
Bókun oddvita á 229. fundi sveitarstjórnar vegna ársreiknings 2019 

Oddviti lagði fram eftirfarandi bókun: 
Ársreikningur Húnavatnshrepps er settur fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga og 
samanstendur af A-hluta og B-hluta. Í A-hluta flokkast þær rekstrareiningar sveitarfélagsins 
sem eru fjármagnaðar að hluta eða öllu leyti með skatttekjum. Til A-hluta teljast Aðalsjóður og 
Eignasjóður. Í B-hluta flokkast þær rekstrareiningar, stofnanir og fyrirtæki sem eru 
fjárhagslega sjálfstæð en rekstur þeirra er að mestu fjármagnaður með þjónustutekjum. Til B-
hluta teljast Fasteignir Húnavatnshrepps ehf., Húnanet ehf. og Auðkúluheiði ehf. 
 
Nokkur utan að komandi atriði svo sem launahækkanir, meiri kostnaður við framkvæmdir við 
Húnavallaskóla, setur mark sitt á rekstrarniðurstöðu samstæðu Húnavatnshrepps sem hefur á 
undanförnum árum lagt í miklar fjárfestingar tengdar, lagningu ljósleiðara og viðhaldi 
Húnavallaskóla. Áhrifanna gætir fyrst og fremst í fjármagnsliðum samstæðunnar sem voru 
neikvæðir um 15.582.000 á árinu 2019. 
Rekstrarniðurstaða samstæðu Húnavatnshrepps fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð um 
19.336.000 krónur, samanborið við 46.516.000 krónur, rekstrarafgang skv. fjárhagsáætlun. 
Rekstrartekjur voru 469.808.000 krónur og rekstrargjöld 450.472.000 krónur. 
Rekstrarniðurstaða samstæðunnar eftir afskriftir og fjármagnsliði var neikvæð um 17.611.000 
krónur. 
 
Samkvæmt yfirliti um sjóðstreymi nam veltufé frá rekstri samstæðunnar um 9.917.000 krónur 
og handbært fé frá rekstri um 29.592.000 krónur. Fjárfestingahreyfingar voru neikvæðar um 
100.240.000 krónur og fjármögnunarhreyfingar sem voru jákvæðar um 68.984.000 krónur. 
Afborganir langtímalána námu um 13.788.000 krónur, en ný lán voru 80.054.000 krónur. 
Handbært fé samstæðunnar lækkaði um 1.664.000 krónur á árinu 2019, handbært fé var í 
árslok 6.047.000 en átti að vera skv. áætlun 5.411.000 krónur ársins 2019. 
 
Það eru mikil vonbrigði, hve mikið kostnaður við rekstur og viðhaldsframkvæmdir 
sveitarfélagsins fóru langt fram úr þeim áætlunum sem gerðar voru á fyrra ári. Fyrir því eru 
þó margar ástæður. Launahækkanir og gríðarlegur, ófyrirséður kostnaður vegna vinnu KPMG 
við endurskoðun á rekstri og áætlanagerð. Sem og kostnaður vegna málaferla. Vanefnda á 
framlögum vegna Þrístapaverkefnisins og mikill kostnaðarauki vegna hönnunar við þær 
framkvæmdir sem sveitarfélagið fór í sem ekki var gert ráð fyrir í viðaukum fjárhagsáætlunar 
ársins.  
 
Jafnframt eru það vonbrigði að framlög Jöfnunarsjóðs vegna skólastarfs lækkuðu á milli ára, 
þrátt fyrir aukinn kostnað við akstur og laun. Það er því ljóst að það er mikil áskorun 
framundan við að halda rekstri og fjárfestingum sveitarfélagsins innan fjárhagsáætlana á árinu 
2020 en eins og engin hefur farið varhluta af er íslenskt samfélag að ganga í gegnum eitt mesta 
samdráttarskeið í manna minnum vegna Covid 19 með tilheyrandi óvissu um tekjur 
sveitafélagsins og framlög úr jöfnunarsjóði. 
 
Íbúafjöldi sveitarfélagsins í árslok 2019 var 370 
 
Ársreikningurinn í heild sinni verður birtur á heimasíðu Húnavatnshrepps. 


