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Miðvikudaginn 3. nóvember 2010 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar 
á Húnavöllum kl. 11.00  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. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2011, umræða um gjaldskrár og fl.  

3. Fundargerðir:  
a)  Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 7. október 2010.  
b)  Stjórnar SSNV, dags. 12. október 2010.  
c)  Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 21. október 2010.  
d)  Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 20. október 2010.  
e)  Stjórnar Byggðasaml. um tónlistarskóla A-Hún, dags. 28. október 2010.    

4.  Bréf.  
a)  Frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, dags. 24.09.2010.  
b)  Frá Orkustofnun, dags. 29.09.2010.  
c)  Frá Eignarhaldsfélagi Brunabótafélags Ísl., dags. 12.10.2010  
d)  Frá Umhverfisstofnun, dags. 11.10.2010.  
e)  Frá Þjóðskrá Íslands, dags. 20.10.2010.  
f)   Frá USAH, dags. 4.10.2010.  
g)  Frá Haraldi B. Þorkelssyni, ódagsett.  
h)  Frá Markaðstofu ferðamála á Norðurlandi, dags. 30.09.2010.  
i)   Frá framkvæmdastjóra SSNV, dags. 20.10.2010.  

5. Önnur mál.   

Þóra Sverrisdóttir bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 11.05   

Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingu á dagskrá fundarins:   
Erindi frá Textílsetri Íslands dags. 2. nóv. 2010, tekið fyrir undir dagskrárlið 4. j)   
Erindi frá Farskóla Nv, tekið fyrir undir dagskrárlið 4.k).   

1. Skýrsla sveitarstjóra. 
Ýmis málefni voru rædd án bókana. 
Málþing um Hveravelli var haldið í Húnaveri 23. október sl. og má finna kynningarnar sem 
þar voru fluttar inn á vef SSNV.  Einnig verða niðurstöður málefnahópa birtar þar. 
Á fundi með þingmönnum kjördæmisins, sem haldinn var í félagsheimilinu á Blönduósi þann 
26. október sl., lagði hreppsnefnd Húnavatnshrepps áherslu á og ræddi eftirfarandi málefni við 
þingmenn:  Samgöngumál í sveitarfélaginu, brú við Barkarstaði í Svartárdal, fjarskiptamál, 
veiðar á ref og mink, uppbyggingu á Hveravöllum, framlög Jöfnunarsjóðs og niðurskurð hins 
opinbera hjá HSB.   
Kynnt úthlutun á tekjujöfnunarframlagi og aukajöfnunarframlagi Jöfnunarsjóðs árið 2010. 
Hlutur Húnavatnshrepps í tekjujöfn.framl. var tæpar 1,7 millj. kr. og rúmar 11 millj. kr. í  
aukajöfnunarframlagi. 
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Skipulagsstofnun hefur boðað fulltrúa Blönduóss og Húnavatnshrepps til fundar föstudaginn 
5. nóvember 2010 um aðalskipulagsáætlanir sveitarfélagana.  Samþykkt var að oddviti og 
sveitarstjóri verði fulltrúar Húnavatnshrepps á fundinum.           

2. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2011, umræða um gjaldskrár og fl. 
Sveitarstjóri lagði fram yfirlit um rekstur sveitarfélagsins árin 2006 til 2009 og fjárhagsáætlun 
ársins 2010.  Ljóst er að skatttekjur hafa dregist verulega saman frá árinu 2008 og ekki hefur 
tekist að ná fram nægjanlegum sparnaði í rekstri málaflokka.  Útlit er fyrir að tekjur 
sveitarfélagsins lækki enn frekar á árinu 2011. Ekki verður hjá því komist að mæta lækkun 
tekna með auknu aðhaldi í rekstri, hækkun á gjaldskrám og samdrætti í þjónustu.  

Hreppsnefnd fór yfir forsendur fjárhagsáætlunar 2011.  Sveitarstjóra var falið að skoða 
álagningaprósentur fasteignaskatts og gjaldskrár sorphirðu- og sorpeyðingargjalda. 
Farið var yfir rekstur málaflokka og útgjöld vegna styrkja.  Leita þarf leiða til frekari 
sparnaðar í sorphirðu. 
Hreppsnefnd telur að endurskoða þurfi leigusamninga vegna íbúðarhúsnæðis í eigu 
sveitarfélagsins.  Sveitarstjóra var falið að segja upp núverandi leigusamningum með 
löglegum fyrirvara.   

3. Fundargerðir:  
a)  Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 7. október 2010. 

Hreppsnefnd samþykkti að auka við starfskraft á leikskóla samkv. 2. lið í fundargerðinni. 
Fundargerðin að öðru leyti til kynningar.   

b)  Stjórnar SSNV, dags. 12. október 2010. 
Lögð fram til kynningar.   

c)  Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 21. október 2010. 
Magnús Sigurðsson kynnti fundargerðina.   

d)  Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 20. október 2010. 
Lögð fram til kynningar.  Hægt er að kynna sér allar úthlutanir verkefnastyrkja á heimasíðu 
SSNV.   

e)  Stjórnar Byggðasaml. um tónlistarskóla A-Hún, dags. 28. október 2010. 
Eftirfarandi gögn fylgdu fundargerðinni:  Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2010, leiðréttur 
útreikningur á framlögum sveitarfélaga 2010, fjárhagsáætlun 2011, Hreppaskrá Tónlistarskóla 
A-H, skólaárið 2010-2011, hreppaskrá lúðrasveitar, skólaárið 2010-2011 og útreikningur á 
framlögum sveitarfélaga 2011.  

Lögð fram til kynningar.  

4.  Bréf.  
a)  Frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, dags. 24.09.2010. 

Efni:  Tilmæli til sveitarstjórna vegna reglna um ráðningar starfsmanna sveitarfélaga.  Bent er 
á að um ráðningar starfsmanna sveitarfélaga er fjallað í 56. gr. sveitarstjórnarlaga. 
Lagt fram til kynningar.   
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b)  Frá Orkustofnun, dags. 29.09.2010. 
Efni:  Fjallað um tilkynningarskyldu og framkvæmdaleyfi vegna jarðborana.  Leitað er eftir 
upplýsingum um framkvæmdir þar sem borað hefur verið í jörðu vegna grunnvatns og/eða 
jarðhita og sótt hefur verið um leyfi fyrir hjá sveitarfélaginu. 
Sveitarstjóra falið að svara erindinu.   

c)  Frá Eignarhaldsfélagi Brunabótafélags Ísl., dags. 12.10.2010 
Efni:  Ágóðahlutagreiðsla 2010.  Stjórn félagsins samþykkti að greiddar verði 300 milljónir 
kr. til aðlidarsveitarfélaganna á árinu 2010.  Hlutdeild Húnavatnshrepps í Sameignarsjóði EBÍ 
er 0.222% og greiðsla ársins 666 þúsund kr.  
Lagt fram til kynningar.   

d)  Frá Umhverfisstofnun, dags. 11.10.2010. 
Efni:  Vakin er athygli á því að í frumvarpi til fjárlaga 2011 er ekki gert ráð fyrir neinum 
fjármunum til endurgreiðslu vegna refaveiða. 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps lýsir furðu sinni á þeirri ákvörðun stjórnvalda að gera ekki 
ráð fyrir neinum fjármunum til endurgreiðslu vegna refaveiða á fjárlögum ársins 2011.  
Ítrekað verður nú vart við dýrbít um nánast allt land, ástæðan fyrir því er ekki nema ein, það 
hefur gengið svo á mófuglastofna og fleiri fuglategundir að æti vantar fyrir refinn. Þá er 
búfénaðurinn nærtækasta ætið. Við þetta verður ekki unað hvorki fyrir bændur né aðra þá 
sem bera hag íslenskrar náttúru fyrir brjósti.  
Af gefnu tilefni fer hreppsnefnd Húnavatnshrepps fram á það að umhverfisráðherra og 
ríkistjórn Íslands endurskoði ákvörðun þessa, og veiti sveitarfélögum fjármagn til þessa 
málaflokks eins og verið hefur.   

e)  Frá Þjóðskrá Íslands, dags. 20.10.2010. 
Efni:  Kosning til stjórnlagaþings verður laugardaginn 27. nóvember 2010. 
Lagt fram til kynningar.   

f)   Frá USAH, dags. 4.10. 2010. 
Efni:  Styrkbeiðni. 
Erindinu vísað til fjárhagsáætlunar 2011.   

g)  Frá Haraldi B. Þorkelssyni, ódagsett. 
Efni:  Umsókn um styrk vegna www.hunavatnsthing.is

 

Hreppsnefnd hafnaði erindinu.   

h)  Frá Markaðstofu ferðamála á Norðurlandi, dags. 30.09.2010. 
Efni:  Umsókn um framlengingu á samstarfssamningi. 
Erindinu var vísað til fjárhagsáætlunar 2011.  

i) Frá framkvæmdastjóra SSNV, dags. 20.10.2010. 
Efni:  Tilnefning í starfshóp sem skoði valkosti varðandi sameiningu sveitarfélaga á 
Norðurlandi vestra.  Óskað er eftir því að Húnavatnshreppur tilnefni einn aðalmann og einn  
varamann í starfshópinn. 
Samþykkt var að aðalmaður fyrir Húnavatnshrepp verði Þóra Sverrisdóttir og varamaður 
Jakob Sigurjónsson.    

http://www.hunavatnsthing.is
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j)  Frá Textílsetri Íslands, dags. 2.11.2010. 
Efni:  Umsókn um styrk vegna rekstrarársins 2011. 
Erindinu var vísað til fjárhagsáætlunar 2011.    

k)  Frá Farskólanum Nv.  Dags. 20.10.2010. 
Efni:  Umsókn um rekstrarstyrk fyrir árið 2011. 
Erindinu var vísað til fjárhagsáætlunar 2011.   

5. Önnur mál. 
Oddviti kynnti námskeið á vegum SSNV, fyrir sveitarstjórnarmenn á Norðurlandi vestra, sem 
fram fer á Sauðárkróki laugardaginn 6. nóvember n.k. og hvatti hreppsnefndarmenn til að 
mæta á námskeiðið.  

Oddviti kynnti að Líney Árnadóttir formaður atvinnu- og samgöngunefndar Húnavatnshrepps 
hefur sett upp síðu á Fésbókinni sem heitir Atvinnumál í Húnavatnshreppi og á henni er 
ætlunin að halda úti kynningu á því helsta sem er að gerast í atvinnumálum í sveitinni, og 
benda á þá fræðslu sem er í boði og möguleika sem felast í stuðningskerfi atvinnulífsins. 
Slóðin er: 
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Atvinnumal-i-Hunavatnshreppi/168289746517236

  

Lögð fram til kynningar samantekt á kostnaði við framkvæmdir á Hveravöllum sem lúta að 
vatnsmálum.    

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16.18     

__________________________           ____________________________ 
Þóra Sverrisdóttir    Björn Magnússon         

__________________________   _____________________________ 
Jakob Sigurjónsson    Jón Gíslason         

__________________________        ______________________________ 
Magnús R.  Sigurðsson    Gísli Hólm Geirs    

__________________________            ______________________________     
Ingibjörg Sigurðardóttir    Jens P Jensen    

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Atvinnumal-i-Hunavatnshreppi/168289746517236
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