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Miðvikudaginn 1. desember 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. Útsvarsprósenta ársins 2011.          

3. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2011.  

4. Deiliskipulag þéttbýlis á Húnavöllum.  

5. Fundargerðir:  
a)  Atvinnu- og samgöngunefndar Húnavatnshrepps, dags. 15. okt. 2010.  
b)  Atvinnu- og samgöngunefndar Húnavatnshrepps, dags. 8. nóv. 2010.  
c)  Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 24. nóv. 2010.  
d)  Stjórnar Byggðasaml. um menningar og atv.mál. í A-Hún. dags. 11. okt. 2010.  
e)  Stjórnar Byggðasaml. um menningar og atv. mál í A-Hún. dags. 18. nóv. 2010.  
f)  Heilbrigðisnefndar Norðurl-vestra, dags. 27. okt. 2010.  
g)  Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Húnavatnssýslu,  dags. 8. nóv. 2010.    

6.  Bréf.  
a)  Frá Landmótun, dags 11.11.2010.  
b)  Frá Skólaráði Húnavallaskóla, dags. 23.11.2010.  
c)  Frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dags. 17.11.2010.  
d)  Frá LSS, dags. 22.11. 2010.  
e)  Frá BSI á Íslandi ehf.  dags. 10.11.2010.  
f)   Frá sveitarstjórn Skagastrandar, dags. 18.11.2010.  
g)  Frá Vegagerðinni, dags. 15.10.2010.  
h)  Frá Snorraverkefni, dags. 8.11.2010.  
i)   Frá Stígamótum, dags. 1.11.2010.   
j)  Frá Velferðarvaktinni, dags. 25.11.2010.  

k)  Frá Einari Kristmundssyni, dags. 16.11.2010.  

7. Önnur mál.   

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 11.00   

1. Skýrsla sveitarstjóra.  
Rætt var um samning Húnavatnshrepps við Bílstjórafélag Húnavallaskóla frá 5. maí 2008,  um akstur 
skólabarna skólaárin 2008/2009 til 2010/2011, sem rennur út þann 30. júní 2011. Samningurinn 
framlengist sjálfkrafa fyrir skólaárið 2011/2012, hafi hvorugur samningsaðili sagt honum upp fyrir 1. 
janúar 2011. 
Hreppsnefnd samþykkti með sex greiddum atkæðum, einn sat hjá,  að segja upp gildandi samningi við 
Bílstjórafélag Húnavallaskóla.  

Sveitarstjóri kynnti fund sem haldinn var í Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu þann 18. nóv. s.l. 
Boðað var til fundarins vegna mikils ágreinings sem er milli Vegagerðarinnar annars vegar og 
Húnavatnshr. og Blönduóss hins vegar um svokallaða Húnavallaleið.  
Fundinn sátu ráðherra auk fulltrúa úr ráðuneytinu, fulltrúar Vegagerðarinnar, Fulltrúrar Sambands- ísl. 
Sveitarfélaga,  Blönduóss og Húnavatnshrepps.    
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Áður var búið að funda með Skipulagsstofnun um málið og í bréfi dags. 23. nóv. 2010 kemur fram að 
stofnunin mælir eindregið með því að aðalskipulagsáætlanir sveitarfélagana verði staðfestar með 
óbreyttri veglínu.     

2. Útsvarsprósenta ársins 2011.  
Oddviti lagði fram tillögu um það að útsvarshlutfall árið 2011 verði óbreytt frá fyrra ári, eða 13,28%, 
en með fyrirvara um að nauðsynlegar lagabreytingar nái fram að ganga á Alþingi um tilfærslu 
þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga og hækkun útsvarshlutfalls um 1,20 prósentustig sem af 
því leiðir, verður álagningarhlutfallið 14,48% á árinu 2011. 
Samþykkt samhljóða.       

3. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2011. 
Farið yfir gjadskrár, laun hreppsnefndar, laun nefnda, fasteignaálagningu, sorphirðu- og  
sorpeyðingargjöld, styrki og fl.  Oddviti og sveitarstjóri funduðu með skólastjóra Húnavallaskóla þann 
11. nóv. s.l. um málefni skólans.  Á þeim fundi lagði skólastjóri fram tillögur um viðhald og 
endurnýjun á húsnæði og tækjum skólans.   
Oddviti og sveitarstjóri hafa  leitað eftir áliti sérfræðinga varðandi mögulega hagræðingu í skólastarfi á 
Húnavöllum og kynntu það.  

4. Deiliskipulag þéttbýlis á Húnavöllum. 
Skv. 3. mgr. 25.gr. skipulags- og byggingarlaga nr 73/1997, var deiliskipulagstillaga fyrir þéttbýli við 
Húnavelli send Skipulagsstofnun til yfirferðar þann 27. maí 2010.   
Í bréfi Skipulagsstofnunar dags. 10. júní 2010 kemur fram  að stofnunin  geti ekki tekið afstöðu til 
erindisins fyrr en umsögn Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra liggi fyrir og samþykki 
Vegagerðarinnar vegna nýrra tenginga við Reykjabraut.   
Einnig minnti Skipulagsstofnun á að hreppsnefnd þurfi að taka deiliskipulagið til endanlegrar 
samþykktar eftir að samsvarandi breyting á Svæðisskipulagi Austur Húnavatnssýlu 2004-2016 hefur 
tekið gildi með auglýsingu í B-deild stjórnartíðinda.  

Deiliskipulagstillagan var tekin til umfjöllunar.  Leitað hefur verið til umsóknaraðila.  Fornleifavernd 
ríkisins og Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra gerðu ekki athugsemdir við tillöguna.   Vegagerðin 
leggst ekki gegn samþykki deiliskipulagsins, en fer fram á að tvö vegamót við Húnavelli verði 
sameinuð í eitt.  Tekið skal fram að báðar þessar vegtengingar eru utan deiliskipulagsins fyrir þéttbýli 
við Húnavelli.  Í kafla 5,1 í greinargerð deiliskipulagsins er gerð grein fyrir umsögnum sem fram 
komu.  

Hreppsnefnd samþykkti að senda deiliskipulagstillöguna til afgreiðslu hjá Skipulagsstofnun með ósk 
um að auglýsa megi deiliskipulagið í B- deild Stjórnartíðinda.  

5.      Fundargerðir: 
a)  Atvinnu- og samgöngunefndar Húnavatnshrepps, dags. 15. okt. 2010. 

Varðandi 2. lið í fundargerð:  Sveitarstjóri kynnti erindisbréf fyrir nefndina.  Hreppsnefnd samþykkti 
að senda nefndinni erindisbréfið. 
Fundargerðin að öðru leyti til kynningar.  

b)  Atvinnu- og samgöngunefndar Húnavatnshrepps, dags. 8. nóv. 2010. 
Varðandi 2. lið í fundargerð: Atvinnumál í Húnavatnshreppi á fésbók.   
Þá samþykkti hreppsnefnd fésbókartengingu við heimasíðu sveitarfélagsins. 
Fundargerðin að öðru leyti til kynningar.  

c)  Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 24. nóv. 2010. 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.   
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d)  Stjórnar Byggðasaml. um menningar og atv.mál í A-Hún. dags. 11. okt. 2010. 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

e)  Stjórnar Byggðasaml. um menningar og atv. mál í A-Hún. dags. 18. nóv. 2010. 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

f)  Heilbrigðisnefndar Norðurl-vestra, dags. 27. okt. 2010. 
Fundargerðin lögð fram til kynningar.  

g)  Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Húnavatnssýslu,  dags. 8. nóv. 2010. 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir fyrir sitt leyti að fella niður svæðisskipulag Austur-
Húnavatnssýslu 2004-2016 með fyrirvara um að ekki komi fram athugasemdir á auglýsingatímanum.  

6.       Bréf:  
a)  Frá Landmótun, dags 11.11.2010. 

Efni:  Tillaga að niðurfellingu svæðisskipulags Austur-Húnavatnssýslu 2004-2016. 
Sjá afgreiðslu á dagskrárlið 5 g)  

b)  Frá Skólaráði Húnavallaskóla, dags. 23.11.2010. 
Efni:  Fundur skólaráðs Húnavallaskóla skorar á sveitarstjórn að skerða ekki frekar en orðið er framlög 
til skólans. 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps telur óhjákvæmilegt að leita eftir hagræðingu í skólastarfi sem og á 
öðrum rekstrarsviðum sveitarfélagsins í því erfiða árferði sem nú ríkir.  Fyrirsjáanleg er mikil 
tekjuskerðing hjá sveitarfélaginu á næsta rekstrarári.  

c)  Frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dags. 17.11.2010. 
Efni:  Skil fjárhagsáætlana sveitarfélaga 2011. 
Lagt fram til kynningar.  

d)  Frá LSS, dags. 22.11. 2010. 
Efni:  Umsókn um styrk til eldvarnarátaks 2010. 
Hreppsnefnd hafnaði erindinu.  

e)  Frá BSI á Íslandi ehf.  dags. 10.11.2010. 
Efni:  Árleg aðalskoðun leiksvæða og leikvallartækja. 
Sveitarstjóra falið að skoða málið.  

f)   Frá sveitarstjórn Skagastrandar, dags. 18.11.2010. 
Efni:  Sveitarstjórn Skagastrandar beinir því til aðildarfélaga Norðurár bs., að byggðasamlaginu verði 
falið að vera tengiliður við verkefni um hagsmunagæslu í úrgangsmálum og greiði kostnað fyrir hönd 
aðildarsveitarfélganna. 
Hreppsnefnd samþykkti erindið.  

g)  Frá Vegagerðinni, dags. 15.10.2010. 
Efni:  Í erindinu kemur fram að brúardeild Vegagerðarinnar hefur verið falið að undirbúa og hanna 
endurgerð brúarinnar við Barkarstaði.  Verkefnið verður tekið fyrir við næstu endurskoðun 
samgönguáætlunar, sem unnið verður að í vetur, og reynt að tryggja fjármögnun þess. 
Hreppsnefnd fagnar því sem fram kemur í erindinu.  

h)  Frá Snorraverkefni, dags. 8.11.2010. 
Efni:  Óskað er eftir stuðningi við Snorraverkefnið árið 2011. 
Hreppsnefnd hafnaði erindinu.   
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i) Frá Stígamótum, dags. 1.11.2010. 
Efni:  Beiðni um fjárstuðning. 
Hreppsnefnd hafnaði erindinu.   

j)  Frá Velferðarvaktinni, dags. 25.11.2010. 
Efni:  Áskorun um aðgæslu þegar ákvarðanir eru teknar um hagræðingu. 
Lagt fram til kynningar.   

k)  Frá Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps. 
Efni:  Leitað er eftir stuðningi hreppsins við starfsemi kórsins á árinu 2010. 
Hreppsnefnd samþykkti að styrkja starfsemi kórsins eins og gert var ráð fyrir á fjárhagsáætlun 2010.   

l)  Frá Einari Kristmundssyni, dags. 16.11.2010. 
Efni:  Styrkbeiðni vegna neysluvatnsframkvæmda. 
Hreppsnefnd telur sér ekki fært að verða við þessari styrkbeiðni en bendir á að hægt er að sækja um 
styrk vegna vatnsveitna á lögbýlum til Bændasamtaka Íslands.  

7.     Önnur mál. 
Oddviti sagði frá því að opið hús verður í leikskólanum Vallabóli á Húnavöllum, þriðjudaginn 7. des. 
n.k. frá kl. 16 til 18 og eru allir velkomnir að skoða skólann og kynna sér starfsemi hans, en í sumar 
var lokið framkvæmdum við leiksvæðið.  

Búfjáreftirlits- og fjallskilanefnd A-Hún hefur fundað með ráðunautum BHS, sem fara með 
búfjáreftirlit á svæðinu.  Fram kom að búfjáreftirlitsmenn munu hafa reglubundið eftirlit þar sem þörf 
er á í vetur.   

Fleira ekki gert. 
Fundi slitið kl. 15.55    

__________________________           ____________________________ 
Þóra Sverrisdóttir    Björn Magnússon         

__________________________   _____________________________ 
Jakob Sigurjónsson    Hjálmar Þ. Ólafsson         

__________________________        ______________________________ 
Magnús R.  Sigurðsson    Guðmundur R. Halldórsson   

__________________________            ______________________________     
Ingibjörg Sigurðardóttir    Jens P Jensen    
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