
  
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps  

99. fundur.  

1   

Þriðjudaginn 28. desember 2010 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 
Húnavöllum kl. 17.00  Þóra Sverrisdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.   
Jens P. Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt 
undirskriftum.   

Dagskrá:  

1. Fjárhagsáætlun ársins 2011 

 

seinni umræða.      
2. Fundargerðir: 

a)  Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 16. des. 2010. 
b)  Stjórnar Upprekstrarfél. Eyvindarstaðaheiðar, dags. 5. des. 2010. 
c)  Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 20. des. 2010. 
d)  Stjórnar Norðurá bs, dags. 19. nóv. 2010. 
e)  Stjórnar Norðurá bs, dags. 26. nóv. 2010. 
f)  Stjórnar Norðurá bs, dags. 29. nóv. 2010. 
g)  Stjórnar SSNV, dags. 15. des. 2010.   
     Ásamt þjónustusamningi sveitarfélagana og byggðasamlags um málefni fatlaðra,  
     til staðfestingar. 

3.  Bréf.  
a)  Frá Skipulagsstofnun, dags. 8. 12. 2010.  
b)  Frá Blöndubyggð ehf, dags. 9.12.2010.  
c)  Frá USAH, dags. 12.12.2010. 

4. Önnur mál.   

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl.17.00 
Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundarins. 
Erindi frá sóknarnefnd Þingeyraklausturskirkju tekið fyrir undir dagskrárlið 1.      

1. Fjárhagsáætlun ársins 2011 

 

seinni umræða.  
Sveitarstjóri kynnti áætlunina og þær breytingar sem orðið hafa á henni frá fyrri umræðu.  

Fulltrúar A-lista lögðu fram tillögu um að afgreiðslu fjárhagsáætlunar ársins 2011 verði frestað fram í 
janúar. 
Ástæður eru einkum tvær. 
Í ljósi síðustu upplýsinga um skert framlög Jöfnunarsjóðs til Húnavatnshrepps er lagt til að óskað verði 
eftir fundi með forsvarsmönnum sjóðsins þar sem farið verði yfir og leitað skýringa á fyrirhugaðri 
lækkun á framlögum til sveitarfélagsins. 
Verði það niðurstaðan að framlög Jöfnunarsjóðs lækki um 31% þarf að fara miklu betur ofan í alla 
gjaldaliði áætlunarinnar, til að finna leiðir til sparnaðar. 
Ekki verður séð að lengra verði gengið í að auka álögur á íbúa sveitarfélagsins umfram það sem boðað 
er í þeirri tillögu að fjárhagsáætlun sem lögð hefur verið fram. 
Lagt er til að fulltrúar frá báðum listum komi að þessari vinnu.  

Tillagan var borin upp til atkvæða og felld með fjórum atkvæðum (ÞS,MS,JS,IS) gegn 
þremur.(BM,JP,GH)  

Fulltrúar E-lista telja eðlilegt að það sé gengið frá fjárhagsáætlun fyrir áramót eins og lög gera ráð fyrir 
en taka undir það að óskað verði eftir fundi með forsvarsmönnum Jöfnunarsjóðs þar sem farið verði 
yfir lækkanir á framlögum til sveitarfélagsins.  Vegna óvissu um ýmsa þætti áætlunarinnar telja 
fulltrúar E-lista rétt að áætlunin verði endurskoðuð í apríl 2011 og að önnur endurskoðun hennar verði 
haustið 2011. 
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Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu um  álagningaprósentur fasteignaskatts árið 2011: 
Fasteignaskattur A   0,50% 
Fasteignaskattur B   1,32% 
Fasteignaskattur C   1,65% 
Reglur um afslátt af fasteignagjöldum verða sömu og áður.  

Tillagan var borin upp til atkvæða og samþykkt með fjórum atkvæðum (ÞS,MS,JS,IS)   

Samþykkt var að gjalddagar fasteignagjalda  á árinu 2011 verði eftirfarandi:   
Fasteignagjöld undir 15 þúsund kr. Gjalddagi 1. júní. 
Fasteignagjöld að upphæð 15 þúsund kr. til 1milljón kr. Gjalddagar 1. júní og 1. september. 
Fasteignagjöld 1 miljón kr. og hærri.  Gjalddagar 1. apríl, 1. júní og 1. september 
Eindagar 30 dögum eftir gjalddaga.  

Samþykkt voru kaup á 600 ltr. sorpkörum á þá bæi sem enn notast við 200 ltr. sorpílát: Samkvæmt 
upplýsingum frá verktaka sorphirðu eru þetta ca 20 bæir.  

Samþykkt var að landleiga vegna fjárrétta verði sett á fjallskiladeildirnar.  

Lagt fram erindi frá sóknarnefnd Þingeyraklausturskirkju þar sem óskað er eftir styrk frá 
Húnavatnshreppi til reksturs á sumaropnun kirkjunnar sumarið 2011.  Sóknarnefnd telur mjög brýnt að 
hafa kirkjuna opna með leiðsögn, það skapi jákvæða ímynd fyrir héraðið og tækifæri gefst til að veita 
upplýsingar um þekkta sögustaði og það sem í boði er á svæðinu. 
Björn Magnússon vék af fundi undir þessum lið. 
Samþykkt var að styrkja verkefnið um 320 þúsund kr. á árinu 2011.   

Samþykkt var að styrkir til framhaldsskólanema verði 50 þúsund kr. per. önn.  

Fulltrúar A-lista fóru fram á smá fundarhlé og var það samþykkt.  

Lögð var fram eftirfarandi bókun: 
Fulltrúar A-lista telja að óásættanlegt sé að fara með samþykkta fjárhagsáætlun fyrir forsvarsaðila 
Jöfnunarsjóðs.  Einnig telja fulltrúar listans að heppilegra hefði verið að fara dýpra ofaní gjaldaliði 
áætlunarinnar áður en fjárhagsáætlun verði samþykkt til að leita allra leiða til sparnaðar. 
Fulltrúar A-lista sitja því hjá við afgreiðslu á framlagðri fjárhagsáætlun fyrir árið 2011.  

Greinargerð við fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 2011. 
Það sem háði nokkuð vinnu við fjárhagsáætlunina var að fjármálalegar upplýsingar, sem þurfa að 
liggja fyrir við gerð fjárhagsáætlunar sveitarfélaga,  bárust mjög seint bæði frá ríkisstofnunum, ýmsum 
byggðasamlögum og stofnunum sveitarfélaga.  Þetta getur valdið því að ekki liggja fyrir réttar 
upplýsingar þegar taka þarf ákvarðanir sem varða rekstur ársins, gjaldskrár og álagningaprósentur.  

Frá árinu 2009 hefur rekstur sveitarfélagsins verið afar erfiður 
Húnavatnshreppur er mjög háður framlögum Jöfnunarsjóðs, nú liggur fyrir að á  árinu 2010 voru 
framlög sjóðsins 120.786.000 kr.  eða um 45% af skatttekjum sveitarfélagsins það ár.  
Jöfnunarsjóður hefur gefið út áætlun um framlög til sveitarfélaga á árinu 2011.  Samkvæmt þeirri 
áætlun má gera ráð fyrir að framlög sjóðsins til Húnavatnshrepps verði um 84 milljónir kr. Þess má 
geta að úthlutun tekjujöfnunarframlags og aukajöfnunarframlags liggur ekki fyrir hjá sjóðnum.  Í 
áætlun Húnavatnshrepps er ekki gert ráð fyrir aukajöfnunarframlagi á árinu 2011, en að 
tekjujöfnunarframlagið verði 2. millj kr. og framlög Jöfnunarsjóðs því alls um 86 millj.kr. lækka um 
35 millj.kr á milli ára og eru áætluð um 34% af skattekjum ársins.  
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Vegna hækkunar á útsvarsstofni er gert ráð fyrir hækkun útsvarstekna um 9 millj.kr. Vegna yfirfærslu 
á málefnum fatlaðra hækki útsvarstekjur um aðrar 9 millj kr. milli ára og samsvarandi upphæð er 
áætluð gjalda megin í málaflokki félagsþjónustu. Álagning fasteignaskatta hækkar um 4,3 millj. kr. 
milli ára. 
Heildarskatttekjur 2011 eru áætlaðar um 257 millj.kr Ef álagning vegna málefna fatlaðra er tekin út, en 
samsvarandi upphæð er einnig gjaldfærð,  þá eru skatttekjur sveitarfélagsins árið 2011 svipaðar og við 
stofnun þess árið 2006.  

Ljóst er að vegna mikillar tekjuskerðingar á árinu 2011 er óhjákvæmilegt að lækka rekstrarkostnað 
verulega og hækka gjaldskrár.  Standa verður vörð um grunnþjónustu  sveitarfélagsins og um leið að 
vernda störfin eins og kostur er, þó verður ekki undan því vikist að lækka þarf launakostnað ef 
áætlaður sparnaður á að nást.  

Gjaldskrár sorphirðu- og sorpeyðingargjalda eru hækkaðar auk þess sem dregið er úr þjónustu við 
sorphirðu. Sett er upp gjaldskrá fyrir leikskóla.  Ýmsir styrkir eru lækkaðir eða felldir út.   
Sveitarfélagið hættir þátttöku í hráefniskostnaði í mötuneyti grunn- og leikskóla.  

Gert er ráð fyrir lækkun í rekstri flestra málaflokka.  Þetta á þó ekki við málaflokk 02. félagsmál, sem 
hækkar vegna yfirtöku á málefnum fatlaðra, en samsvarandi hækkun er tekjumegin í áætlun.  

Dregið verður úr framkvæmdum á árinu.  Ekki er gert ráð fyrir lántökum.    

Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2011:  

Heildar tekjur eru áætlaðar 305,7 millj. kr. og gjöld 296,3 millj. kr.    
Afskriftir eru áætlaðar 5,8 millj. kr.  
Fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur eru áætluð 1,7 millj. kr. 
Tekjuafgangur 1,9 millj. kr.  

Veltufé frá rekstri 10,6 millj.kr.  

Fjárhagsáætlunin var borin upp til atkvæða og samþykkt með fjórum atkvæðum. (ÞS,MS,JS,IS)       

2. Fundargerðir: 
a) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 16. des. 2010. 

Lögð fram til kynningar.  

b) Stjórnar Upprekstrarfél. Eyvindarstaðaheiðar, dags. 5. des. 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

c) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 20. des. 2010. 
Magnús Sigurðsson kynnti fundargerðina.  

d) Stjórnar Norðurá bs, dags. 19. nóv. 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

e) Stjórnar Norðurá bs, dags. 26. nóv. 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

f) Stjórnar Norðurá bs, dags. 29. nóv. 2010. 
Lögð fram til kynningar.   
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g)  Stjórnar SSNV, dags. 15. des. 2010.   
Ásamt þjónustusamningi sveitarfélagana og byggðasamlags um málefni fatlaðra á 
Norðurlandi-vestra, til staðfestingar.  

Samningurinn var tekin til umræðu og staðfesti hreppsnefnd samninginn fyrir hönd hreppsins og fól 
oddvita að undirrita hann.  

3.  Bréf.  
a)  Frá Skipulagsstofnun, dags. 8. 12. 2010. 

Efni:  Deiliskipulag þéttbýlis á Húnavöllum.  Skipulagsstofnun hefur yfirfarið framlögð gögn og gerir 
ekki athugsemd við að deiliskipulagið sé auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. 
Lagt fram til kynningar.   

b)  Frá Blöndubyggð ehf, dags. 9.12.2010. 
Efni:  Ósk um styrk að upphæð 3 milljónir kr. vegna hönnunar og lokafrágangs sýningar í 
Eyvindarstofu, Norðurlandsvegi 4. Blönduósi.  
Hreppsnefnd telur verkefnið mjög áhugavert en telur sér ekki fært að styrkja verkefnið að svo komnu 
máli.   

c)  Frá USAH, dags. 12.12.2010. 
Efni:  Styrkbeiðni að upphæð 300 þúsund vegna starfseminnar á árinu 2010. 
Samþykkt að styrkja USAH eins og gert er ráð fyrir í samþykktri fjárhagsáætlun 2010.  

4. Önnur mál. 
Tekið fyrir erindi sem fært var í trúnaðarmálabók.    

Fleira ekki gert. 
Fundi slitið kl. 20.30    

__________________________           ____________________________ 
Þóra Sverrisdóttir    Björn Magnússon         

__________________________   _____________________________ 
Jakob Sigurjónsson    Jóhanna E.Pálmadóttir         

__________________________        ______________________________ 
Magnús R.  Sigurðsson    Guðmundur R. Halldórsson   

__________________________            ______________________________     
Ingibjörg Sigurðardóttir    Jens P Jensen    
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