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Fimmtudaginn 13. desember 2012 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar 

á Húnavöllum kl. 13.00  Þóra Sverrisdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.   

Jens P Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt 

undirskriftum. 

 

 
Dagskrá: 

 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 

2. Viðauki við áætlun fjárfestinga 2012. 

3. Fjárhagsáætlun 2013, seinni umræða 

4. Fjárhagsáætlanir 2014 til 2016, seinni umræða. 

5. Fundargerðir: 

a) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 3. desember 2012. 

b) Undirbúningsnefndar um dreifnám í A-Hún, dags.  3. desember 2012. 

c) Stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga, dags. 23. nóvember 2012. 

d) Stjórnar Sambands  ísl. sveitarfél., dags. 23. nóvember 2012. 

6. Bréf: 

a) Frá Samkeppniseftirlitinu, dags. 29.11.2012. 

b) Frá Skógræktarfélagi Íslands, dags. 30.11.2012. 

c) Frá LSS, ódagsett. 

7. Önnur mál. 

 

 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00 

 

Eftirfarandi breytingar voru samþykktar á boðaðri dagskrá:  Erindi frá hestamannafélaginu  

Neista, dags. 6. des. 2012. Erindi frá Landgræðslu ríkisins dags. 4. des. 2012. Drög að 

fjárhagsáætlun Húnavers 2013 og fjárhagsáætlun byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna 

2013, tekið fyrir undir dagskrárlið 3.)  Erindi frá Þórormstungubúinu ehf, dags. 30. nóv. 2012, 

tekið fyrir undir dagskrárlið 6.) 

 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 

Lögð fram til kynningar fundargerð fulltrúa Húnavatnshrepps með ábúendum á Reykjum 

dags. 10. des. s.l. þar sem farið var yfir upplýsingar sem ábúendur óskuðu eftir.  Aðilar voru 

sammála um að vinna málið áfram. 

 

Nefnd um fyrirkomulag refa- og minkaveiða í Húnavatnshreppi fundaði þann 10. des. 2012.  

Bornar voru saman veiðiskýrslur tímabilið frá í ágúst 2009 til september 2012.  

Meðalkostnaður vegna veiða á  hvern ref var á síðasta veiðitímabili um 12 þús. kr.  og um 8. 

Þús. kr. á hvern veiddan mink.  Heildarkostnaður  við veiðarnar hefur aukist nokkuð frá fyrra 

tímabili. Fjöldi veiddra dýra hefur  þó vaxið umfram kostnað, því hefur kostnaður á veitt dýr 

farið lækkandi.  

Nefndin leggur til að upphæðir verðlauna og tímafjöldi á hvert veiðisvæði verði óbreyttur. 

 

Nefndin telur mikilvægt að gengið sé frá samningum fyrirfram við alla þá aðila sem fá greitt 

fyrir grenjavinnslu og að skoðaður verði við gerð samninga næsta árs árangur einstakra 

veiðimanna m.a. með hliðsjón af þörf. 

 

Gjaldskrá vegna gistingar í Áfanga fyrir árið 2013 var samþykkt. 
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2. Viðauki við áætlun fjárfestinga 2012. 

Hreppsnefnd samþykkti eftirfarandi viðauka við áætlun fjárfestinga 2012. 

Fjárfestingar í A-hluta sveitarsjóðs eru áætlaðar 12.278.000 kr. Fjármagnaðar með eigin fé. 

Fjárfestingar í B-hluta sveitarsjóðs eru áætlaðar 19.622. 000 kr.  Lántökur vegna fjárfestinga í 

B-hluta eru áætlaðar 16.500.000 kr.  Mismunur fjármagnað með eigin fé. 

 

3. Fjárhagsáætlun 2013, seinni umræða. 

Sveitarstjóri kynnti fjárhagsáætlun  A og B hluta sveitarsjóðs og þær breytingar sem orðið 

hafa á henni frá fyrri umræðu.   

Fyrir fundinum liggur fjárbeiðni Stígamóta, sem vísað var til seinni umræðu. 

Samþykkt að styrkja Stígamót um 15 þús kr. 

 

Lögð voru fram drög að fjárhagsáætlun Húnavers vegna ársins 2013. 

Í áætlun Húnavatnshrepps er gert ráð fyrir að heildar framlag til  rekstrar Húnavers á árinu 

2013 verði 3.612 þús.  (um er að ræða laun og lt gj. tryggingar, viðhaldskostn. fasteignagjöld, 

rekstrarframlag og afskriftir.)  Gert er ráð fyrir að ljúka endurnýjun á gluggum í Húnaveri og 

áætlaðar í það 2. millj.  Samþykkt með fimm atkvæðum. (MS,ÞS,IS,JS,GRH). 

 

Lögð fram fjárhagsáætlun stjórnar Byggðasamlags Húnvetninga og Strandamanna 2013. 

Lagt fram til kynningar. 

 

Lagt fram erindi frá hestamannafélaginu Neista: Ósk um styrk vegna æskulýðsstarfs 2013, að 

upphæð kr. 300 þúsund.   Samþykkt var með fjórum atkvæðum að styrkja æskulýðsstarfið um 

170 þús. (MS,ÞS,JS,IS) 

 

Lagt fram erindi frá Landgræðslu ríkisins dags. 4. des. 2012 um styrk vegna verkefnisins 

“Bændur græða landið” á árinu 2013.  Erindinu var hafnað. 

 

Fulltrúar A-lista fóru fram á fundarhlé. 

 

Eftirfarandi tillaga var lögð fram:  Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir fjárhagsáætlun 

ársins 2013.  Tillagan var samþykkt með fjórum atkvæðum (MS,ÞS,IS,JS). 

 

Fulltrúar A-lista lögðu fram eftirfarandi bókun: 

Fulltrúar A-lista sitja hjá við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 2013 þar sem gert er ráð fyrir sölu 

jarðarinnar Reykja og vísa þar til fyrri bókana um undirbúning og framkvæmd við fyrirhugaða 

sölu jarðarinnar. 

 

Greinargerð með fjárhagsáætlun 2013: 

Áætlunin er að grunni til byggð á bókfærðri stöðu og áætlun ársins 2012, með viðaukum. 

Í forsendum fjárhagsáætlunar er gert ráð fyrir 4,5% hækkun rekstrarliða frá fyrra ári.   

 

Rekstur sveitarfélagsins hefur verið erfiður undanfarin ár  vegna tekjulækkana. Munar þar 

mest um lækkun á framlögum Jöfnunarsjóðs sem lækkuðu um 37 % milli árana 2008 og 2012. 

Í áætluninni er gert ráð fyrir að framlög Jöfnunarsjóðs lækki frá fyrra ári um rúmar 3 millj.  

Hækkanir á útsvarstekjum og fasteignagjöldum vega að nokkru leyti upp lækkanir 

Jöfnunarsjóðs á tímabilinu.  
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Lækkun tekna hefur  einnig verið mætt með aðhaldi og hagræðingu í rekstri sveitarfélagsins, 

auk þess sem óhjákvæmilegt hefur verið að hækka ýmis þjónustugjöld til að ná fram auknum 

tekjum málaflokka.  Þrátt fyrir að í forsendum áætlunar sé gert ráð fyrir 4,5% hækkun 

rekstarliða, er áætlað að rekstur málaflokka lækki um 2,7 millj. frá fyrra ári, eða um 1%. 

 

Gert er ráð fyrir framkvæmdum við skólahúsnæði, Húnaver og bílaplön.  Áætlað er að selja 

hluta Reykjajarðarinnar.  Ekki er gert ráð fyrir lántökum á árinu. 

 

Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2013: 

 

Heildartekjur A og B hluta eru áætlaðar 357.814 þús. 

Rekstrargjöld A og B hluta eru áætluð   338.813 þús. 

 

Hagnaður fyrir fjármagnsliði er áætlaður 19.001 þús. 

 

Hagnaður að teknu tilliti til fjármagnsliða er áætlaður 12.381 þús. 

 

Í áætlun um sjóðsteymi er gert ráð fyrir að veltufé frá rekstri verði 18.276 þús. 

Að teknu tilliti til fjárfestinga og fjármögnunarhreyfinga er gert ráð fyrir að handbært fé 

hækki um 14.599 þús.  

 

4. Fjárhagsáætlanir 2014 til 2016, seinni umræða. 

Sveitarstjóri kynnti 3ja ára fjárhagsáætlun 2014 til 2016, fyrir A og B hluta sveitarsjóðs, við 

seinni umræðu.   

Gert er ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu á tímabílinu.  Fjárfestingar eru áætlaðar 23,3 

millj.  Ekki er gert ráð fyrir lántökum. 

 

Eftirfarandi tillaga var lögð fram:  Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir 3ja ára 

fjárhagsáætlun fyrir árin 2014 til 2016 

Tillagan var samþykkt með fjórum atkvæðum (MS,ÞS,IS,JS). 

 

5. Fundargerðir: 

a) Stjórnar Hveravallafélagsins, dags. 3. desember 2012. 

Til kynningar. 

 

b) Undirbúningsnefndar um dreifnám í A-Hún, dags.  3. desember 2012. 

Til kynningar. 

 

c) Stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga, dags. 23. nóvember 2012. 

Til kynningar. 

 

d) Stjórnar Sambands  ísl. sveitarfél., dags. 23. nóvember 2012. 

Til kynningar. 

 

 

 

 

 

 



  Hreppsnefnd Húnavatnshrepps 

 128. fundur. 

 

4 

 

6. Bréf: 

a) Frá Samkeppniseftirlitinu, dags. 29.11.2012. 

Efni:  Tilmæli til sveitarfélaga um að gæta skuli að samkeppnissjónarmiðum við útleigu og 

sölu húsnæðis á vegum hins opinbera. 

Til kynningar. 

 

b) Frá Skógræktarfélagi Íslands, dags. 30.11.2012. 

Efni:  Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands, haldinn á Blönduósi 24. – 26. ágúst 2012, hvetur 

aðildarfélög sín, sveitarfélög, stofnanir og einstaklinga til að nýta sér þá frjósemi sem lúpína 

skapar í ófrjósömu landi og rækta skóg í lúpínubreiðum. 

Til kynningar. 

 

c) Frá LSS, ódagsett. 

Efni:  Ósk um stuðning vegna eldvarnarátaks LSS. 

Samþykkt að styrkja átakið um 15 þúsund kr. 

 

d) Frá Þórormstungubúinu ehf, dags. 30.11.2102. 

Efni:  Uppsögn á samkomulagi um fjárrétt í landi Þórormstungu í Vatnsdal og ósk um 

viðræður um afdrif þeirra eigna sem þar eru í eigu sveitarfélagsins. 

Samþykkt að stjórn fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar, varaoddviti og 

sveitarstjóri fundi sem fyrst með eigendum Þórormstungubúsins ehf. 

 

7. Önnur mál. 

Umræða án bókana. 

 
Fleira ekki gert . 

Fundi slitið kl. 17.30 

 

 

_________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

     

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Björn Magnússon 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Guðmundur R. Halldórsson 

 

 

__________________________            _____________________________  

Ingibjörg Sigurðardóttir     Jens P Jensen   


