Greinargerð um breytingar á samþykktum Fjórðungssambands Vestfirðinga
Stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga fjallaði um breytingar á samþykktum FV á fundum
sínum þann 10. og 17. september s.l..
Samþykkt var á fundi þann 17. september að gera tillögu til 60. Fjórðungsþings Vestfirðinga
um breytingar samþykktum FV sem hér segir:


3. gr. Fjórðungsþing verði haldið í maí í stað október, en frestar kosningu stjórnar til
hausts á kosningarári til sveitarstjórna.



5. gr. breyting á ákvæði til að staðfesta vinnureglu þess efnis að stjórn velji sér
varaformann.



9. gr. breyting á ákvæði um fastanefndir, sem felur í sér að Menningarráð verði lagt
niður en í stað þess komi ný fastanefnd, úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs
Vestfjarða.


Lagt er síðan til að kosið verði til úthlutunarnefndar Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða á
60. Fjórðungsþingi. Úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða er stofnuð á
grunni samnings FV og mennta- og menningarmálaráðuneytis og atvinnuvega og
nýsköpunarráðuneyti, um Sóknaráætlun Vestfjarða. Stjórn FV skipaði í úthlutnarnefnd
fyrr á þessu ári og felldi niður starf menningarráðs til bráðabrigða. Sjá fundargerðir
stjórnar frá 23. febrúar, 24. mars og 11. maí s.l., sjá;
http://www.vestfirdir.is/fundargerdir/stjorn_fjordungssambands/flokkur/142/
einnig má kynna sér starfsemi Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða hér,
http://www.vestfirdir.is/Uppbyggingarsjodur/

Tillaga er síðan um nýtt ákvæði um samráðsvettvang stjórnar FV með starfandi
oddvitum (sveitarfélög án framkvæmdastjóra) og sveitarstjórum / bæjarstjórum
sveitarfélaga á Vestfjörðum.


10. gr. Gerð er tillaga um að haldið sé árlegt málþing um málefni sambandsins.
Málþingið skal haldið í september ár hvert. Kosning til stjórnar og nefnda FV verður á
þessu málþingi eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar.



15. gr. um gildistöku ákvæði og heimild til að kjósa um úthlutunarnefnd
Uppbyggingarsjóðs Vestfjarða.

Megin inntak þessara tillagana er að auka samráð við aðildarsveitarfélaga FV, við stjórn og
starfsmenn FV. Þetta er gert til að koma á móts við gagnrýni um mismundandi aðgengi
sveitarfélaga og sveitarstjórnarfulltrúa að FV, það er, að ákveðinn lýðræðishalli sé í núverandi
fyrirkomulagi. Í annan stað hefur FV fengið nú lögbundið hlutverk samkvæmt 4. gr laga nr
69/2015, um Byggðaáætlun og sóknaráætlanir. Í þriðja lagi hefur verkefnum FV fjölgað og
þau stækkað í umfangi og það kallar á að upplýsingar um starfsemi og samráð við
sveitarfélögin sé sem mest og best.

Tillaga stjórnar FV um nálgun á þessi framanggreindu atriði má segja að séu með tvennum
hætti, annars vegar að halda tvo sameiginlega fundi á ári, Fjórðungsþing verði haldið að vori í
stað hausts og málþing að hausti sjá 3. og 10. gr. Hinsvegar með föstum samráðsfundum með
starfandi oddvitum og framkvæmdastjórum sveitarfélaganna.
Ísafirði 22. september 2015.
Fjórðungssamband Vestfirðinga.

