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Almennur sveitafundur haldinn á Húnavöllum þriðjudaginn 29. apríl 2014 kl. 20.30  

 

Dagskrá fundarins: 

 

1. Setning fundar, skipan starfsmanna. 

2. Skýrsla oddvita. 

3. Kynning á ársreikningum Húnavatnshrepps vegna ársins 2013. 

4. Samgöngumál.  Framsögu hefur Guðmundur Sigurðsson, yfirverkstjóri hjá 

Vegagerðinni á Hvammstanga. 

5. Almennar umræður um málefni sveitarfélagsins. 

6. Fundarslit. 

 

 

1. Þóra Sverrisdóttir oddviti setti fund kl 20.30 og bauð fundarmenn velkomna.  Jóhann 

Guðmundsson var skipaður fundarstjóri og Jens P Jensen ritar fundargerð. 

 

2. Oddviti hóf mál sitt á því að greina frá jákvæðri niðurstöðu af rekstri sveitarfélagsins á 

árinu 2013.  Reksturinn  gekk mjög vel, tekjur voru mun hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir og 

það tókst að halda rekstrarkostnaði nálægt áætlun ársins. 

 

Skýrsla oddvita: 

Rekstur Húnavatnshrepps árið 2013 er til fyrirmyndar og fer Jens nánar yfir það hér á eftir. 

Rekstrarafgangur var rúmar 38 milljónir, þar af eru 5,5 millj. vegna söluhagnaðar fasteigna. 

Tekjur reyndust mun meiri en gert var ráð fyrir jafnframt því að gjaldaliður stóðst nokkurn 

veginn. Skýrist það helst af auknum útsvarstekjum en einnig hafa framlög Jöfnunarsjóðs 

hækkað lítillega. Er þetta besta rekstrar-niðurstaða Húnavatnshrepps frá upphafi en árið 2008 

hafði sveitarfélagið jafnmiklar tekjur í krónum talið en gjöldin voru hærri árið 2008 heldur en 

árið 2013. Ætla má af þessu að rekstur ársins 2014 eigi eftir að koma mun betur út en gert var 

ráð fyrir við gerð fjárhagsáætlunarinnar í nóvember. 

Sveitarfélagið var rekið með halla á árunum 2009 til 2011, haustið 2010 var farið í 

endurskipulagningu á rekstrinum og hefur það tekist vel til þannig að nú uppfyllir 

Húnavatnshreppur fyllilega viðmið um fjármálareglur sveitarfélaga.  

Ég ætla að fara yfir það helsta sem hefur verið um að vera hjá sveitarfélaginu á síðastliðnu ári.  

 Starfshópur var skipaður í janúar til að fara yfir og endurskoða samþykktir 

Húnavatnshrepps ásamt því að setja sveitarstjórn siðareglur, m.t.t. nýrra 

sveitarstjórnarlaga. Í framhaldi af þeirri vinnu tóku nýjar Samþykktir Húnavatnshrepps 

gildi í júní, helstu breytingar á nefndaskipan og hlutverki þeirra eru:  Byggingar og 

umhverfisnefnd heitir núna skipulags- og byggingarnefnd. Áður fór hreppsnefndin 

með skipulagsmál sveitarfélagsins. Atvinnu- og samgöngunefnd heitir núna 

atvinnumála- og fjarskiptanefnd og hafa fjarskiptamál bæst við hjá þeirri nefnd. 

Menningarmála-, íþrótta og æskulýðsnefnd heitir núna menningar- og æskulýðsnefnd, 

hlutverk nefndarinnar er óbreytt. Félagsmálanefnd var lögð niður þar sem 

Byggðasamlag um félags- og skólaþjónustu A- Hún. fer með verkefni á grundvelli 

laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, barnavernd, þjónustuhóp aldraðra, málefni 

fatlaðra og grunnskóla og leikskóla. Siðareglur kjörinna fulltrúa í Húnavatnshreppi 

tóku einnig gildi á sl. ári. 
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 Í mars skipaði sveitarstjórn nefnd til að móta reglur vegna viðhalds og nýbyggingar 

girðinga sem Húnavatnshreppur á kostnaðarhlutdeild í. Í júlí voru svo samþykktar 

reglur þar að lútandi. 

 

 

 Alþingiskosningar fóru fram í lok apríl, kjörstaður var í leikskólanum Vallabóli þar 

sem fermingarveisla var þann sama dag í Húnavallaskóla. Kosið verður til 

sveitarstjórnar þann 31. maí næstkomandi og  kjörstaður er fyrirhugaður í 

Húnavallaskóla. Við það tækifæri verður lögð skoðanakönnun fyrir íbúa er varðar hug 

þeirra til sameiningarmála. Var sú ákvörðun tekin af sveitarstjórn í framhaldi af 

hagkvæmniathugun sem gerð var á sameiningu sveitarfélaga í Austur-Húnavatnssýslu 

af KPMG og birt hefur verið, m.a. á vef Húnavatnshrepps en tillaga um þessa 

hagkvæmniathugun var samþykkt af hálfu sveitarstjórnar í júní. Vil ég nota tækifærið 

og hvetja íbúa til að nýta kosningarétt sinn þann 31. maí og láta jafnframt í ljós afstöðu 

sína til sameiningarmála samhliða sveitarstjórnar-kosningunum. Það er nauðsynlegt 

fyrir þá sveitarstjórnarfulltrúa sem ná kjöri að vita hvað íbúarnir vilja í þessum efnum. 

Íbúarnir ráða jú sveitarfélagaskipan alfarið. 

 

 Hluti Reykjajarðarinnar var seldur ábúendum á sl. ári. Vegna sölu á hluta 

Reykjajarðarinnar samþykkti sveitarstjórn að verja allt að 15 millj. kr. af söluverði til 

fjarskiptamála í sveitarfélaginu og vinnuaðstöðu nemenda í Húnavallaskóla. 

 

 

 Í byrjun júlí var gerður samningur við Icell ehf., rekstraraðila Emax,  um 

fjarskiptaþjónustu vegna netkerfis í Húnavatnshreppi. Þann 1. okt. sl. keyptu svo 365 

miðlar Icell ehf.  Settir voru upp nýir sendar og varaafl á sendistöðum og skipt um 

móttökubúnað á heimilum. Hefur netsambandið batnað mikið en væntingar voru um 

að hraðinn yrði meiri í þessu nýja kerfi. Ákveðið var á fundi með 365 miðlum í mars 

að fyrirtækið geri þjónustukönnun hjá notendum kerfisins í Húnavatnshreppi og kynni 

niðurstöður hennar fyrir sveitarstjórn. Fyrirhugað er að fá Póst- og fjarskiptastofnun til 

þess að taka kerfið út. Viðræður hafa verið í gangi við Rarik um aðgengi 

sveitarfélagsins að ljósleiðara að Húnavöllum og  ætti tenging að komast á í sumar. 

 

 Ljósabúnaður var endurnýjaður í fjórum kennslustofum Húnavallaskóla á síðasta ári. 

Kantsteinar voru lagðir á aðkeyrslur og bílaplön við Húnavelli. Viðgerðir voru gerðar 

á þaki yfir bókasafni og eldhúsi. Einnig var gert við þakdúka á turni og kennsluálmu. Í 

júlí var tekið tilboði frá Guðrúnu Benediktsdóttur í hellulögn við leikskólann, einnig 

tilboði frá N1 píparinn í snjóbræðslukerfi og var verkinu lokið í byrjun september. 

Nýtt tölvukerfi frá Nýherja var sett upp í tölvuveri Húnavallaskóla nú á vormánuðum, 

gerður var samningur um rekstrarleigu ásamt því að fjárfest var í tölvum með 

myndvinnsluforritum. Samþykkt hefur verið að fara í viðhald á sparkvellinum í sumar. 

Nú á vormánuðum var ákveðið að fara í endurbætur á sundlaug Húnavallaskóla, settar 

verða upp eftirlitsmyndavélar, sjálfvirkt klórblöndunarkerfi, klórgeymsla verður 

útbúin og fleira. Verkinu verður lokið fyrir opnun Hótels Húnavalla í byrjun júní. Eru 

þetta nauðsynlegar endurbætur til samræmis við kröfur Heilbrigðiseftirlitsins.  

 

 

 Hreppsnefnd samþykkti tillögu fræðslunefndar í júní um að taka við rekstri mötuneytis 

Húnavallaskóla frá og með síðasta hausti. 
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 Um þessar mundir er verið að leggja lokahönd á gerð skólastefnu fyrir sveitarfélagið. 

Guðjón Ólafsson, fræðslustjóri A-Hún., og Sigríði B. Aadnegaard, skólastjóri 

Húnavallaskóla munu kynna drög að skólastefnu Húnavatnshrepps undir liðnum 

almennar umræður á eftir. 

 

 Ákveðið var að framlengja samninga við skólabílstjóra um eitt ár, til 2015, enda góð 

reynsla af núverandi fyrirkomulagi og því heimilt skv. útboðsgögnum að framlengja 

samningana um eitt ár. 

 

 

 Gefið var út framkvæmdaleyfi fyrir námur í landi Syðri-Löngumýrar og Ljótshóla til 

tveggja ára. Einnig var Vegagerðinni veitt framkvæmdaleyfi til tveggja ára vegna 

efnistöku úr Hofsnámu, Haukagilsnámu, Melagerðisnámu og Uppsalanámu. Allar 

þessar námur eru á Aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022. 

 

 Timburgámar voru staðsettir á gámasvæðum í tvo mánuði sumarið 2013. Unnið var að 

viðgerðum á ljósastaurum á heimreiðum í sveitarfélaginu núna eftir áramót. 

 

 

 Hreppsnefnd Húnavatnshrepps lýsti yfir miklum áhyggjum vegna stöðu mála á 

Hveravöllum í maí og veitti stjórn Hveravallafélagsins ehf. heimild til að slíta 

viðræðum við þáverandi samningsaðila  og heimild til viðræðna við aðra aðila um 

rekstur og uppbyggingu á Hveravöllum. Samningur var svo gerður við Allra handa 

ehf., yfirtóku þeir reksturinn og eru  með metnaðarfull áform um uppbyggingu 

ferðaþjónustu að Hveravöllum. Er í gangi breyting á deiliskipulagi Hveravalla vegna 

þessa. 

 

 Áframhald varð á samstarfi sveitarfélagsins við Blöndustöð Landsvirkjunar um 

sumarvinnu ungmenna árið 2013. Jafnframt var samþykkt að setja gjaldskrá vegna 

sláttar á opnum svæðum 

 

 

 Hreppsnefnd samþykkti í júní tilboð frá Berki hf. vegna smíði á gluggum í Húnaver og 

hefur nú verið skipt um alla glugga í félagsheimilinu og er mikill munur á kyndiþörf 

hússins. Búið er að samþykkja tilboð í smíði útihurðar fyrir Húnaver sem er orðin 

mjög léleg. 

 

 Húnavatnshreppur fékk úthlutað þremur milljjónum til styrkvega í Húnavatnshreppi 

árið 2013. Í sumar er fyrirhugað að leggja bundið slitlag á  rúmlega 5 km. kafla á 

Svínvetningabraut, frá Hnjúkahlíð og hefur framkvæmdaleyfi verið veitt til þessa. 

 

 

 LEX lögmannsstofa vann álit um framsal hitaréttinda fyrir Húnavatnshrepp í febrúar 

og var ákveðið að senda Rarik erindi vegna þess varðandi nýtingu hitaréttinda í eigu 

sveitarfélagsins. Eru viðræður enn í gangi varðandi þessi mál og líklegt að samningar 

séu að takast. 

 

 Með hliðsjón af fyrirhugaðri stækkun Blönduvirkjunar samþykkti hreppsnefnd 

Húnavatnshrepps í júní að skora á stjórnvöld, í samstarfi við heimamenn, að beita sér 

fyrir því að orka Blönduvirkjunar nýtist til atvinnuuppbyggingar á svæðinu. Hefur nú 



4 

 

verið sótt um breytingu á aðalskipulagi Húnavatnshrepps 2010-2022 vegna 

virkjanaframkvæmda á veituleið Blönduvirkjunar. 

 

 

 Í aðalskipulagi Húnavatnshrepps er gert ráð fyrir Blöndulínu 3 og hefur sveitarstjórn 

ályktað um mikilvægi þess að styrkja flutningskerfi Landsnets m.a. vegna mögulegrar 

atvinnuuppbyggingar í héraðinu og jafnframt fagnað svohljóðandi 

þingsályktunartillögu sem samþykkt var á alþingi 15. janúar sl.: 

 

 Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að koma á samstilltu átaki stjórnvalda og 

sveitarfélaga í Austur-Hún. um eflingu atvinnulífs og sköpun nýrra starfa á Nl. v. með 

nýtingu raforku sem framleidd er í Blönduvirkjun. Markmiðið með átakinu er að efla 

samkeppnishæfni svæðisins og undirbúa það fyrir þá uppbyggingu sem fylgir 

orkunýtingu Blönduvirkjunar og jafnframt vinna að markaðssetningu svæðisins sem 

iðnaðarkosts, svo sem fyrir gagnaver. 

 

 

 Leitað hefur verið eftir því við fjarskiptafyrirtækin að bæta úr GSM sambandi í 

Svartárdal og austan Svínavatns en þau hafa ekki viljað sinna því. 

 

 Bjarni Þór Einarsson byggingarfulltrúi var einnig skipulagsfulltrúi Húnavatnshrepps 

frá og með 1. júlí 2013. Um þessar mundir er verið að undirbúa innleiðingu 

gæðistjórnunarkerfis byggingarfulltrúa í samvinnu við Blöndósbæ og er það til 

samræmis við  lög um mannvirki. 

 

 

 Í júlí var samþykkt að greiða áfallinn kostnað fulltrúa sveitarfélagsins í stjórn 

Sjálfseignastofnunar Eyvindarstaðaheiðar vegna þjóðlendumála. Óbyggðanefnd lýsti 

kröfum um þjóðlendur í júlí 2012, enn hefur ekki fengist niðurstaða í málið. 

 

 Friðarhlaupið fór fram í Húnavatnshreppi þann 2. júlí, var hlaupið frá þjóðvegi 1 upp 

Reykjabraut og endað á Húnavöllum þar sem gróðursett var friðartré á lóð leikskólans 

Vallabóls. Margir tóku þátt í friðarhlaupinu og var boðið upp á veitingar að því loknu. 

Menningar-, íþrótta- og æskulýðsnefnd sá um framkvæmd Friðarhlaupsins í 

Húnavatnshreppi. Íbúahátið Húnavatnshrepps var haldinn í ágúst, vel sótt og vel 

heppnuð að vanda. Kann ég menningar- og æskulýðsnefnd og öðrum sem stóðu að 

þessum viðburðum bestu þakkir fyrir gott starf. 

 

 

 Hússtjórn Dalsmynnis hefur frá því í nóvember 2011 haft bókasafnið í Dalsmynni 

opið á þriðjudagskvöldum yfir vetrartímann. Bókasafnið hefur verið vel sótt og mikil 

bókaútlán. Þetta er ómetanlegt sjálfboðaliðastarf og er hér með þakkað fyrir það.   

 

 Þriðjudaginn 27. ágúst var boðað til aukafundar í sveitarstjórn, einnig sátu fundinn 

stjórnir fjallskiladeilda sveitarfélagsins. Til fundarins var boðað í framhaldi af fundi 

sem Almannavarnarnefnd A-Hún. hélt með forsvarsmönnum sveitarfélaga í A-Hún 

vegna afar slæmrar veðurspár. Á fundinum fór sveitarstjórn þess á leit við stjórnir 

fjallskiladeildanna að láta smala þau svæði sem hægt væri fyrir ákveðinn tíma og 

forgangsraða með tilliti til áhættu. Jafnframt var Jens Pétur tilnefndur sem 

aðgerðastjóri og tengiliður.  
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 Stjórnir fjallskiladeildanna brugðust vel við tilmælum sveitarstjórnar og náðist að 

smala nánast öll svæði utan Auðkúluheiðar. Stjórn fjallskilad. Auðkúluheiðar leitaði 

eftir afstöðu sveitarstjórnar til þess að koma að greiðslu kostnaðar við aukasmalanir 

vegna slæmrar veðurspár. Leitað var álits hjá Bændasamtökum Íslands og ákveðið að 

taka ekki þátt í aukakostnaði. Jafnframt óskaði sveitarstjórn eftir því að 

fjallskiladeildir Húnavatnshrepps útbyggju aðgerðaráætlanir um smalanir vegna 

hugsanlegra náttúruhamfara sem upp geta komið. 

 

 Í ágúst var Rarik veitt framkvæmdaleyfi til borunar á 1600 m. djúpri vinnsluholu í 

landi Reykja. Húnavatnshreppur á forkaupsrétt í 10% af því heita vatni sem upp kemur 

í hvert sinn, gegn þátttöku í kostnaði við undirbúning, borun og virkjun borholu. 

Sveitarstjórn samþykkti að nýta ekki rétt sinn til þátttöku í fyrirhugaðri vatnsöflun. 

 

 Í tiefni af áformum Velferðarráðuneytisins um sameiningar heilbrigðisstofnana innan 

heilbrigðisumdæma lýsti sveitarstjórn Húnavatnshrepps yfir áhyggjum af þróun 

heilbrigðisþjónustu í héraðinu í ljósi samdráttar fjárframlaga til HSB síðastliðin ár.  

Lagði sveitarstjórn mikla áherslu á að staðið verði vörð um heilbrigðisþjónustu í 

héraðinu og ef sameiningaráform gangi eftir verði tryggt að það leiði ekki til skertar 

þjónustu fyrir íbúana né frekari fækkunar starfa. 

 

 

Þau mál sem sveitarstjórn hefur lagt megináherslu á við þingmenn og fjárlaganefnd á siðasta 

ári eru:   

 Samgöngumál: Slæmt ástand malarvega og frestun framkvæmda. Slæmt ástand 

Kjalvegar og bundið slitlag á Þingeyrarveg sem er fjölsóttur sögu- og 

ferðamannastaður.  

 

 Skattlagning orkumannvirkja: Gera þarf lagabreytingar til að afnema gildandi 

undanþágur orkufyrirtækja frá greiðslu fasteignagjalda. Samband ísl. Sveitarfélaga og 

Samtök orkusveitarfélaga hafa tekið þessi mál upp við stjórnvöld. Jens Pétur Jensen 

situr í stjórn Samtaka orkusveitarfélaga.  

 

 

 Nýting orku Blönduvirkjunar og Blönduveitu til atvinnuuppbyggingar í héraði.  

 

 Raforkukostnaður í dreifbýli:  Staðið verði við stefnulýsingu stjórnvalda um jöfnun 

á raforku- og húshitunarkostnaði.  

 

 

 Fjarskiptamál: Stjórnvöld sjái til þess að markmiðum fjarskiptaáætlunar sé framfylgt 

varðandi aðgengi að háhraðaneti og öruggri fjarskiptaþjónustu.  

 

 Dreifnám í A-Hún.: Stjórnvöld tryggi fjármagn til dreifnáms.   

 

 

 Aðkoma ríkisins að minka- og refaveiðum: Mikilvægi þess að ríkið taki áfram þátt í 

kostnaði við eyðingu minka og að ríkið taki aukinn þátt í kostnaði við refaveiðar. 

 

 Heilbrigðismál: Stjórnvöld standi vörð um heilbrigðisþjónustu í A-Hún. eins og hún 

hefur verið. 
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 Sveitarstjórnarmenn á Norðurlandi vestra fóru í náms- og kynnisferð til Skotlands í 

apríl, tveir fulltrúar fóru frá Húnavatnshreppi en mjög góð þátttaka var frá öðrum 

sveitarfélögum á svæðinu., hátt í 40 manns. Tókst ferðin vel og kynntumst við 

umhverfi sveitarstjórnarmanna þar. Mun þetta vera í þriðja sinn sem slík ferð er farin. 

 

 Dreifnám hófst síðasta haust á Blönduósi fyrir nemendur úr Austur-Húnavatnssýslu. 

Dreifnámið spannar fyrstu tvö ár framhaldsskólans, eingöngu er um bóklegt nám að 

ræða. Dreifnám gerir ungmennum kleift að búa lengur í foreldrahúsum með stuðning 

og aðhald forrráðamanna sinna. Jafnframt er þetta mun minni kostnaður fyrir heimilin 

heldur en ef börnin eru send að heiman 16 ára gömul. Dreifnám stendur öllum til boða 

og er vert að benda á þetta tækifæri fyrir þá sem hafa hætt í framhaldsnámi eða jafnvel 

aldrei hafið nám á framhaldsskólastigi. 

 

 

 Húnavatnshreppur hefur verið í samstarfi um málefni Kjalarsvæðisins frá vori 2013. 

Þrjú sveitarfélög og sjö ferðaþjónustufyrirtæki eru í þessu samstarfi, fulltrúar þeirra 

hafa fundað með vegamálastjóra og sendu sameiginlega yfirlýsingu til fjölmiðla um 

nauðsyn á endurbótum á Kjalvegi. Þetta samstarf virðist vera að skila sér því 

Vegamálastjóri hefur skrapað saman 100 milljónum í þetta verkefni núna í sumar en 

ekkert fjármagn var ætlað til Kjalvegar á fjögurra og tólf ára samgönguáætlun sem 

samþykkt var í vetur. Hefur verið sótt um framkvæmdaleyfi til að vinna efni í 

malarslitlag úr fjórum námum við Kjalveg vegna þessa. 

 

 Sveitarstjórn Húnavatnshrepps samþykkti að veita veð í tekjum sveitarfélagsins vegna 

lántöku Félags- og skólaþjónustu A-Hún. hjá Lánasj. Sveitarfélaga allt að 45 millj. kr.  

til fjármögnunar á endurbótum á Hnitbjörgum. 

 

 

 Sveitarstjórn Húnavatnshrepps samþykkti að gerast aðili að byggðasamlagi um 

málefni fatlaðs fólks. Öll sveitarfélög á Norðurlandi vestra, Fjallabyggð og 

Dalvíkurbyggð eru aðilar að nýja byggðasamlaginu. Stofnfundur byggðasamlagsins 

var í janúar sl. og heitir það Rætur bs.  

 

 Átaksverkefni hefur verið í gangi á vegum ferðamálasamtaka A-Hún., Byggðasamlags 

um menningar- og atvinnumál í A-Hún. og Þekkingarsetursins á Blönduósi. Ráðinn 

var starfsmaður í þetta verkefni til sex mánaða. Hugmyndasmiðja hefur verið starfrækt 

1x í viku í þrjá mánuði og voru verkefni kynnt á fundi í Eyvíndarstofu síðasta 

vetrardag. Virðist mikil gróska vera komin af stað í ferðaþjónustu og handverki á 

svæðinu og verður spennandi að fylgjast með framgangi þeirra verkefna sem kynnt 

voru. Núna í maí verður svo gefin út kynningarbæklingur um svæðið og samþykkti 

sveitarstjórn Húnavatnshrepps að kaupa kynningarefni þar fyrir sveitarfélagið og 

starfsemi á þess vegum.  

 

 

 Húnavatnshreppur rekur námsver í samstarfi við Blönduósbæ og Farskóla Norðurlands 

vestra að Þverbraut 1, Blönduósi. Fyrirhugað er að flytja námsverið í kjallara 

Kvennaskólans í sumar og reka það í tengslum við starfsemi Þekkingarsetursins á 

Blönduósi. Vil ég hvetja þá íbúa sveitarfélagsins sem  eru í fjarnámi til að nýta sér 

þessa aðstöðu. 
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 Húnavatnshreppur er aðili að Þekkingarsetrinu á Blönduósi og ég sit í stjórn þess. 

Markmið þess er að vera miðstöð fyrir rannsókna- og þróunarverkefni á sviði textíls, 

strandmenningar og laxfiska á Nl. vestra og stuðla að auknu samstarfi og samþættingu 

menntunar, rannsókna og fræðastarfs. 

 

 Síðan í nóvember 2012 hef ég hef setið sem varaformaður í stjórn SSNV, samtökum 

sveitarfélaga á Nl. vestra. Fjölmörg verkefni er á borði þeirra samtaka svo sem 

menningarsamningar, vaxtarsamningar, atvinnuráðgjöf, sóknaráætlun, 

almenningssamgöngur ofl. 

 

 

Þá hef ég nú farið yfir það helsta sem varðar starfsemi sveitarfélagsins síðastliðið ár en eins 

og áður hefur komið fram taka fulltrúar sveitarfélagsins í þátt ýmsu samstarfi við 

nágrannasveitarfélög m.a. í formi byggðasamlaga.  

 

Að lokum óska ég þess að vorið og sumarið megi verða okkur öllum gjöfult og gott í alla 

staði. Jafnframt þakka ég starfsfólki og íbúum sveitarfélagsins fyrir gott samstarf og samskipti 

á liðnu ári. 

 

3. Jens P Jensen tók til máls og fór yfir helstu fjárhæðir í ársreikningi Húnavatnshrepps 

fyrir árið 2013. Rekstrartekjur A og B hluta voru 356 millj. kr.  Rekstrargjöld 318 millj kr. 

Rekstrarniðurstaða var jákvæð um 38 millj. kr.  Veltufé frá rekstri var rúmar 45 millj kr. eða 

um 12,7% af rekstrartekjum.  Handbært fé í árslok var 137 millj. kr.  Jens kynnti einnig 

nokkrar lykiltölur úr ársreikningunum. 

 

Kaffihlé. 

 

4.  Guðmudur Sigurðsson, yfirverkstjóri Vegagerðarinnar á Hvammstanga var boðinn 

velkominn á fundinn.   Kynnti hann stöðu vegamála í héraðinu, Guðmundur tók við stöðu 

yfirverkstjóra af Þorvaldi á fyrra ári.  Samstarf við aðila á svæðinu hefur verið gott og þakkar 

hann það.  Staða í viðhaldi vega á svæðinu er ekki góð, það vantar fjármagn.  Skrifað var 

undir samninga við Borgarverk um lagningu bundins slitlags á Svínvetningabrautina alls um 

5,5 km kafla.   

 

Ekki eru fyrirhugaðar framkvæmdir við frekari lagningu á slitlagi næstu árin.   Varðandi 

samgönguáætlun hefur Guðmundur lagt til að farið verði í lagningu á bundnu slitlagi á hluta 

Svínvetningabrautar frá Svartárbrú árið 2016 og í vestanverðan Vatnsdalinn árið eftir.  Ekki 

hefur verið unnið neitt malarslilagsefni hér á síðustu tveim til þrem árum.  Sumarþjónusta á 

héraðsvegum verður í lágmarki.  Setja á 100 millj. kr. í framkvæmdir á Kjalvegi sem voru 

teknar af öðrum framkvæmdum á Norður og Suðurlandi.  Gert er ráð fyrir að af þessum 100 

millj. verði 25 millj. notaðar til framkvæmda á norðanverðum Kjalvegi.  Guðmundur telur að 

það þurfi að fara í bundið slitlag á Kjalvegi frekar en eyða fjármagni  í að mölbera og 

rykbinda vegi á þessu þurra svæði.   

Guðmundur var spurður nokkra spurninga varðandi framkvæmdir við Svínvetningabraut og 

rykbindingu malarvega.   Fundarstjóri þakkaði Guðmundi fyrir hans framlag til fundarins. 

  

5. Síðast á dagskrá fundarins voru almennar umræður um málefni sveitarfélagsins.   

Guðjón Ólafsson og Sigríður Aadnegard kynntu  drög að skólastefnu Húnavatnshrepps sem 

verið er að vinna að.  Lögð er áhersla á að sem flestir komi að mótun skólastefnunar sem 
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áætlað er að lögð verði fram til samþykktar í sveitarstjórn nú í maí.  Drögin verða sett á 

heimasíðu sveitarfélagsins nú á föstudaginn.  Mikilvægt er að íbúar kynni sér drögin vel.  

 Þorleifur Ingvarson tók til máls og þakkaði framkomnar framsögur.  Spurði hann út í mismun 

á tekjuáætun ársins og rauntölum.  Ræddi sorpgjöld og fyrirkomulag þeirra.  Einnig slæma 

þjónustu hjá 365 miðlum (Emax) og slæmt ástand vega í sveitarfélaginu. 

Oddviti og sveitarstjóri svöruðu fyrirspurnum. 

 

6. Í lokin sleit fundarsjóri fundi um leið og hann þakkaði fundarmönnum fyrir góðan 

fund og óskaði þeim góðrar heimferðar.   

 

 

 


