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1. Settning fundar, skipan starfsmanna. 
Björn Magnússon, oddviti Húnavatnshrepps setti fundinn  bauð fundarmenn velkomna 
og lagði til að Tryggvi Jónsson stjórnaði fundi og Þorleifur Ingvarsson ritaði 
fundargerð, og var það samþykkt. 

 
 

2. Skýrsla oddvita. 
Björn Magnússon fór yfir helstu framkvæmdir sveitarfélagsins á seinasta ári, tiltók 
hann sérstaklega að lokið var við byggingu á leikskóla, viðhaldsframkvæmdir við 
Húnavallaskóla  einnig fór hann yfir vinnu við aðalskipulag fyrir sveitarfélagið og  
Staðardagskrá 21. 
 Þá  kynnti Björn þær breytingar sem urðu á samstarfi sveitarfélaga í héraðinu, 
Héraðsnefnd A-Hún var lögð niður og stofnuð í staðinn fjögur byggðasamlög m.a um 
Tónlistarskóla A-Hún en skrifstofa Húnavatnshrepps sér um daglegan rekstur á því 
byggðasamlagi. Björn fór síðan yfir stöðu mála varðandi samgöngumál í 
sveitarfélaginu en í þeim málum taldi hann miða allt of hægt. 
Önnur mál sem Björn fór yfir voru ýmis mál sem lúta að samstarfi sveitarfélaga,  
rekstur grunnskólans á Húnavöllum, fráveituframkvæmdir við lögbýli í 
sveitarfélaginu, stofnun á fasteignafélagi á vegum sveitarfélagsins sem hefur það að 
markmiði að byggja íbúðir á Húnavöllum og  starfsemi Hveravallafélagsins sem er að 
stærstum hluta í eigu sveitarfélagsins.   

. 
 
 

3. Kynning á ársreikningum sveitarfélagsins 2008 
Jens P Jensen fór yfir rekstur málaflokka og lykiltölur í rekstri sveitarfélagsins. 
 Einnig gerði  Jens grein fyrir reikningum Húnavatnshrepps  árið 2008. Þar kom fram 
að hagnaður á samstæðureikningi var 23,2 milljónar kr. Eignir samtals 31.12.2008 
voru 484,5 millj.kr  og skuldir 125,5 millj. kr. Eigið fé sveitarfélagsins þann 31.12. 
2008 voru 359,0 millj.kr. 
 



 
 
 
 
 
 
 

4.  Umræður um ársreikninga 
Almennar umræður um málefni sveitarfélagsins 
 

Svavar H Jóhannsson spurði um nýstofnað fasteignafélag sveitarfélagsins einnig ræddi 
hann um afleitt ástand vega í sveitarfélaginu.  
Ólöf Birna Björnsdóttir tók undir orð Svavars varðandi ástand vega í sveitarfélaginu. 
Síðan spurði hún um hvort þörf sé á félagslegu íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu þá ræddi 
Ólöf Birna afkomu Húnavatnshrepps síðasta ár og hlut Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga í 
tekjum sveitarfélgsins. 
Gunnar Kristjánson ræddi um ástand vega. 
Björn Magnússon svaraði framkomnum fyrirspurnum og ræddi um íbúðarbyggingu, 
ástand vega og framlög Jöfnunarsjóðs. 
Birgir Gestsson spurði um viðræður við Blönduósbæ varðandi samstarf í fræðslumálum, 
kostnað við byggingu og rekstur á leikskóla, rekstur á félagsheimilum og fyrirhugaða 
íbúðabyggingu. 
Gunnar Kristjánsson spurði um skipulag vegna fyrirhugaðar íbúðabyggðar við Húnavelli 
einnig spurði hann um hugmyndir um flokkun á sorpi. 
Birgir Ingþórsson lísti yfir áhyggjum af reksti sveitarfélagsins á komandi árum, einnig 
ræddi hann starfsemi nefnda sveitarfélagsins. Birgir fjallaði um fyrirhugaða 
íbúðabyggingu og ástand í atvinnumálum á svæðinu. 
Svavar H Jóhannsson ræddi um skipulagsmál ofl. 
Jón Gíslason ræddi um Byggðasamlag í atvinnu- og menningarmálum  og hvað væri helst 
til skoðunar á þeim vettvangi. Einnig ræddi Jón um fyrirhugaða íbúðabyggingu við 
Húnavelli. 
Björn Magnússon svaraði framkomnum fyrirspurnum. 
Jens Pétur Jensen svarði  spurningum tengdum byggingu og rekstur leikskólans ofl.  
 

 
5.    Önnur mál. 
  

Sigurður Árnason spurði um hvað liði lagningu á þriggja fasa rafmagni um 
sveitarfélagið. 
Pétur Péturson ræddi  rekstur Húnavers. Þá lísti Pétur yfir ánægju með starfsemi 
leikskólans Vallabóls. 
Birgir Ingþórsson ræddi um félagsheimilin í sveitarfélaginu. 
Björn Magnússon svaraði framkomnum spurningum. 

 
6.    Fundarslit. 
  

Tryggvi þakkaði fundarsetuna og sleit fundi. 
 
 
  Þorleifur Ingvarsson, fundarritari. 



 
 
 
 
  


