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1.  Oddviti setti fund kl. 20.37 og bauð fundarmenn velkomna.  Þóra stakk uppá Jóhanni 

Guðmundssyni sem fundarstjóra og Rannveigu Lenu Gísladóttur sem fundarritara. Engar 

athugasemdir voru gerðar, Jóhann tók við stjórn fundarins og gengið var til auglýstrar 

dagskrár. 

 

2. Oddviti, Þóra Sverrisdóttir, fór yfir ýmis málefni sveitarfélagsins.  Farið var í 

útboð með skólaakstur í sveitarfélaginu enda málefnið það umfangsmikið að skylt 

er að fara með slíkt í útboð. Oddviti greindi frá því að á vormánuðum hefði verið 

tekin ákvörðun um að framlengja þá samninga sem gerðir voru í haust við 

skólabílstjóra.  Næst fór oddviti yfir lækkandi framlög frá Jöfnunarsjóði sem hafa 

lækkað umtalsvert. Við gerð fjárhagsáætlunar var farið í ýmsar aðgerðir til 

lækkunar á kostnaði við rekstur sveitarfélagsins. Meðal annars var samþykkt að 

hætta að styrkja framhaldsskólanemendur til tónlistarnáms. Gjaldskrá leikskólans 

Vallabóls var hækkuð og tekin var upp gjaldskrá Félagsþjónustu A-Hún vegna 

heimaþjónustu.  Oddviti fór yfir breytingar á sorphirðumálun í sveitarfélaginu 

lítillega en þau mál verða betur kynnt síðar á fundinum. Oddviti minntist á bætt 

gsm samband innan sveitarfélagsins og þjónustu og viðhald hjá Vegagerðarinni 

varðandi vegi í sveitarfélaginu. Unnið er að endurbótum á Húnaveri og á í sumar 

að skipta um glugga á hluta hússins. Keyptar voru var hluti ríkisins í 5 íbúðum og 

einbýlishúsi á Húnavöllum, einbýlishúsi að Steinholti og jörðinni Reykjum og eru 

eignirnar í fullri eign sveitarfélagsins.  Sveitarfélagið gerðist stofnaðili að 

Þekkingarsetri á Blönduósi ásamt öðrum hagsmunaaðilum. Oddviti fór yfir 

framkvæmdir við Reykjabraut og plön á Húnavöllum og í Dalsmynni, ræddi 

niðurstöðu í stjórnsýslukæru vegna ráðningar skólastjóra við sameinaðan grunn 

og leikskóla að Húnavöllum. Í byrjun ársins 2012 breyttust sveitarstjórnarlög 

talsvert og kynnti oddviti helstu breytingar á þeim. Oddviti ræddi ennfremur ýmis 

smærri verkefni sem unnin hafa verið í sveitarfélaginu síðastliðið ár. 

3. Jens P Jensen kynnti niðurstöður ársreiknings 2011 sem tekinn hefur verið til fyrri 

umræðu í sveitarstjórn og bíður seinni umræðu. Jens fór yfir helstu tölur í 

ársreikningnum og bar saman við tölur úr ársreikningi ársins 2010. Útsvar og 

fasteignaskattar hækka aðeins á milli ára. Eins og kom fram í máli oddvita áður þá 

hafa framlög frá Jöfnunarsjóði lækkað, úr tæplega 123 millj. árið 2010 í rúmar 93 

millj. árið 2011. Aðrar tekjur lækka aðeins á milli ára. Mikil vinna hefur farið 



fram við að ná niður rekstrargjöldum sveitarfélagsins. Laun og launatengd gjöld 

hækka lítillega milli ára en talsverður sparnaður náðist í öðrum rekstrarkostnaði.  

Jens fór yfir hvernig kostnaður sundurliðast á ýmsa málaflokka. Heildarniðurstaða 

er neikvæð um 19.9 millj á A hluta rekstrarreiknings sveitarfélagsins. Því næst fór 

sveitarstjóri yfir helstu tölur í efnahagsreikningi sveitarfélagsins og útskýrði 

meðal annars hvað stæði á bakvið hækkun á fjárfestingum í efnahagsreikningnum. 

Farið var yfir samanburð á milli síðustu þriggja ára hvernig rekstarkostnaður 

skiptist á milli málaflokka sem hlutfall af skatttekjum sveitarfélagsins.   

Eftir að sveitarstjóri hafði lokið máli sínu var orðið gefið laust.   

Jóhannes Torfason spurði útí hvort framlag úr Jöfnunarsjóði ætti að skilagreinast 

sem skatttekjur. Jóhannes ræddi einnig hallarekstur sveitarfélagins undanfarin ár. 

Hann spurði útí ákvörðun sveitarstjórnar gamla Torfalækjarhrepps að taka frá 30 

millj til hitaveituframkvæmda, hvort að þeir peningar væru til ennþá. Einnig 

spurði hann útí afskriftir á tekjum sveitarfélagsins. Þriðja spurning Jóhannesar var 

varðandi framlög Jöfnunarsjóðs vegna sameiningar en fram kom í máli 

sveitarstjóra að þeim væri lokið. Jóhannes spurði hvort að sveitarstjórn hefði rætt 

sameiningarmál. Björn Magnússon tók til máls og ræddi mikilvægi framlaga 

Jöfnunarsjóðs til minni sveitarfélaga og spurði útí hvað sveitarstjórnarmenn hefðu 

gert til að gæta hags sveitarfélagsins gagnvart Jöfnunarsjóði. Einnig spurði Björn 

útí málefni Hveravalla. 

Jens svaraði framkomnum fyrirspurnum og í máli hans kom fram að framlag frá 

Jöfnunarsjóði væri skilgreint sem skatttekjur í skýringu 21 í ársreikningi þeim 

sem vitnað hafi verið í. Varðandi fyrirspurn um hitaveitupeninga kom fram að 

þessir fjármunir liggja ekki inná sér bankareikningi merktum þessum 

framkvæmdum. Unnið er að því að skoða hvort tengja megi nokkra bæi inná 

endurnýjaða hitaveitulögn sem unnið er að lagningu á frá Reykjum til Blönduós. 

Jens ræddi framlög Jöfnunarsjóðs og hversu breytilegar reglur eru varðandi 

úthlutun þeirra.  Þóra oddviti ræddi að fjárhagsáætlun 2012 gerði ekki ráð fyrir 

hallarekstri á sveitarfélaginu. Einnig ræddi hún að ekki hefði verið rætt formlega 

um hugsanlegar sameiningar í sveitarstjórn en almennt hefði lítill áhugi verið á 

frekari sameiningum í sýslunni. Ekkert væri að gerast í þessum málum eins og 

staðan er í dag.   

 

Á þessum tímapunkti var tekið fundarhlé og boðið uppá kaffiveitingar. 

 

4. Vilhelm Harðarson tók til máls og kynnti breytingar á sorphirðu í sveitarfélaginu. 

Endurvinnslutunnum hefur verið dreift á öll heimili í sveitarfélaginu og fór 

Vilhelm yfir hvernig ætti að flokka rusl í þær. Til máls tók einnig Arngrímur 

Sverrisson frá Gámaþjónustunni og fór hann yfir sorpmálin á ýmsan hátt. Ýmsar 

fyrirspurnir komu fram varðandi flokkun og hvort hægt væri að endurvinna hina 

ýmsu hluti sem til falla á heimilum.  

5. Svavar Jóhannsson spurði útí gamla lántöku sem farið var útí vegna byggingu 

íbúða. Sigþrúður spurði útí skólaakstur, útboð og innáakstur/styttingu 

akstursleiða. Jón Gíslason ræddi það sem áður kom fram varðandi þá fjármuni 

sem Torfalækjarhreppur hafði eyrnarmerkt hitaveituframkvæmdum. Hann ræddi 

einnig málefni Hveravalla og framtíð ferðaþjónustumála þar og á hvaða hátt 



sveitarfélagið ætti að koma það þeim málum. Líney Árnadóttir kynnti síðu sem að 

atvinnumálanefnd hefur sett upp á samskiptavefnum Facebook. Pétur Pétursson 

ræddi skólamál, það sem kom fram hjá sveitarstjóra fyrr að skera þyrfti niður 

kostnað í skólamálum og mikilvægi þess að hafa góðan og öflugan skóla. Pétur 

spurði úti kostnað varðandi það sem hann kallaði mistök við skólamál; 

skólaakstur og breytingar á skólamálum.  

Oddviti og sveitarstjóri svöruðu framkomnum fyrirspurnum. Fram kom hjá 

oddvita að lán var aldrei tekið vegna bygginga, einungis var um lánsloforð að 

ræða. Oddviti fór einnig yfir hvernig staðið hafi verið að málum varðandi 

skólaakstur. Sveitarstjóri svaraði spurningum Péturs varðandi meint mistök og 

kostnaði sem af þeim hlutust, annars vegar varðandi skólaakstur og hins vegar 

varðandi ráðningu nýs skólastjóra.  

 

6. Að lokum fyrirspurnum og svörum við þeim var fundið slitið kl 23:51. 

 

 


