
 
 
 
Almennur sveitarfundur í Húnavatnshreppi. 
 
Sveitarfundur  haldinn á Húnavöllum sunnudaginn 4. maí kl. 20.30 
 

Dagskrá fundarins: 
 
1. Settning fundar, skipan starfsmanna. 
2. Skýrsla oddvita. 
3. Kynning á ársreikningum sveitarfélagsins 2007. 
4. Umræður um ársreikninga. 
5. Almennar umræður um málefni sveitarfélagsins 
6. Fundarslit. 
 
 
 

1. Settning fundar, skipan starfsmanna. 
Björn Magnússon, oddviti Húnavatnshrepps setti fundinn  bauð fundarmenn velkomna 
og lagði til að Jóhanna E Pálmadóttir stjórnaði fundi og Þorleifur Ingvarsson ritaði 
fundargerð, og var það samþykkt. 

 
 

2. Skýrsla oddvita. 
Björn Magnússon gerði grein fyrir helstu þáttum í starfsemi Húnavatnshrepps á síðasta 
ári. Nefndi hann að byggður hafi verið sparkvöllur við Húnavallaskóla, byrjað væri á 
byggingu leikskóla einnig að unnið hafi verið að lagfæringum á fráveitum við 
íbúðarhús í sveitarfélaginu. Björn nefndi einnig að ljósastaurar hafi verið settir á 
heimreiðar þar sem ekki var lýsing áður. 
Björn sagði frá því að samið hafi verið Landmótun sf. við gerð  aðalskipulags fyrir 
Húnavatnshrepp einnig skýri hann frá fyrirhuguðum breytingum á starfsemi 
Héraðsnefndar A- Hún. 
 Önnur atriði sem Björn nefndi í skýrslu sinni voru ma. samstarf sveitarfélaga á 
Norðurlandi vestra, samgöngu- og fjarskiptamál í sveitarfélaginu,  atvinnumál, 
möguleika svæðisins í nýsköpun í atvinnumálum og viðhaldsáætlun vegna 
Húnavallaskóla. 

 
 

3. Kynning á ársreikningum sveitarfélagsins 2007 
Jens P Jensen gerði grein fyrir reikningum Húnavatnshrepps  árið 2007. Þar kom fram 
að hagnaður á samstæðureikningi var 31,7 milljónar kr. Eignir samtals 31.12.2007 
voru 423,4 millj.kr  og skuldir 87,5 millj. kr. Eigið fé sveitarfélagsins var 31.12. 2007 
var 335,9 millj.kr. 

 
 
 
 
 
 



 
4-5  Almennar umræður um málefni sveitarfélagsins 

Tíl máls tóku: 
 

Ólöf Birna Björnsdóttir ræddi um reikninga sveitarfélagsins og benti á að hátt hlutfall 
af tekjum sveitarfélasins komi frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga þá benti Ólöf á að 
framlög sveitarfélagsins til atvinnumála lækki milli ára. 
Einnig ræddi Ólöf ræddi ma. um nefndastarf í sveitarfélaginu, uppbyggingu á 
starfsemi í  nýbyggðum leikskóla, samstarf sveitarfélaganna í héraðinu ofl. 
 
Magnús Sigurðsson  ræddi um atvinnumál og erfiðleika í samstarfi sveitarfélaganna í 
héraðinu. Einnig ræddi Magnús um byggingu á leikskóla, fjallskilamál og 
samgöngumál. 
 
Gunnar Kristjánsson kynnti starfsemi atvinnumálanefndar Húnavatnshrepps og  ræddi 
um stöðu atvinnumála í sveitarfélaginu. 
 
Björn Magnússon  svaraði framkomnum spurningum og ræddi um ýmis atriði þeim 
tengdum. 
 
Jóhann Guðmundsson ræddi um starfsemi  Húnavallaskóla og viðhaldi á 
skólabyggingum einnig rekstur félagsheimila og fjallaskála, þá ræddi Jóhann um 
fólksfækkun á svæðinu, ástand atvinnumála í sveitarfélaginu ofl.  
 
Jens Pétur Jensen ræddi  um viðhaldsskýrslu vegna Húnavallaskóla. 
 
Birgir Ingþórsson  ræddi um  Húnavallaskóla einnig um félagsheimili í sveitarfélaginu, 
fráveitumál, atvinnumál ofl. 
 
Ægir Sigurgeirsson ræddi um samstarf sveitarfélaga í héraðinu, starf fræðslunefndar 
Húnavatnshrepps, rekstur á leikskóla, nettengingar ofl. 
 
Jón Gíslason ræddi um Húnavallaskóla og  þátttöku sveitarfélagsins í Staðardagskrá 
21. 
þá ræddi Jón um atvinnumál og starfsemi Ámundakinnar ehf, sameiningarmál, rekstur 
á leikskóla, samstarf sveitarfélaga og rekstur á Hveravöllum og  í Áfanga. 
 
Jens P Jensen fór yfir og svarði ýmsum framkomnum fyrirspurnum. 
 
Björn Magnússon svaraði framkomnum fyrirspurnum. 
 

 
6.    Fundarslit. 
  

Jóhanna þakkaði fundarsetuna og sleit fundi. 
 
 
 
 
  


