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Þriðjudaginn 17. ágúst 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)  Byggingarnefndar Húnavatnshrepps dags. 20. júlí 2010. 
b) Aðalfundar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf, dags. 15. júlí 2010. 
c) Aðalfundar Auðkúluheiðar ehf, dags. 26. júní 2010. 
d) Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 18. febrúar 2010. 
e) Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 10. júní 2010. 
f) Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 22. júlí 2010. 
g) Aðalfundar Hveravallafélagsins ehf, dags. 22. júlí 2010. 
h) Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 22. júlí 2010. 
i) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atv.mál í A-Hún. dags. 22. júl. 2010. 
j) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atv.mál í A-Hún. dags. 26. júl. 2010. 
k) Stjórnar Norðurár bs, dags. 18. maí 2010. 
l) Stjórnar Norðurár bs, dags. 26. maí 2010. 
m) Stjórnar Norðurár bs, dags. 10. júní 2010. 
n) Stjórnar Norðurár bs, dags. 18. júní 2010. 
o) Stjórnar Norðurár bs, dags. 21. júní 2010. 
p) Stjórnar Norðurár bs, dags. 24. júní 2010. 
q) Stjórnar Norðurár bs, dags. 6. júlí 2010. 
r) Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar, dags. 11. ágúst 2010. Ásamt fjárhagsáætlun 2010. 
s) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar, dags. 3. ágúst 2010.  Ásamt fjárhagsáætlun 

2010. 
t) Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps, dags. 13. ágúst 2010.  Ásamt fjárhagsáætlun 2010. 
u) Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Húnavatnssýslu, dags. 9. júní 2010.  Ásamt bréfi 

nefndarinnar dags. 20. júlí 2010, sem varðar afgreiðslu á breytingum á svæðisskipulagi A-
Húnavatnssýslu. 

v) Aðalfundar Brunavarna A-Hún., dags. 12. júlí 2010.  

3. Málefni grunnskóla og leikskóla á Húnavöllum.  

4.  Bréf: 
a) Frá stjórn Heimilisiðnaðarsafnsins á Blönduósi, dags. 13. júlí 2010 
b) Frá Skólahreysti, dags. í júlí 2010. 
c) Frá Isavia ohf., dags. 9. júlí 2010. 
d) Frá Samb. ísl. sveitarfélaga, dags. 13. júlí 2010. 
e) Frá SSNV, dags. 17. júlí 2010. 
f) Frá Landgræðslu ríkisins, dags. 27. júlí 2010. 
g) Frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dags. 28. júlí 2010. 
h) Frá stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, dags. 10. júlí 2010. 
i) Frá jafnréttisráðgjafa Akureyrarbæar, dags. 4. ágúst 2010. 
j) Frá Ekron, dags. 6. ágúst 2010. 
k) Frá Lárusi B. Jónssyni, dags. 9. ágúst 2010. 
l) Frá sóknarnefnd Þingeyrasóknar, dags. 14. júlí 2010. 
m) Frá Kristínu Rós Sigurðardóttur, dags. 21. júlí 2010. 
n) Frá foreldrafélagi Húnavallaskóla dags. 17. júlí 2010.  

5. Önnur mál.    
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Þóra Sverrisdóttir bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05  

Samþykkt var að gera þá breytingu á dagskrá að setja fundargerð Auðkúluheiðar ehf  dags. 28. 06. 
2010 undir dagskrárlið 2þ)   

1. Skýrsla sveitarstjóra. 
Framkvæmdum við hellulögn og uppsettningu ljósastaura á leikskólalóð er lokið. 
Húnavatnshreppur fær úthlutað 3. millj. kr. úr styrkvegasjóði  á þessu ári til viðhalds 
fjallvega.  
Lagt fram erindi frá stjórn Sjálfseignastofnunarinnar Auðkúluheiði, dags. 16. ágúst 2010.  
Varðandi hnitsetningu landamerkja.  Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 
Samþykkt var að Þuríður Helga fari á ferðamálasýningu Vestnorden sem haldinn verður á 
Akureyri 5-17. sept. n.k. og kynni starfsemi Áfanga.  Áætluðum kostnaði  um 100 þús kr. 
vísað til endurskoðunar á fjárhagsáætlun.   
Lögð var fram fundargerð dags. 12. ágúst 2010 vegna opnunar tilboða í jarðvinnu við rotþrær 
og siturlagnir.  Tvö tilboð bárust.  Hreppsnefnd samþykkti að taka tilboði Steingríms 
Ingvarssonar kt. 210251-3839., sem var um 84% af kostnaðaráætlun.   

2. Fundargerðir. 
a) Byggingarnefndar Húnavatnshrepps dags. 20. júlí 2010. 

Hreppnefnd samþykkti lið 1. og 2. í fundargerðinni.  

b) Aðalfundar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf, dags. 15. júlí 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

c) Aðalfundar Auðkúluheiðar ehf, dags. 26. júní 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

d) Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 18. febrúar 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

e) Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 10. júní 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

f) Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 22. júlí 2010. 
Lögð fram til kynningar.    

g) Aðalfundar Hveravallafélagsins ehf, dags. 22. júlí 2010. 
Lögð fram til kynningar.    

h) Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 22. júlí 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

i) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atv.mál í A-Hún. dags. 22. júl. 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

j) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atv.mál í A-Hún. dags. 26. júl. 2010. 
Lögð fram til kynningar. 



  
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps  

92. fundur.  

3   

k) Stjórnar Norðurár bs, dags. 18. maí 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

l) Stjórnar Norðurár bs, dags. 26. maí 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

m) Stjórnar Norðurár bs, dags. 10. júní 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

n) Stjórnar Norðurár bs, dags. 18. júní 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

o) Stjórnar Norðurár bs, dags. 21. júní 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

p) Stjórnar Norðurár bs, dags. 24. júní 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

q) Stjórnar Norðurár bs, dags. 6. júlí 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

r) Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar, dags. 11. ágúst 2010, ásamt fjárhagsáætlun 
2010. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar.  Hreppsnefnd samþykkti fjárhagsáætlunina.  

s) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar, dags. 3. ágúst 2010, ásamt 
fjárhagsáætlun 2010. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar.  Hreppsnefnd samþykkti fjárhagsáætlunina.  

t) Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps, dags. 13. ágúst 2010, ásamt 
fjárhagsáætlun 2010. 

Fundargerðin lögð fram til kynningar. Hreppsnefnd samþykkti fjárhagsáætlunina.  

u) Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Húnavatnssýslu, dags. 9. júní 2010.  
Ásamt bréfi nefndarinnar dags. 20. júlí 2010, sem varðar afgreiðslu á 
breytingum á svæðisskipulagi A-Húnavatnssýslu. 

Fundargerðin var lögð fram til kynningar.  

Í bréfi Samvinnunefndar um svæðisskipulag Austur Húnavatnssýslu dags 20. júlí 2010, 
varðandi breytingu á svæðisskipulagi Austur-Húnavatnssýslu 2004-2016 kemur fram að á 
auglýsinga- og kynningartíma bárust athugasemdir frá 4 aðilum og hafa svör 
samvinnunefndar verið send til þeirra sem athugasemdir gerðu og verður niðurstaða 
samvinnunefndar auglýst , sbr. 3. mgr. 13. gr. skipulags- og byggingarlaga.    

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps lagði til að breyting á svæðisskipulagi A-Hún., verði 
samþykkt.   
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v) Aðalfundar Brunavarna A-Hún., dags. 12. júlí 2010. 
Samkvæmt endurskoðaðri fjárhagasáætlun Brunavarna A-Hún fyrir árið 2010  Þá  hækka  
framlög sveitarfélaga um 7,3 millj. kr.  
Áætluðum hlut Húnavatnshrepps í hækkuninni 2,3 millj. kr. er vísað til endurskoðunar á 
fjárhagsáætlun ársins 2010.  

Drög að samþykktum Brunavarna A-Hún voru tekin til umfjöllunar og gerði hreppsnefnd 
athugasemdir við 4. gr. og a-lið 6. gr.  

Sú athugasemd var gerð við 9. gr. að haldið  verði inni ákvæði um lækkun á kostnaði 
Húnavatnshrepps vegna aðstöðumunar sökum fjarlægðar frá höfuðstöðvum Brunavarna A-
Hún.  

Sveitarstjóra og fulltrúa Húnavatnshrepps  í byggðasamlagi um Brunavarnir A-Hún  falið að 
vinna málið áfram.  

     Þ) Auðkúluheiði ehf, dags. 28.06.2010. 
Lögð fram til kynningar.  

3. Málefni grunnskóla og leikskóla á Húnavöllum. 
Rætt um ráðningarmál á leikskóla og fyrirkomulag skólaaksturs.  

4.  Bréf: 
a) Frá stjórn Heimilisiðnaðarsafnsins á Blönduósi, dags. 13. júlí 2010 

Efni:  Stjórn Heimilisiðnaðarsafnsins þakkar sveitarstjórnarfulltrúum og mökum þeirra, sem 
voru viðstödd afhendingu safnaverðlaunanna á Bessastöðum sunnudaginn 11. júlí s.l. 
Hreppsnefnd þakkar hlýjar kveðjur.  

b) Frá Skólahreysti, dags. í júlí 2010. 
Efni:  Leitað er eftir fjárstuðningi að upphæð 50 þúsund kr. vegna skólahreysti 2010. 
Hreppsnefnd samþykkti að styðja verkefnið um 20 þúsund kr.   

c) Frá Isavia ohf., dags. 9. júlí 2010. 
Efni:  Leitað er eftir umsögn hreppsnefndar vegna reksturs flugvallarins á Hveravöllum. 
Hreppsnefnd fellst á rekstur flugvallarins á vegum Isavia ohf, án athugasemda.  

d) Frá Samb. ísl. sveitarfélaga, dags. 13. júlí 2010. 
Efni:  Námskeið um lýðræði í sveitarfélögum 6. september n.k. 
Til kynningar.  

e) Frá SSNV, dags. 17. júlí 2010. 
Efni:  Skýrsla starfshóps um möguleika á auknu samstarfi aðildarsveitarfélaga SSNV á sviði 
velferðarmála.  Einnig er minnt á 18. Ársþing SSNV, sem haldið verður á Blönduósi dagana 
27-28 ágúst n.k. 
Til kynningar.    
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f) Frá Landgræðslu ríkisins, dags. 27. júlí 2010. 
Efni:  Landgræðsla.  Eyvindarstaðaheiði, Blöndusamningur, samráðsnefnd. 
Til kynningar.  Sveitarstjóra falið að ræða við bréfritara.  

g) Frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dags. 28. júlí 2010. 
Efni:  Starfshópur sá sem samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipaði í febrúar 2009 til að 
endurskoða gildandi laga- og reglugerðarákvæði um Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga hefur nú 
lokið störfum.   Skýrsla starfshópsins hefur verið birt á vef ráðuneytisins.  
Ráðherra hefur ákveðið að nú þegar verði hafin vinna við innleiðingu á tillögum starfshópsins 
sem falla undir valkost 1 og valkost 2, sem einkum fela í sér nauðsynlegar breytingar á 
núgildandi reglum um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og innleiðingu á nýju fyrirkomulagi 
útgjaldajöfnunar þar sem tekjujöfnunarframlag sjóðsins í sinni núverandi mynd er lagt niður.  
Stefnt era ð því að þessar breytingar taki gildi 1. janúar 2011. 
Lagt fram til kynningar.  

h) Frá stofnun Vigdísar Finnbogadóttur, dags. 10. júlí 2010. 
Efni:  Leitað er eftir styrk til byggingar fyrir Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum 
tungumálum. 
Hreppsnefnd telur sér ekki fært að taka þátt í verkefninu.    

i) Frá jafnréttisráðgjafa Akureyrarbæjar, dags. 4. ágúst 2010. 
Efni:  Landsfundur jafnréttisnefnda sem haldinn verður í Ketilhúsinu v. Kaupvangsstræti á 
Akureyri dagana 10. og 11. september n.k.  
Til kynningar.  Erindinu vísað til jafnréttisnefndar.  

j) Frá Ekron, dags. 6. ágúst 2010. 
Efni:  Varðar starfsemi Ekron og áhuga á samstarfi við Húnavatnshrepp. 
Lagt fram til kynningar.  

k) Frá Lárusi B. Jónssyni, dags. 9. ágúst 2010. 
Efni:  Ósk um að Húnavatnshreppur komi að kostnaði við rekstur upplýsingamiðstöðvarinnar 
á Blönduósi. 
Hreppsnefnd hafnar erindinu.  

l) Frá sóknarnefnd Þingeyrasóknar, dags. 14. júlí 2010. 
Efni:  Umsókn um styrk til reksturs Klausturstofu að upphæð 71.300 kr. 
Björn Magnússon lýsti sig vanhæfan og tók ekki þátt í afgreiðslu á erindinu. 
Hreppsnefnd samþykkti erindið.  

m) Frá Kristínu Rós Sigurðardóttur, dags. 21. júlí 2010. 
Efni:  Ósk um að hætta setu í fræðslunefnd. 
Hreppsnefnd samþykkti erindið.  

n) Frá foreldrafélagi Húnavallaskóla dags. 17. júlí 2010. 
Efni:  Í ljósi bréfs frá foreldrum barns leggur stjórn foreldrafélagsins til að skólaakstur á 
komandi vetri verði óbreyttur frá s.l. vetri.   
Sveitarstjóra og oddvita var falið að leita lausna í málinu.   
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5. Önnur mál. 
Lagt fram erindi sem fært var í trúnaðarmálabók.  

E-listi tilnefnir Birgir Ingþórsson sem aðalmann í fræðslunefnd í stað Kristínar Rós 
Sigurðardóttur.  

A-listi tilnefnir Guðmund Rúnar Halldórsson sem aðalmann í fjallskiladeild 
Bólstaðarhlíðarhrepps.  (Bréf dags. 31. júlí 2010)  

Hreppsnefnd þakkar undirbúningsnefnd og öðrum sem lögðu hönd á plóg varðandi íbúahátið 
Húnavatnshrepps, sem haldinn var í Húnaveri 12. ágúst s.l. og tókst mjög vel í alla staði.  

Við vígslu nýju sundlaugarinnar á Blönduósi þann 17. júlí s.l. færði oddviti Húnavatnshrepps 
blönduósbæ klukku að gjöf og haminguóskir frá Húnavatnshreppi.   

Oddviti kynnti starfsemi Matarvirkisins á Hvammstanga þar sem aðstaða er til vöruþróunar, 
framleiðslu og aðgangur að sérfræðiþjónustu. 
Heimasíða http;//www.matarvirki.is   

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18.50     

__________________________           ____________________________ 
Þóra Sverrisdóttir    Björn Magnússon         

__________________________   _____________________________ 
Jakob Sigurjónsson    Jón Gíslason   

__________________________        _____________________________ 
Magnús R.  Sigurðsson    Guðmundur R. Halldórsson   

__________________________   _____________________________      
Ingibjörg Sigurðardóttir   Jens P Jensen 

http://www.matarvirki.is
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