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Miðvikudaginn 14. júlí 2010 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. Fundargerðir. 

a)  Hússtjórnar Dalsmynnis dags. 30. júní 2010. 
b) Stjórnar Byggðasaml. um menningar og atv.mál. dags. 11. júní 2010. 
c) Stjórnar Byggðasaml. um Tónlistarskóla A-Hún. dags. 29. júní 2010. 
d) Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Hún. dags. 9. júní 2010. 
e) Stjórnar SSNV dags. 21. júní 2010. 
f) Búfjáreftirlits og fjallskilanefndar A-Hún. dags. 5. júlí 2010. 

 
3. Aðalskipulag Húnavatnshrepps:  Athugasemdir og fyrstu drög að svörum. 

 
4. Ráðning sveitarstjóra. 
 
5. Tillaga frá A-lista. Vísað til umfjöllunar frá síðasta fundi hreppsnefndar. 

 
6.  Bréf: 

a) Frá svæðisráði málefna fatlaðra á norðurl-vestra, dags. 18. júní 2010. 
b) Frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dags. 25. júní 2010. 
c) Frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti, dags. 25. júní 2010. 
d) Frá Samb. ísl. sveitarfélaga, dags. 5. júlí 2010. 
e) Frá SSNV, dags. 7. júlí 2010. 
f) Frá Tryggva Þ. Haraldssyni forstjóra RARIK, dags. 8. júlí 2010. 
g) Frá Finni Björnssyni, dags 1. júlí 2010. 

 
7. Önnur mál. 

 

 
Þóra Sverrisdóttir bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00 
 
Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundarins:  Fundargerð fræðslunefndar frá 12 
júlí 2010 undir dagskrárlið 2 g).  Fundargerð hússtjórnar Húnavers frá 30. júní 2010, undir dagskrárlið 
2h). 
 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 
Lögð var fram fundargerð vegna opnunar tilboða í hellulögn á leikskólalóð, innan girðingar.   
Hreppsnefnd samþykkti að taka tilboði frá Guðrúnu Benediktsdóttur kt. 110869-3479, að 
upphæð kr. 1.993.845.00 í verkið. 
 

2. Fundargerðir. 
a)  Hússtjórnar Dalsmynnis dags. 30. júní 2010. 

Hreppsnefnd samþykkti tillögu hússtjórnar um laun húsvarðar.  Fundargerðin að öðru leyti 
lögð fram til kynningar. 
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b) Stjórnar Byggðasamlags um menningar og atv.mál. dags. 11. júní 2010. 
Með fundargerðinni fylgir bréf dags. 14. júní 2010, varðandi greiðslur vegna kvennaskóla og 
kostnaðaráætlun vegna framkvæmda 2009 og 2010.   
 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps vekur athygli á því að fjárhagsáætlun Byggðasamlags um 
menningar- og atvinnumál í A-Hún lá ekki fyrir fyrr en í ársbyrjun 2010, samtals að upphæð 
kr 11.139.þús kr. Núna í byrjun júní er farið fram á auka framlag að upphæð 12.272 þús. kr., 
sem er yfir 100% aukning. 
 
Af þessu tilefni beinir hreppsnefnd Húnavatnshrepps þeim tilmælum til byggðasamlagsins að 
fjárhagsáætlun liggi fyrir í byrjun nóv ár hvert, eins og samþykktir þess segja til um og að 
miðað sé við að halda sig innan þess fjárhagsramma sem samþykktur er. 
 
Lögð var fram eftirfarandi tillaga: 
Hreppsnefnd samþykkir þátttöku sína í viðbótarframlagi á þeim framkvæmdum sem þegar er 
lokið við og vísar þeim viðbótarkostnaði til endurskoðunar á fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 
árið 2010.  Farið er fram á að framkvæmdum við málningarvinnu utanhúss að upphæð 5,6 
milljónir verði frestað til næsta árs. 
 
Tillagan var borin upp til atkvæða og samþykkt með fjórum atkvæðum (ÞS, MS, JS, IS.)  Þrír 
greiddu atkvæði á móti. (BM, JP,GH.) 
 
Fulltrúar A-lista lögðu fram bókun um að þeir samþykki fyrri hluta tillögunnar en vilja að 
farið sé að tillögu byggðasamlagsins um framkvæmdir vegna ástands hússins. Enda telja þau 
að ríkissjóður greiði sinn hluta kostnaðar. 

 
Hreppsnefnd samþykkti þá tilhögun að byggðasamlagið tilnefni stjórnarmenn í 
Heimilisiðnaðarsafnið. 
 

c) Stjórnar Byggðasaml. um Tónlistarskóla A-Hún. dags. 29. júní 2010. 
Lögð fram til kynningar. 
 

d) Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Hún. dags. 9. júní 2010. 
Lögð fram til kynningar. 
 

e) Stjórnar SSNV dags. 21. júní 2010. 
Lögð fram til kynningar. 
 

f) Búfjáreftirlits og fjallskilanefndar A-Hún. dags. 5. júlí 2010. 
Lögð fram til kynningar. 
 

g)  Fræðslunefndar Húnavatnshrepps dags. 12. júlí 2010. 
Vegna athugasemda sem fram koma í 4. lið fundargerðarinnar var oddvita og sveitarstjóra 
falið að ræða við húsvörð. 
Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar. 
 

h) Hússtjórnar Húnavers dags. 30. júní 2010. 
Lögð fram til kynningar. 
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3. Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022:  Athugasemdir og fyrstu drög að 
svörum. 

Aðalskipulagið lá frammi til kynningar tímabilið 25. maí til 22. júní 2010.  Frestur til að skila 
inn athugasemdum var til 7. júlí 2010.  Alls bárust 199 athugasemdir við skipulagstillöguna 
frá 209 aðilum. Flokkast þær þannig: 
 
Fjöldi athugasemda.    
 193.     Svínavatnsleið/Húnavallaleið. 
     2.   Reiðleiðir. 
     1.   Hverfisvernd. 
     1.   Námur. 
     1.    Örnefni. 
     1.   Þar sem lýst er stuðningi við tillöguna. 
Lögð voru fram til kynningar fyrstu drög að svörum við framkomnar athugasemdir.  
 

4. Ráðning sveitarstjóra. 
Þóra Sverrisdóttir kynnti ráðningarsamning við Jens Pétur Jensen.  Samningurinn var borinn 
upp til atkvæða og samþykktur samhljóða.  Oddvita var falið að undirrita samninginn fyrir 
hönd Húnavatnshrepps. 
 

 
5. Tillaga frá A-lista. Vísað til umfjöllunar frá síðasta fundi hreppsnefndar. 

Fulltrúar A-lista lögðu fram eftirfarandi tillögu: 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps, samþykkir að skipa nefnd þriggja hreppsnefndarmanna sem 
móti tillögur um atvinnustuðning í samstarfi við atvinnu- og samgöngunefnd hreppsins.  
Er þeim tillögum ætlað að finna leiðir til að styðja við íbúa  sem sækja vinnu fjarri heimili 
sínu og hljóta ekki akstursstyrk frá vinnuveitenda. 

Greinargerð: 
Á síðastliðnu ári var samþykkt samhljóða af hreppsnefnd að hætta greiðslu akstursstyrk til þeirra sem sóttu vinnu 
daglega frá heimili. Ákvörðun þessi var tekin í ljósi þess að hreppurinn hafði orðið fyrir miklum tekjumissi, 
sérstaklega frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 
Í þeirri tillögu sem hér er lögð fram, er lagt til að fundin verði leið til að tekinn verði upp að nýju stuðningur við 
þá sem sækja vinnu um langan veg frá heimili. Brýnt er að hefja þá vinnu sem fyrst til að tillögur geti legið fyrir 
í haust þegar undirbúningur að gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011 hefst. 
 
Hreppsnefnd samþykkti framkomna tillögu.  Eftirfarandi hreppsnefndarfulltrúar voru 
tilnefndir í nefndina:   Þóra Sverrisdóttir, Jakob Sigurjónsson og Björn Magnússon. 
 

6.  Bréf: 
a) Frá svæðisráði málefna fatlaðra á Norðurl-vestra, dags. 18. júní 2010. 

Efni:  Lögð er áhersla á að hagsmunir og réttindi fatlaðra verði höfð að leiðarljósi í öllum 
ákvörðunum varðandi yfirfærslu á málaflokknum frá ríki til sveitarfélaga. 
Lagt fram til kynningar. 
 

b) Frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dags. 25. júní 2010. 
Efni:  Aukaframlag 2010. 
Lagt fram til kynningar. 
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c) Frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti, dags. 25. júní 2010. 
Efni:  Skert framlag til námsgagnasjóðs fyrir árið 2010. 
Lagt fram til kynningar.  Sveitarstjóra falið að gera athugasemd við ráðuneytið. 
 

d) Frá Samb. ísl. sveitarfélaga, dags. 5. júlí 2010. 
Efni:  Boðun á landsþing Samb. ísl. Sveitarfélaga, sem haldið verður á Akureyri dagana 29. 
sept. til 1. okt. 2010. 
Lagt fram til kynningar. 
 

e) Frá SSNV, dags. 7. júlí 2010. 
Efni:  Fréttatilkynning og samkomulag um fjárhagslegar forsendur á tilfærslu þjónustu við 
fatlaða frá ríki til sveitarfélaga. 
Lagt fram til kynningar. 
 

f) Frá Tryggva Þ. Haraldssyni forstjóra RARIK, dags. 8. júlí 2010. 
Efni:  Boðað er til fundar um orkumál og þjónustu fyrirtækisins 26 ágúst n.k. kl. 13.30 á hótel 
Blönduósi. 
Lagt fram til kynningar.   
 

g) Frá Finni Björnssyni, dags 1. júlí 2010. 
Efni:  Fyrirspurn um starf verkstjóra. 
Sveitarstjóra og oddvita falið að skoða málið áfram og ræða við verkstjóra. 
 
 

7. Önnur mál. 
Eftirfarandi voru tilnefndir í stjórn Bændasjóðs Bólstaðarhlíðarhrepps.  Frá E-lista Brynjólfur 
Friðriksson og Katrín Grímsdóttir og frá A-lista Sigursteinn Bjarnason. 
 
A-listi óskar eftir fresti til 1. ágúst til að skipa fulltrúa í fjallskilanefnd Bólstaðarhlíðarhrepps. 
 
Kynnt erindi frá foreldrum sem mótmæla fyrirhuguðum breytingum á skólaakstri með 
innáakstri barna úr Langadal í bíl úr Svartárdal. 
 
Eftirfarandi erindi barst frá fjallskilastjóra Auðkúluheiðar: 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps. 
Á almennum fundi í Fjallskiladeild Auðkúluheiðar 22. mars 2010 kom fram afgerandi vilji 
fundarmanna að flýta göngum á Auðkúluheiði í haust miðað við gildandi fjallskilareglugerð 
og hafa aðalfjárrétt í Auðkúlurétt laugardaginn 4. september 2010 og hefja þar með smölun 
heiðarinnar 31. ágúst næstkomandi. 
Fyrir hönd Fjallskilanefndar Auðkúluheiðar óska ég því hér með eftir að hreppsnefnd 
Húnavatnshrepps heimili þessa tímasettningu fyrri gangna á Auðkúluheiði og aðalfjárréttar í 
Auðkúlurétt nú í haust. 
 
Virðingarfyllst 

Jón Gíslason fjallskilastjóri 
 
Hreppsnefnd samþykkir erindið en telur eðlilegt að haft sé samráð við nærliggjandi fjallskiladeildir. 
 
Samþykkt var að skrifstofa sveitarfélagsins verði lokuð vegna sumarleyfa frá 22. júlí til 3. ágúst. n. k. 
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Rætt um að nauðsynlegt sé að fara í viðhald á Rugludalsrétt og stækka hana um einn dilk. 
 
Magnús skýrði frá framkvæmdum sem eru áætlaðar hjá Byggðasamlagi um skóla- og félagsþjónustu. 
 
Oddviti kynnti fyrihugaða heimsókn hreppsnefndar á Hveravelli og Áfanga til að kynna sér aðstæður 
og starfsemi.  Farið verður miðvikudaginn 21. júlí og eru hreppsnefndarmenn hvattir til að mæta ef 
þeir hafa tök á. 
 
Rætt um eyðingu á skógarkerfli. 
 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 17.45 
 
 
 
__________________________           ____________________________ 
Þóra Sverrisdóttir    Björn Magnússon 
 
       
__________________________   _____________________________ 
Jakob Sigurjónsson    Jóhanna E. Pálmadóttir 
 
 
__________________________        _____________________________ 
Magnús R.  Sigurðsson    Guðmundur R. Halldórsson 

 
 

__________________________   _____________________________      
Ingibjörg Sigurðardóttir   Jens P Jensen 


