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Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 234. fundur. 

 
Fimmtudaginn 17. desember 2020 kom sveitarstjórn Húnavatnshrepps saman til fundar. Var 
fundurinn haldinn í Félagsheimilinu Dalsmynni og hófst klukkan 13:30. 
 
Jón Gíslason, setti fundinn og stjórnaði honum. 
 
Berglind Hlín Baldursdóttir, ritaði fundargerð 
 
Mætt voru:  
Jón Gíslason, Berglind Hlín Baldursdóttir, Sverrir Þór Sverrisson, Ragnhildur Haraldsdóttir, 
Jón Árni Magnússon, Ingibjörg Sigurðardóttir og Einar Kristján Jónsson. 
Jóhanna Magnúsdóttir, var á fjarfundi. 

 
 

Dagskrá: 
 

1. Bréf sem borist hafa: 
a. Skotfélaginu Markviss, dagsett 11. desember 2020. 

i. Efni: Ósk um styrk vegna mótahalda árið 2021 
b. Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps, dagsett 10. desember 2020. 

i. Efni: Ósk um styrk vegna ársins 2021.  
c. Körfuboltadeild Ungmennafélagsins Hvatar, dagsett 6. desember 2020. 

i. Efni: Ósk um styrk til uppbyggingar barna- og unglingastarfs 
deildarinnar. 

d. Kirkjugarðinum á Blönduósi, dagsett, 3. desember 2020. 
i. Efni: Ósk um styrk vegna framkvæmda árið 2021. 

e. Körfuboltaskóla Norðurlands, tölvupóstur, dagsettur, 3. desember 2020. 
i. Efni: Þakkir fyrir stuðning og frekari upplýsingar um skólann. 

f. Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra, tölvupóstur, dagsettur, 4. desember 
2020. 

i. Efni: Fundarboð aðalfundar þann, 18. desember 2020, ásamt 
ársreikningi og samþykktum. 

g. Byggðaráði Sveitarfélagsins Skagafjarðar, tölvupóstur, dagsettur, 26. nóvember 
2020. 

i. Efni: Bókun 941. fundar byggðaráðs, áskorun á Reykjavíkurborg. 
h. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dagsett 9. desember 2020. 

i. Efni: Niðurstaða um styrkumsókn á greundvelli C.1. í stefnumótandi 
byggðaáætlun. 

i. Ungmennasambandi Austur-Húnvetninga, dagsett 20. nóvember 2020. 
i. Efni: Ósk um styrk vegna ársins 2021 

j. Ungmennafélagi Bólstaðarhlíðarhrepps, dagsett, 20. nóvember 2020. 
i. Efni: Ósk um styrk vegna ársins 2021. 

k. Blönduósbæ, tölvupóstur, dagsettur, 2. desember 2020. 
i. Efni: Ósk um að slíta félaginu Skúlahorni ehf. 

l. Landgræðslunni, dagsett, 14. desember 2020. 
i. Efni: Upplýsingar um uppgræðslu í samstarfsverkefnum á árinu 2020 
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2. Frestuð erindi frá 233. fundi sveitarstjórnar: 

a. Ungmennafélaginu Geislum, tölvupóstur, dagsettur, 17. nóvember 2020. 
i. Efni: Rekstrarstyrkur fyrir árið 2021.  

1. Lagt fram að nýju ásamt greinargerð. 
3. Fundargerðir: 

a. Stjórnar Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 13. desember 
2020. 

b. 52. Fundur Skipulags- og byggingarnefndar, frá 11. desember 2020. 
c. Stjórnar Fasteigna Húnavatnshrepps, frá 15. desember 2020. 
d. Aðalfundur Eyvindarstaðaheiðar ehf., frá 10. júní 2020. 
e. 61. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 1. desember 

2020. 
f. Félags- og skólaþjónustu, frá 16. desember 2020, ásamt fjárhagsáætlun. 
g. Stjórnar Byggðasamlags um brunavarnir í Austur-Húnavatnssýslu, frá 2. 

nóvember 2020. 
h. Stjórnar Byggðasamlags um brunavarnir í Austur-Húnavatnssýslu, frá 9. 

desember 2020, ásamt fjárhagsáætlun. 
i. Stjórnar Byggðasamlags um menningu og atvinnumál A-Hún frá 20. ágúst 2020. 
j. Stjórnar Byggðasamlags um menningu og atvinnumál A-Hún frá 10. desember 

2020, ásamt fjárhagsáætlun. 
 

4. Byggðasamlög: 
a. Samþykktir Norðurár bs. lagðar fram til staðfestingar (síðari umræða). 

 
5. Hálendisþjóðgarður: 

a. Lagt fram drög að umsögn sveitarfélagsins til Alþingis. 
 

6. Fasteignamat: 
a. Lagður fram úrskurður Yfirfasteignamatsnefndar vegna Blönduvirkjunar, ásamt 

minnisblaði lögmanns sveitarfélagsins. 
 

7. Sameining sveitarfélaga: 
a. Skipun í starfshópa. 

 
8. Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2020: 

 
9. Lántaka: 

 
10. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2021: 

a. Tillaga E-lista um viðhald sparkvallar 
 

11. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 2021, seinni umræða: 
 

12. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps áranna 2022, 2023 og 2024, seinni umræða: 
 

13. Önnur mál: 
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Oddviti setti fundinn klukkan 13:30. 

Oddviti spurði hvort einhverjar athugasemdir væru við boðun fundarins. 

 

Dagskrá: 
 

1. Bréf sem borist hafa: 
a. Skotfélaginu Markviss, dagsett 11. desember 2020. 

i. Efni: Ósk um styrk vegna mótahalda árið 2021. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

styrkja Skotfélagið Markviss um 70.000 krónur, vegna mótahalds 
á árinu 2021. 

a. Styrkurinn tekinn af lið 0680/4120. 
b. Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps, dagsett 10. desember 2020. 

i. Efni: Ósk um styrk vegna ársins 2021.  
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

fresta erindinu og óskar eftir starfsáætlun vegna starfs kórsins á 
árinu 2021. 

c. Körfuboltadeild Ungmennafélagsins Hvatar, dagsett 6. desember 2020. 
i. Efni: Ósk um styrk til uppbyggingar barna- og unglingastarfs 

deildarinnar. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

styrkja Körfuboltadeild Ungmennafélagsins Hvatar um 100.000 
krónur, vegna uppbyggingar barna- og unglingastarfs. 

a. Styrkurinn tekinn af lið 0680/4120. 
d. Kirkjugarðinum á Blönduósi, dagsett, 3. desember 2020. 

i. Efni: Ósk um styrk vegna framkvæmda árið 2021. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

styrkja Kirkjugarðinn á Blönduósi um 75.000 krónur, vegna 
framkvæmda á árinu 2021. 

a. Styrkurinn tekinn af lið 0580/4120. 
e. Körfuboltaskóla Norðurlands, tölvupóstur, dagsettur, 3. desember 2020. 

i. Efni: Þakkir fyrir stuðning og frekari upplýsingar um skólann. 
1. Lagt fram til kynningar. 

f. Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra, tölvupóstur, dagsettur, 4. desember 
2020. 

i. Efni: Fundarboð aðalfundar þann, 18. desember 2020, ásamt 
ársreikningi og samþykktum. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir að Einar 
Kristján Jónsson, verði fulltrúi Húnavatnshrepps á aðalfundi 
Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra sem fram fer þann 18. 
desember 2020.  
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g. Byggðaráði Sveitarfélagsins Skagafjarðar, tölvupóstur, dagsettur, 26. nóvember 

2020. 
i. Efni: Bókun 941. fundar byggðaráðs, áskorun á Reykjavíkurborg. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn tekur undir áskorun sem 
borist hefur frá Sveitarfélaginu Skagafirði á hendur 
Reykjavíkurborg vegna málshöfðunar borgarinnar á 
Jöfnunarsjóð.  

h. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, dagsett 9. desember 2020. 
i. Efni: Niðurstaða um styrkumsókn á grundvelli C.1. í stefnumótandi 

byggðaáætlun. 
1. Lagt fram til kynningar. Húnavatnshreppur fær úthlutað 

6.000.000 krónum til uppbyggingar á ferðamannatextíl á 
Húnavöllum á árinu 2021. 

i. Ungmennasambandi Austur-Húnvetninga, dagsett 20. nóvember 2020. 
i. Efni: Ósk um styrk vegna ársins 2021. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 
styrkja Ungmennasamband Austur-Húnvetninga um 450.000 
krónur, vegna starfsemi sambandsins á árinu 2021. 

a. Styrkurinn tekinn af lið 0680/4120. 
j. Ungmennafélagi Bólstaðarhlíðarhrepps, dagsett, 20. nóvember 2020. 

i. Efni: Ósk um styrk vegna ársins 2021. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

styrkja Ungmennafélag Bólstaðarhlíðarhrepps, um 120.000 
krónur, vegna verkefna félagsins á árinu 2021. 

a. Styrkurinn tekinn af lið 0680/4120. 
k. Blönduósbæ, tölvupóstur, dagsettur, 2. desember 2020. 

i. Efni: Ósk um að slíta félaginu Skúlahorni ehf. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

félaginu Skúlahorni ehf. kt. 471295-2569 verði slitið. 
l. Landgræðslunni, dagsett, 14. desember 2020. 

i. Efni: Upplýsingar um uppgræðslu í samstarfsverkefnum á árinu 2020. 
1. Lagt fram til kynningar. 

 
2. Frestuð erindi frá 233. fundi sveitarstjórnar: 

a. Ungmennafélaginu Geislum, tölvupóstur, dagsettur, 17. nóvember 2020. 
i. Efni: Rekstrarstyrkur fyrir árið 2021.  

a. Lagt fram að nýju ásamt greinargerð. Sveitarstjórn 
samþykkir samhljóða að styrkja Ungmennafélagið 
Geisla, um 280.000 krónur, vegna verkefna félagsins á 
árinu 2021. 

i. Styrkurinn tekinn af lið 0680/4120. 
  



Sveitarstjórn Húnavatnshrepps fundarboð 234. fundur 

  
Fimmtudagurinn, 17. desmber 2020 5 

 

 
3. Fundargerðir: 

a. Stjórnar Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 13. desember 
2020. 

i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn sér enga annmarka á framkvæmd 
þeirri sem fram kemur í lið 1-c í fundargerð. 

b. 52. fundur Skipulags- og byggingarnefndar, frá 11. desember 2020. 
i. Lagt fram til kynningar og staðfestingar. 

1. Vatnshlíð - Umsókn um niðurrif á útihúsi. 
a. Erindi frá Margréti Guðlaugu Þórhallsdóttur eiganda 

Vatnshlíðar/Hlíðarenda um niðurrif á fjárhúsi og hlöðu, 
fasteignanúmer F2138070 merking 020101 fjárhús og 
030101 hlaða. 

i. Nefndin samþykkir erindið. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
2. Reykir - Umsókn um lóð. 

a. Erindi frá Grím Guðmundssyni og Jóhönnu Stellu 
Jóhannsdóttur eigenda Reykja (144780) um stofnun 
lóðar. Lóðin er 267,4 m2 að stærð og fær nafnið Reykir 
Rarik 31. Meðfylgjandi er lóðarblað unnið af Sólveigu 
Sigurðardóttur hjá Eflu verkfræðistofu. 

i. Nefndin samþykkir stofnun lóðarinnar og felur 
byggingarfulltrúa að ganga frá málinu. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

3. Reykir Rarik RR - 31 - Umsókn um byggingarleyfi. 
a. Erindi frá Rarik ohf. Umsókn um byggignarleyfi á lóðinni 

Rarik RR 31. Um er að ræða dæluhús yfir borholu 31 sem 
tilheyrir hitaveitu Blönduós/Skagaströnd. Sökklar, 
botnplata, veggir og þakplata er úr járnbentum 
forsteyptum einingum. Dælurými byggingar er úr 
óeinangruðum einingum en rafgeymarými einangruðum 
samlokueiningum (75 mm einangrun). Frágangur á þaki 
er með tvöföldum ásoðnum asfaltpappa. Þakplata yfir 
rafgeymarými er einangruð með 100 mm XPS einangrun. 
Botnplata undir rafgeymarými er einangruð með 75 mm 
EPS einangrun. Litur veggeininga er grár. Gluggar og 
útihurðir eru úr áli, litur Ral 9006. Í húsinu verður 
dælumótor fyrir djúpdælu ásamt rafmagnstöflu, stýri- og 
mælibúnaði og smurvatnskerfi. Meðfylgjandi eru 
teikningar gerðar hjá Teiknistofa arkitekta Gylfa 
Guðjónssonar og félaga ehf. 

i. Nefndin samþykkir byggingaráformin og felur 
byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi þegar 
viðeigandi gögn hafa skilað sér. 
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1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

4. Borgarbyggð - Umsögn er varðar endurskoðun aðalskipulags. 
a. Erindi frá Borgarbyggð, beiðni um umsögn vegna 

endurskoðunar aðalskipulags Borgarbyggðar. 
i. Nefndin gerir ekki athugasemd við tillöguna. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

5. Blönduósbær - Breytt aðalskipulag. 
a. Erindi frá Blönduósbæ, beiðni um umsögn vegna 

breytingu á aðalskipulagi Blönduósbæjar og tillögu að 
breytingu á deiliskipulagi í Stekkjarvík. 

i. Nefndin gerir ekki athugasemd við tillöguna. 
1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 

Skipulags- og byggingarnefndar. 
6. Skipulagsstofnun - Tillaga að viðauka við landskipulagsstefnu 

2015 – 2026. 
a. Erindi frá Skipulagsstofnun þar sem óskað er eftir 

umsögn um tillögu að viðuaka við Landsskipulagsstefnu 
2015-2026 ásamt umhverfismati. 

i. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að útbúa umsögn 
um tillöguna. Nefndin hefur áhyggjur af 
hækkuðum kostnaði fyrir landmikil en fámenn 
sveitarfélög. 

1. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun 
Skipulags- og byggingarnefndar. 

c. Stjórnar Fasteigna Húnavatnshrepps, frá 15. desember 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

d. Aðalfundur Eyvindarstaðaheiðar ehf., frá 10. júní 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

e. 61. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 1. desember 
2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
f. Félags- og skólaþjónustu, frá 16. desember 2020, ásamt fjárhagsáætlun. 

i. Lagt fram til kynningar, sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við 
fjárhagsáætlun Félags- og skólaþjónustu fyrir árið 2021. 

g. Stjórnar Byggðasamlags um brunavarnir í Austur-Húnavatnssýslu, frá 2. 
nóvember 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
h. Stjórnar Byggðasamlags um brunavarnir í Austur-Húnavatnssýslu, frá 9. 

desember 2020, ásamt fjárhagsáætlun. 
i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps tekur undir 

bókun fulltrúa sveitarfélagsins í stjórn Byggðasamlags um brunavarnir í 
Austur- Húnavatnssýslu, þar sem hann óskaði eftir því að hlutlaus aðili 
taki út rekstur og þörf á Brunavörnum Austur-Húnvetninga í núverandi 
mynd, verði þeirri úttekt lokið fyrir 15. febrúar 2021.  
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i. Stjórnar Byggðasamlags um menningu og atvinnumál A-Hún frá 20. ágúst 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
j. Stjórnar Byggðasamlags um menningu og atvinnumál A-Hún frá 10. desember 

2020, ásamt fjárhagsáætlun. 
i. Lagt fram til kynningar, sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við 

fjárhagsáætlun Byggðasamlags um menningu og atvinnumál A-Hún 
fyrir árið 2021. 

 
4. Byggðasamlög: 

a. Samþykktir Norðurár bs. lagðar fram til staðfestingar (síðari umræða). 
i. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagðar 

samþykktir fyrir Norðurá bs. sem samþykktar voru á auka aðalfundi 
Norðurár bs., þann 11. nóvember 2020. 

 
5. Hálendisþjóðgarður: 

a. Lagt fram til kynningar, frumvarp um Hálendisþjóðgarð og umsagnarbeiðni 
Alþingis, dags. 11. desember 2020, um frumvarp um Hálendisþjóðgarð, 369. 
mál. 

i.  Sveitarstjórn samþykkti eftirfarandi með fimm (5) atkvæðum 
(JG,BHB,RH,IS,SÞS). Tveir sátu hjá (JÁM,JM) : 

1. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps leggst gegn samþykkt 
frumvarpsins. Um afstöðu sveitarfélagsins er vísað til fyrri 
athugasemda sveitarfélagsins vegna málsins, síðast með 
sameiginlegri umsögn fjögurra sveitarfélaga á Norðurlandi 
vestra, við frumvarpsdrögin í janúar 2020. Frumvarpið gerir sem 
fyrr ráð fyrir stofnun þjóðgarðs án samþykkis hlutaðeigandi 
sveitarfélaga. Tillögur um afmörkun þjóðgarðs hvíla ekki á 
sérstökum röksemdum um náttúrufar heldur birtast sem krafa um 
yfirráð á svæðum þar sem þegar er gætt að hagsmunum 
náttúruverndar með Landskipulagi samþykktu af Alþingi, 
aðalskipulagi, eigandastefnu forsæsætisráðuneytis um 
þjóðlendur o.fl. Í undirbúningi málsins hefur ekki verið hugað að 
kostum núverandi umsjónar með þjóðlendum, sem liggur í raun 
hjá Alþingi, forsætisráðuneyti og sveitarfélögum.  
Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að fylgja eftir afstöðu 
sveitarstjórnar til málsins við Alþingi og samþykkir 
fyrirliggjandi drög að umsögn um málið, þar sem fram kemur 
umfjöllun um nokkur meginatriði auki fyrri athugsemda við 
málið. 

6. Fasteignamat: 
a. Lagður fram úrskurður Yfirfasteignamatsnefndar vegna Blönduvirkjunar, ásamt 

minnisblaði lögmanns sveitarfélagsins. 
i. Lagt fram til kynningar. 

 
Kaffihlé:15:20-15:45 
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7. Sameining sveitarfélaga: 

a. Skipun í starfshópa. 
i. Sveitarstjórn fór yfir hugsanleg nöfn í starfshópa vegna vinnu við 

sameiningu sveitarfélaganna. Oddvita falið að leggja þau nöfn inn í 
umræðuna sem upp komu á fundinum, á næsta fundi sameiningarnefndar 
sveitarfélaganna í A-Hún. 

 
8. Viðauki við fjárhagsáætlun ársins 2020: 

a. Sveitarstjóri gerði grein fyrir málinu. 
i. Vegna breytinga á áætluðum útgjöldum og tekjum ársins 2020, 

samþykkir sveitarstjórn Húnavatnshrepps eftirfarandi viðauka við 
fjárhagsáætlun ársins 2020. 

1. Gert er ráð fyrir eftirfarandi breytingum í rekstri málaflokks: 
a. 11. Umhverfismál: Lækkun,   5.000.000 kr. 
b. 10. Umferðar-og samgögnumál: Hækkun,  5.000.000 kr. 
c. 09. Skipulagsmál: Hækkun,    2.000.000 kr. 
d. 21. Sameiginlegur kostnaður : Hækkun, 3.000.000 kr. 

i. Samtals:    5.000.000 kr. 
ii. Gert er ráð fyrir að 5.000.000 kr. verði teknar af handbæru fé 

sveitarfélagsins. 
iii. Eftirfarandi skýringar fylgja tillögunni: 

1. Umhverfismál:  
a. Ósk um að liður 1130/0710, útivistarsvæði, styrkir hækki 

(tekjur) úr 18.000.000 kr. í 24.000.000 kr. eða um 
6.000.000 kr.  

b. Ósk er um að liður 1130/2943, útivistarsvæði, viðhald 
opina svæða lækki úr 18.000.000 kr. í 15.000.000 kr. eða 
um 3.000.000 kr. 

c. Ósk um að liður 1170/2944, greiðslur til veiðimanna 
verði hækkaður um 4.000.000 kr. Fari úr 4.500.000 kr. í 
8.500.000 kr. 

2. Umferðar- samgöngumál: 
a. Ósk um að liður 1060/3335, snjómokstur, verði hækkaður 

úr 1.200.000 kr. í 6.200.000 eða um 5.000.000 kr. 
3. Skipulagsmál: 

a. Ósk um að liður 0920/3320, skipulagsmál og 
byggingaeftirlit, verði hækkaður úr 4.460.000 í 6.460.000 
kr. eða um 2.000.000 kr. Er hækkun vegna samnings við 
Blönduósbæ og lóðagerðar fyrir sveitarfélagið. 

4. Sameiginlegur kostnaður: 
a. Ósk um að liður 2140/3310, lögfræðikostnaður hækki úr 

1.100.000 kr. í 1.800.000 kr. eða um 700.000 kr. 
b. Ósk um að liður 2140/3330, endurskoðun hækki úr 

3.500.000 í 5.800.000 kr. eða um 2.300.000 kr. 
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9. Lántaka: 

a. Sveitarstjóri gerði grein fyrir málinu. 
b. Lagt er til að lánið verði tekið af eiginfé, lánasjóðsins, með verðtryggðum 

vöxtum sem standa í dag í 1,50%. 
i. Lán þetta er hægt að greiða upp hvenær sem er og eða breyta því í 

varanlegt lán hjá Lánasjóðnum 
1. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps, samþykkir samhljóða hér með 

að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 20.000.000 
kr. til allt að 20 ára, í samræmi við samþykkta skilmála 
lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar 
láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. 
gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til að standa 
undir afborgunum lána árin 2020 og 2021, sbr. 3. gr. laga um 
stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 
150/2006. 

Jafnframt er Einar Kristjáni Jónssyni, kt. 150371-5119, veitt 
fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Húnavatnshrepps að 
undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. 
framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, 
og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem 
tengjast lántöku þessari. 

 

10. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2021: 
a. Tillaga E-lista um viðhald sparkvallar lögð fram að nýju. 

i. Tillaga E- lista felld með fimm (5) atkvæðum (JG,JM,BHB,SÞS og RH), 
gegn tveim (2) atkvæðum (JÁM og IS) 

 
11. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 2021, seinni umræða: 

a. Sveitarstjóri kynnti fjárhagsáætlun A-B hluta sveitarsjóðs og þær breytingar 
sem orðið hafa á henni frá fyrri umræðu. 

b. Sveitastjórn samþykkti samhljóða fjárhagsáætlun A-B hluta sveitasjóðs 
Húnavatnshrepps fyrir árið 2021. 

i. Oddviti lagði fram eftirfarandi bókun: 
1. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021 eins og undan farin ár 

er lögð áhersla á aðhald í rekstri. Jafnframt verður haldið áfram 
að viðhalda eignum sveitarfélagins. 
Rekstrarniðurstaða fjárhagsáætlunar ársins 2021 fyrir samstæðu 
A- og B-hluta sveitarsjóðs er jákvæð fyrir afskriftir og 
fjármagnsliði um 24.313.000 
Á liðnum árum hefur sveitarstjórn Húnavatnshrepps almennt 
hækkað gjaldskrár í samræmi við verðlagsbreytingar og er sami 
háttur hafður á fyrir árið 2021. Þó skal nefnt að vistunargjald 
leikskóla og gjaldskrá fyrir skólamötuneyti verða ekki hækkuð.  
Í fjárhagsáætlun ársins 2021 eru álagningaprósentur 
fasteignagjalda A- flokks breytt í 0.625%. Á árinu 2021 er gert 
ráð fyrir eignfærðri fjárfestingu upp á kr. 56.324.000 í A-hluta og 
kr. 42.347.000 í B-hluta. 
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Auk hefðbundinna viðhaldsframkvæmda skal einnig nefnt að 
stefnt er að því að byrja á byggingu á nýjum gangnamannaskála 
á Grímstunguheiði, allt að 23 milljónir eru settar í viðhald rétta 
og girðinga á árinu 2021. Áfram verður unnið að öðrum 
endurbótum skólahúsnæðis Húnavallaskóla og öðrum fasteignum 
sveitarfélagsins. Gert er ráð fyrir að sveitarfélagið taki lán á 
árinu 2021 allt að upphæð krónur 85.000.000 til að standa undir 
viðhaldsframkvæmdum. 
Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2021:  
A-hluti sveitarfélagsins er lagður fram með 8.579.000 kr. 
tekjuafgangi, án afskrifta og fjármagnsgjalda. Fjármunatekjur 
fjármagnsgjöld eru neikvæð um 9.248.000 kr. A-hluti er því 
lagður fram með rekstrartapi að upphæð 669.000 kr. án afskrifta, 
með afskriftum 16.445.000. í tapi. 
B-hluti sveitarfélagsins er lagður fram með 15.734.000 kr. 
tekjuafgangi, án afskrifta og fjármagnsgjalda. Fjármunatekjur 
fjármagnsgjöld eru neikvæð um 9.201.000 kr. B-hluti er því 
lagður fram með rekstrarhagnaði að upphæð 6.533.000 kr. án 
afskrifta, með afskriftum, rekstrartap 2.756.000 kr. 
Samstæðan er því lögð fram með 19.201.000 kr. tekjutapi.  
Tekjur samstæðunnar eru áætlaðar 524.349.000 kr. 
Gjöld samstæðunnar eru áætluð 500.036.000 kr. án 
fjármagnsliða. 
Fjármagnsliðir eru áætlaðir neikvæðir um 18.449.000 kr. 
Afskriftir eru áætlaðar um 25.065.000 kr. 
Vaxtagjöld og verðbætur eru áætlaðar 20.717.000 kr. 
Veltufé frá rekstri er áætlað um 16.061.000 kr.  
Stærstu einstöku framkvæmdirnar á árinu 2021 er endurnýjun 
íbúðar í norðurenda Húnavallaskóla og bygging á nýjum 
gangnamannaskála. 
Þrátt fyrir miklar framkvæmdir á liðnum árum er fjárhagsstaða 
sveitarfélagsins góð. Sífellt erfiðara verður að uppfylla kröfur um 
að áætlanir sýni jákvæða rekstrarniðurstöðu vegna aukins 
kostnaðar við nær alla málaflokka og hlutfall sveitarfélagsins í 
rekstri byggðasamlaga. Þar vegur aukinn launakostnaður þyngst, 
á meðan tekjur hafa ekki aukist í sama hlutfalli, má þar nefna að 
tekjur Jöfnunarsjóðs dragast saman um 32 milljónir á milli ára. 
 

Fulltrúar E- lista óskuðu eftir fundarhlé 16:50-17:00 
2. Fulltrúar E- lista lögðu fram eftirfarandi bókun: 

a. Fulltrúar E-lista samþykkja fjárhagsáætlun þó þeir séu 
ekki hlynntir of mikilli lántöku, en á hinn bógin þá er 
viðhaldsþörf í sveitarfélaginu mikil og því vænlegast til 
lengri tíma litið að halda áfram þeim framkvæmdum sem 
þegar eru hafnar. Fagna fulltrúar E-lista að bygging 
Gedduskála sé á áætlun árið 2021. Einnig telja fulltrúar 
E-lista að af tvennu illu sé skárra að taka lán á mjög 
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góðum kjörum heldur en að borga af yfirdrætti til lengri 
tíma. 

 
12. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps áranna 2022, 2023 og 2024, seinni umræða: 

a. Sveitarstjóri kynnti fjárhagsáætlun fyrir árin 2022, 2023 og 2024, fyrir A og B 
hluta sveitarsjóðs. Gert er ráð fyrir jákvæðri rekstarniðurstöðu á árinu 2024 
sem áætlunin nær yfir og lækkun á skuldahlutfalli 

i. Fjárhagsáætlun fyrir árin 2022, 2023 og 2024 samþykkt samhljóða. 
 

13. Önnur mál: 
a. Oddviti, þakkaði sveitarstjórn og starfsmönnum fyrir samstarfið á árinu sem er 

að líða. Sveitastjórn óskar starfsmönnum og íbúum sveitarfélagsins gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi ári. 

 
Fleira ekki gert,  
Fundargerð upplesin og samþykkt. 
Fundargerð undirrituð síðar 
Fundi slitið kl. 17:34 
 
 
___________________      _____________________ 
Jón Gíslason        Ragnhildur Haraldsdóttir 
 
 
______________________     _____________________ 
Berglind Hlín Baldursdóttir     Sverrir Þór Sverrisson 
 
 
____________________      ____________________ 
Jóhanna Magnúsdóttir      Jón Árni Magnússon  
 
 
______________________     _____________________ 
Ingibjörg Sigurðardóttir      Einar Kristján Jónsson 

 
 


