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Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 226. fundur. 

 
Fimmtudaginn 2. apríl 2020 kom sveitarstjórn Húnavatnshrepps saman til fundar. Fór fundurinn 
fram í gegnum Teams fjarfundabúnaði og hófst klukkan 13:00. 
 
Jón Gíslason, setti fundinn og stjórnaði honum. 
 
Einar Kristján Jónsson, ritaði fundargerð 
 
Mætt voru:  
Jón Gíslason, Jóhanna Magnúsdóttir, Berglind Hlín Baldursdóttir, Sverrir Þór Sverrisson, 
Ragnhildur Haraldsdóttir, Þóra Sverrisdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir og Einar Kristján 
Jónsson. 

 
 

Dagskrá: 
 

1. Ársreikningar fyrir árið 2019, fyrri umræða: 
a. Haraldur Ö Reynisson og Kristján Jónasson, endurskoðendur hjá KPMG gera 

grein fyrir reikningum sveitarfélagsins fyrir árið 2019. 
 

2. Afgreiðslur á milli funda: 
a. Viðbragðsáætlun Húnavatnshrepps 
b. Aðgerðaáætlun Húnavatnshrepps 
c. Fyrirkomulag refaveiða að sumri. 

 
3. Bréf sem borist hafa: 

a. Héraðsbókasafni A-Hún, dagsett, 10. febrúar 2020. 
i. Efni: Afleysing á Héraðsbókasafni A-Hún. 

b. Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, tölvupóstur, dagsettur, 4. mars 2020. 
i. Efni: Umsókn frá 1828 ehf. til að reka gististað í flokki II að Stóru-Giljá. 

c. Umboðsmanni barna, tölvupóstur, dagsettur, 24. febrúar 2020. 
i. Efni: Ungmennaráð. 

d. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, dagsett 20. janúar 2020. 
i. Efni: Húsnæðisáætlanir sveitarfélaga 

e. Umhverfisstofnun, dagsett 10. janúar 2020. 
i. Efni: Endurvinnsluhlutfall heimilisúrgangs í sveitarfélaginu. 

f. Jafnréttisstofu, dagsett, 10. febrúar 2020. 
i. Efni: Upplýsingaöflun vegna stöðu jafnlaunavottunar. 

g. Rarik, tölvupóstur, dagsettur, 11. mars 2020. 
i. Efni: Niðurdæling á frárennsli hitakerfis, Húnavallaskóla. 

h. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur 19. mars 2020, ásamt 
fylgigögnum. 

i. Efni: Hugmyndir og ábendingar, að aðgerðum fyrir íslenskt atvinnulíf. 
i. Framkvæmdasjóði ferðamannastaða, dagsett, 11. mars 2020. 

i. Efni: Synjun umsóknar um styrk. 
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j. Hag verk, dagsett, 3. mars 2020. 

i. Efni: Uppsögn leigusamnings um Húnaver. 
k. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 30. mars 2020. 

i. Efni: Aðgerðaráætlun sveitarfélaga til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf 
og heimili- Covid-19. 

l. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 27. mars 2020. 
i. Efni: Breytingar á skilafresti ársreikninga sveitarfélaga. 

m. Allrahanda GL ehf., dagsett 27. mars 2020. 
i. Efni: Svarbréf vegna innheimtu. 

 
4. Fundargerðir: 

a. Stjórnar fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 27. febrúar 2020. 
b. Stjórnar fjallskiladeildar Auðkúluheiðar, frá 8. mars 2020. 
c. Stjórnar fjallskiladeildar Auðkúluheiðar, frá 11. mars 2020. 
d. Almennur fundur fjallskiladeildar Auðkúluheiðar, frá 11. mars 2020. 
e. Fræðslunefndar, frá 30. mars 2020. 
f. 53. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 3. mars 

2020. 
g. Sameiningarnefndar A-Hún, frá 19. mars 2020. 
h. Hússtjórn Húnavers, frá 31. mars 2020. 

 
5. Skólaakstur: 

a. Útboðslýsing vegna skólaakstur fyrir Húnavallaskóla, skólaárin 2020/2021, 
2021/2022 og 2022/2023. 

b. Reglur um skólaakstur. 
c. Auglýsing vegna útboðs. 

 
6. Lagt fram af sveitarstjóra, til afgreiðslu síðar: 

a. Stefna Húnavatnshrepps gegn einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. 
b. Reglur um ungmennaráð Húnavatnshrepps. 
c. Umhverfisstefna Húnavatnshrepps. 
d. Húsnæðisáætlun Húnavatnshrepps 2020 til 2027. 
e. Verðmat á Gróustaðarskógi. 
f. Samkomulag við Rarík. 

 
7. Önnur mál:  
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Oddviti setti fundinn klukkan 13:00 
 
Dagskrá: 

 
1. Ársreikningar fyrir árið 2019, fyrri umræða: 

a. Kristján Jónasson, endurskoðandi hjá KPMG gerði grein fyrir reikningum 
sveitarfélagsins fyrir árið 2019. 

i. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa ársreikningum til síðari 
umræðu. 

 
2. Afgreiðslur á milli funda: 

a. Viðbragðsáætlun Húnavatnshrepps. 
i. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn afgreiddi Viðbragðsáætlun 

sveitarfélagsins með rafrænum hætti á milli funda sinna. 
b. Aðgerðaáætlun Húnavatnshrepps. 

i. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn afgreiddi Aðgerðaáætlun 
sveitarfélagsins með rafrænum hætti á milli funda sinna. 

c. Fyrirkomulag refaveiða að sumri. 
i. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn afgreiddi fyrirkomulag vegna refaveiða 

með rafrænum hætti á milli funda sinna. 
 

3. Bréf sem borist hafa: 
a. Héraðsbókasafni A-Hún, dagsett, 10. febrúar 2020. 

i. Efni: Afleysing á Héraðsbókasafni A-Hún. 
1. Lagt fram til kynningar.  

b. Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, tölvupóstur, dagsettur, 4. mars 2020. 
i. Efni: Umsókn frá 1828 ehf. til að reka gististað í flokki II að Stóru-Giljá. 

1. Lagt fram til kynningar, Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir 
við erindið. 

a. Þóra Sverrisdóttir vék af fundinum undir þessum lið. 
c. Umboðsmanni barna, tölvupóstur, dagsettur, 24. febrúar 2020. 

i. Efni: Ungmennaráð. 
1. Lagt fram til kynningar. 

d. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, dagsett 20. janúar 2020. 
i. Efni: Húsnæðisáætlanir sveitarfélaga. 

1. Lagt fram til kynningar. 
e. Umhverfisstofnun, dagsett 10. janúar 2020. 

i. Efni: Endurvinnsluhlutfall heimilisúrgangs í sveitarfélaginu. 
1. Lagt fram til kynningar. 

f. Jafnréttisstofu, dagsett, 10. febrúar 2020. 
i. Efni: Upplýsingaöflun vegna stöðu jafnlaunavottunar. 

1. Lagt fram til kynningar.  
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g. Rarik, tölvupóstur, dagsettur, 11. mars 2020. 

i. Efni: Niðurdæling á frárennsli hitakerfis, Húnavallaskóla. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

heimila Rarik, að nýta frárennsli hitakerfis Húnavallaskóla, til 
niðurdælingar. Kostnaður af þessum framkvæmdum, verður 
allur hjá Rarik. 

h. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur 19. mars 2020, ásamt 
fylgigögnum. 

i. Efni: Hugmyndir og ábendingar, að aðgerðum fyrir íslenskt atvinnulíf. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn mun í framhaldi af bréfi 

sambandsins, skoða leiðir til þess að bregðast við ástandinu, 
fylgjast með aðgerðum ríkisstjórnar og annara sveitarfélaga 
ásamt því að fylgja leiðbeiningum frá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga. 

i. Framkvæmdasjóði ferðamannastaða, dagsett, 11. mars 2020. 
i. Efni: Synjun umsóknar um styrk. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps lýsir yfir 
vonbrigðum yfir því að umsókn sveitarfélagsins um styrk úr 
Framkvæmdasjóði ferðamannastaða skuli synjað, sérstaklega 
með tilliti til þess að mikil þörf er á uppbyggingu 
ferðamannastaða á svæðinu. Þá er bent á það hróplega 
ósamræmi sem er í úthlutun þessa árs, á milli landshuta, þar sem 
til Norðurlands vestra kemur aðeins 34 milljónir af 
heildarfjárhæð sem er rúmlega 500 milljónir. 

j. Hag verk, dagsett, 3. mars 2020. 
i. Efni: Uppsögn leigusamnings um Húnaver. 

1. Lagt fram til kynningar. 
k. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 30. mars 2020. 

i. Efni: Aðgerðaráætlun sveitarfélaga til viðspyrnu fyrir íslenskt atvinnulíf 
og heimili- Covid-19. 

1. Lagt fram til kynningar. 
l. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 27. mars 2020. 

i. Efni: Breytingar á skilafresti ársreikninga sveitarfélaga. 
1. Lagt fram til kynningar. 

m. Allrahanda GL ehf., dagsett 27. mars 2020. 
i. Efni: Svarbréf vegna innheimtu. 

1. Lagt fram til kynningar. 
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4. Fundargerðir: 

a. Stjórnar fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 27. febrúar 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

b. Stjórnar fjallskiladeildar Auðkúluheiðar, frá 8. mars 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

c. Stjórnar fjallskiladeildar Auðkúluheiðar, frá 11. mars 2020. 
i. Lagt fram til kynningar.  

d. Almennur fundur fjallskiladeildar Auðkúluheiðar, frá 11. mars 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

e. Fræðslunefndar, frá 30. mars 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir tillögu Fræðslunefndar 

um að skólahald í Húnavallaskóla, leik- og grunnskólanum falli niður frá 
og með 6. apríl næstkomandi og til með 17. apríl næstkomandi. Kennsla 
hæfist að nýju mánudaginn 20. apríl að öllu óbreyttu. Heimakennsla færi 
fram dagana 14. til 17. apríl hjá nemendum grunnskóla. Staðan verði 
endurskoðuð í samráði við skólastjóra og Fræðslunefnd eftir 17. apríl. 

f. 53. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 3. mars 
2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
g. Sameiningarnefndar A-Hún, frá 19. mars 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
h. Hússtjórn Húnavers, frá 31. mars 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn vísar erindinu til Hússtjórnar 
Húnavers. Sveitarstjórn óskar jafnframt að hússtjórnin leggi fram 
hugmyndir sínar um framtíð Húnavers. 

 
5. Skólaakstur: 

a. Útboðslýsing vegna skólaakstur fyrir Húnavallaskóla, skólaárin 2020/2021, 
2021/2022 og 2022/2023. 

i. Sveitarstjóri lagði fram útboðslýsingu vegna skólaaksturs, skólaárin 
2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023. 

1. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða útboðslýsinguna og er 
sveitarstjóra falið að auglýsa útboðið. 

ii. Um er að ræða almennt útboð. Útboðið er auglýst á hinu evrópska 
efnahagssvæði (EES), sbr. 3. þátt laga um opinber innkaup nr. 120, 
2016. Útboðstilkynning verður send til birtingar 9. apríl 2020 og í 
kjölfarið verður útboðið auglýst í íslenskum dagblöðum. 

b. Reglur um skólaakstur. 
i. Sveitarstjóri lagði fram reglur um skólaakstur. Sveitarstjórn samþykkir 

samhljóða, reglur um skólaakstur. 
c. Auglýsing vegna útboðs. 

i. Lagt fram til kynningar. 
 
 
 
 
 



Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 226. fundur 

  
Fimmtudagurinn, 2. apríl 2020 6 

 

 
6. Lagt fram af sveitarstjóra, til afgreiðslu síðar: 

a. Stefna Húnavatnshrepps gegn einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. 
i. Lagt fram. 

b. Reglur um ungmennaráð Húnavatnshrepps. 
i. Lagt fram. 

c. Umhverfisstefna Húnavatnshrepps. 
i. Lagt fram. 

d. Húsnæðisáætlun Húnavatnshrepps 2020 til 2027. 
i. Lagt fram. 

e. Verðmat á Gróustaðarskógi. 
i. Lagt fram. 

f. Samkomulag við Rarík. 
i. Lagt fram. 

 
7. Önnur mál: 

a. Ekkert var bókað undir þessum lið. 
 

Fundargerð upplesin og samþykkt. 
Fundargerð verður undirrituð síðar. 
Fundi slitið kl. 16:36 
 
 
___________________      _____________________ 
Jón Gíslason        Sverrir Þór Sverrisson 
 
 
______________________     _____________________ 
Berglind Hlín Baldursdóttir     Ragnhildur Haraldsdóttir 
 
 
____________________      ____________________ 
Jóhanna Magnúsdóttir      Þóra Sverrisdóttir  
 
 
______________________     _____________________ 
Ingibjörg Sigurðardóttir      Einar Kristján Jónsson 

 


