfirgangur og valdhroki að ekki verður unað við 
lengur.



Kjörnir fulltrúar í Reykjavík mega ekki og geta ekki látið ræna frá sér völdum sem þeir voru 
kosnir til af íbúum borgarinnar í lögbundnum borgarstjórnarkosningum. 


