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Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 233. fundur. 
 
Miðvikudaginn 2. desember 2020 kom sveitarstjórn Húnavatnshrepps saman til fundar. Fór 
fundurinn fram í gegnum Teams fjarfundabúnað og hófst klukkan 13:20. 
 
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. Bréf sem borist hafa: 

a. Þingeyraklausturkirkju, dagsett, 18. nóvemberr 2020. 
i. Efni: Ósk um fjárstuðning vegna sumaropnunar 2021. 

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

c. Fjárræktarfélagi Sveinsstaðarhrepps, dagsett, 12.nóvember 2020. 
i. Efni: Ósk um fjárstyrk vegna hrútasýninga. 

d. Eignarhaldsfélagi Brunabótafélags Íslands, dagsett, 15. október 2020. 
i. Efni: Ágóðahlutagreiðsla 2020. 

e. Stéttarfélögum, dagsett, 18. nóvember 2020 
i. Efni: Breytingar á vinnutíma. 

f. Skotfélaginu Markviss, dagsett 8. nóvember 2020 
i. Efni: Ósk um fjárstuðning vegna uppbyggingar húsnæðis. 

g. Jólasjóði A-Hún, dagsett 24. október 2020. 
i. Efni: Ósk um styrk vegna ársins 2021. 

h. Stígamótum, dagsett, 9. nóvember 2020. 
i. Efni: Ósk um styrk vegna ársins 2021. 

i. Heimilisiðnaðarsafninu, samrit til Byggðasamlags um atvinnu- og 
menningarmál A-Hún, dagsett 15. nóvember 2020. 

i. Efni: Ósk um rekstrarstyrk til Heimilisiðnaðarsafnsins fyrir árið 2021. 
j. AA samtökum, Blönduósi, dagsett 19. október 2020. 

i. Efni: Ósk um styrk, vegna ársins 2021. 
k. Körfuboltaskóla Norðurlands, dagsett 30. september 2020. 

i. Efni: Sótt um styrk til námskeiðahalds 8-16 ára barna. 
l. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 5. nóvember 

2020. 
i. Efni: Ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja 

starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn 
sveitarfélaga. 

m. Ritnefnd um sögu Dags Akureyri, tölvupóstur, dagsettur, 20. október 2020. 
i. Efni: Útgáfu bókar um sögu Dags frestað. 

n. Baráttuhópi smærri fyrirtækja, einyrkja og sjálfstætt starfandi aðila í 
ferðaþjónustu, dagsett 3. nóvember 2020. 

i. Efni: Yfirlýsing, kröfur og tillögur. 
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o. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dagsett 7. september 2020. 
i. Efni: Beiðni um tilnefningu fulltrúa í starfshóp um stafræna framþróun 

sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. 
p. Norðurá bs., dagsett 11. nóvember 2020, ásamt samþykktum. 

i. Efni: Samþykktir Norðurár bs. 
q. Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, dagsett 30. nóvember 2020. 

i. Efni: Afskriftarbeiðni 
r. Félagi eldri borgara í Húnaþingi, dagsett 30. nóvember 2020. 

i. Efni: Styrkbeiðni 
 

2. Fundargerðir: 
a. 95. stjórnarfundur Norðurá bs., frá 28. september 2020. 
b. 96. stjórnarfundur Norðurá bs., frá 29. október 2020. 
c. Aðalfundur Norðurá bs., frá 13. október 2020. 
d. Auka aðalfundur Norðurá bs., frá 11. nóvember 2020. 
e. 60. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 3. nóvember 

2020. 
f. Aðalfundur Samtaka orkusveitarfélaga, frá 5. nóvember 2020. 
g. Stjórnarfundur Heimilisiðnaðarsafnsins, frá 12. nóvember 2020. 
h. 51. fundur stjórnar Byggðasamlags um Tónlistarskóla, frá 30. nóvember 2020, 

ásamt fjárhagsáætlun 2021 og skiptingu á milli sveitarfélaga. 
 

3. Frestuð erindi frá fundum sveitarstjórnar: 
a. Frestuð erindi frá 231. fundi sveitarstjórnar. 

i. Aflinu, dagsett 19. ágúst 2020. 
1. Efni: Styrkbeiðni vegna reksturs Aflsins árið 2021. 

ii. Farskólanum, dagsett 16. september 2020. 
1. Efni: Rekstrarstyrkur/vildargjald fyrir árið 2021. 

b. Frestuð erindi frá 232. fundi sveitarstjórnar. 
i. Textíllistamiðstöðin, tölvupóstur, dagsettur 9.október 2020. 

1. Efni: Óskað er eftir að samningur á milli aðila verði 
framlengdur. 

a. Lagt fram með umbeðnum upplýsingum. 
ii. Reiðveganefnd Neista, dagsett 27. september 2020.  

1. Efni: Beiðni um fjárstuðning vegna reiðvega 2021. 
 

4. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2021: 
a. Ákvörðun um fasteignaskatt 
b. Ákvörðun um útsvarshlutfall. 
c. Ákvörðun um námsstyrk. 
d. Reglur um afslátt af fasteignaskatti. 
e. Sorphirða. 

 
5. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 2021, fyrri umræða: 

 
6. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps áranna 2022, 2023 og 2024, fyrri umræða: 

 
7. Önnur mál:  
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Oddviti setti fundinn klukkan 13:20. 

 
Dagskrá: 

 
1. Bréf sem borist hafa: 

a. Þingeyraklausturkirkju, dagsett, 18. nóvemberr 2020. 
i. Efni: Ósk um fjárstuðning vegna sumaropnunar 2021. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 
styrkja sóknarnefnd Þingeyraklausturskirkju um allt að 500.000 
krónum, vegna sumaropnunar Þingeyraklausturskirkju á árinu 
2020. 

a. Forsenda fyrir greiðslu á fullum styrk, er að kirkjan verði 
opin frá 1. júní til 31. ágúst sumarið 2021. 

i. Styrkurinn verður tekinn af lið 0580/4120. 
b. Ungmennafélaginu Geislum, tölvupóstur, dagsettur, 17. nóvember 2020. 

i. Efni: Rekstrarstyrkur fyrir árið 2021. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir óska eftir 

starfsáætlun félagsins og frestar erindinu. 
c. Fjárræktarfélagi Sveinsstaðarhrepps, dagsett, 12.nóvember 2020. 

i. Efni: Ósk um fjárstyrk vegna hrútasýninga. 
1. Lagt fram til kynningar. Oddviti lagði fram tillögu um að styrkja 

Fjárræktarfélag Sveinsstaðahrepps um 25.000 krónur, Þóra 
Sverrisdóttir lagði fram tillögu fyrir hönd E-listans, um að 
styrkja félagið um 40.000 krónur vegna starfsemi félagsins á 
árinu 2021. 

a. Sveitarstjórn (JG,JM,SÞS, BHB og RH) samþykkti tillögu 
oddvita um 25.000 króna styrk. 

i. Styrkurinn tekinn af lið 0580/4120. 
d. Eignarhaldsfélagi Brunabótafélags Íslands, dagsett, 15. október 2020. 

i. Efni: Ágóðahlutagreiðsla 2020. 
1. Lagt fram til kynningar. 

a. Ágóðahluti Húnavatnshrepps eru 115.400 krónur á árinu 
2020. 

e. Stéttarfélögum, dagsett, 18. nóvember 2020 
i. Efni: Breytingar á vinnutíma. 

1. Lagt fram til kynningar. 
f. Skotfélaginu Markviss, dagsett 8. nóvember 2020. 

i. Efni: Ósk um fjárstuðning vegna uppbyggingar húsnæðis. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn sér sér ekki fært að verða 

við erindinu að þessu sinni. 
g. Jólasjóði A-Hún, dagsett 24. október 2020. 

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

styrkja Jólasjóð A-Hún um 100.000 krónur, vegna starfsemi 
sjóðsins á árinu 2021. 

a. Styrkurinn tekinn af lið 0285/4120.  
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h. Stígamótum, dagsett, 9. nóvember 2020. 

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

styrkja Stígamót um 50.000 krónur vegna starfsemi þeirra á 
árinu 2021. 

a. Styrkurinn tekinn af lið 0285/4120. 
i. Heimilisiðnaðarsafninu, samrit til Byggðasamlags um atvinnu- og 

menningarmál A-Hún, dagsett 15. nóvember 2020. 
i. Efni: Ósk um rekstrarstyrk til Heimilisiðnaðarsafnsins fyrir árið 2021. 

1. Lagt fram til kynningar. 
j. AA samtökum, Blönduósi, dagsett 19. október 2020. 

i. Efni: Ósk um styrk, vegna ársins 2021. 
1. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að styrkja 

AA samtökin, Blönduósi um 40.000 krónur, vegna starfsemi 
samtakanna á árinu 2021. 

a. Styrkurinn tekinn af lið 0285/4120. 
k. Körfuboltaskóla Norðurlands, dagsett 30. september 2020. 

i. Efni: Sótt um styrk til námskeiðahalds 8-16 ára barna. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

styrkja Körfuboltaskóla Norðurlands vestra um 100.000 krónur, 
vegna starfsemi skólans á árinu 2021. 

a. Styrkurinn tekinn af lið 0680/4120. 
l. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur, 5. nóvember 

2020. 
i. Efni: Ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja 

starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn 
sveitarfélaga. 

1. Lagt fram til kynningar. Með ákvörðun samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra, dags. 19. mars 2020, var 
sveitarstjórnum veitt heimild til að víkja frá tilteknum ákvæðum 
sveitarstjórnarlaga til að tryggja starfshæfi sitt og auðvelda 
ákvarðanatöku við stjórn sveitarfélags, á grundvelli VI. 
bráðabirgðarákvæðis sveitarstjórnarlaga. Með auglýsingu, 
dags. 11. ágúst 2020, var heimildin framlengd um þrjá mánuði 
eða til 10. nóvember 2020. Í ljósi hertra samkomutakmarkana og 
að viðhöfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga hefur 
ráðherra framlengt ofangreinda heimild í fjóra mánuði til 
viðbótar eða til 10. mars 2021.  

a. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlenginguna. 
m. Ritnefnd um sögu Dags Akureyri, tölvupóstur, dagsettur, 20. október 2020. 

i. Efni: Útgáfu bókar um sögu Dags, frestað. 
1. Lagt fram til kynningar.  
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n. Baráttuhópi smærri fyrirtækja, einyrkja og sjálfstætt starfandi aðila í 

ferðaþjónustu, dagsett 3. nóvember 2020. 
i. Efni: Yfirlýsing, kröfur og tillögur. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn bendir á að sveitarfélögum 
landsins er þröngur stakkur sniðinn líkt og hjá mörgum í því 
ástandi sem nú ríkir. Fasteignagjöld eru hluti af lögbundnum 
tekjum sveitarfélaga sbr. lög nr. 4/1995 og samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðneytið fer með málefni sveitarfélaga, þar með 
talin framkvæmd laga og reglna um fjármál sveitarfélaga og 
tekjustofna þeirra. Sveitarfélög hafa því lítið svigrúm til að 
bregðast við og heimild til frestunar greiðslu fasteignagjalda eða 
önnur breyting á greiðslu fasteignagjalda, fer í gegnum Alþingi, 
líkt og heimild til frestunar greiðslu fasteignargjalda sem 
samþykkt var á Alþingi 30. mars síðastliðinn. Sveitarstjórn 
bendir Samtökum ferðaþjónustunnar og Fyrirtækjum í hótel- og 
gistiþjónustu því á að erindi þeirra þarf að beina til samgöngu- 
og sveitarstjórnarráðuneytis. Um leið vill sveitarstjórn árétta að 
eðlilegt er að breytingar á greiðslu fasteignagjalda verði ekki 
ræddar án aðkomu Sambands íslenskra sveitarfélaga og tillit 
verði tekið til mögulegra áhrifa á rekstur þeirra. Ljóst er að 
sveitarfélög hvorki geta né mega afsala sér lögboðnum 
tekjustofnum, enda yrði þá að mæta því með öðrum tekjum sem 
ekki blasa við nú. Í ljósi aðstæðna í samfélaginu hvetur 
sveitarstjórn samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að beita sér 
fyrir nauðsynlegum breytingum á lögum til að lengja megi lögveð 
fasteignagjalda. Þannig væri hægt að koma í veg fyrir að 
sveitarfélög þurfi að ganga að fyrirtækjum og einstaklingum sem 
mögulega lenda í greiðsluerfiðleikum vegna áhrifa COVID-19. 

o. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dagsett, 7. september 2020. 
i. Efni: Beiðni um tilnefningu fulltrúa í starfshóp um stafræna framþróun 

sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

tilnefna Einar Kristján Jónsson, sveitarstjóra í starfshóp um 
stafræna framþróun sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. 

p. Norðurá bs., dagsett 11. nóvember 2020, ásamt samþykktum. 
i. Efni: Samþykktir Norðurár bs. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða 
framlagðar samþykktir fyrir Norðurá bs. sem samþykktar voru á 
aukaaðalfundi Norðurár bs., þann 11. nóvember 2020. 

q. Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, dagsett 30. nóvember 2020. 
i. Efni: Afskriftabeiðni 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða 
afskriftabeiðni Sýslumannsins á Norðurlandi vestra á Þing- og 
sveitarsjóðsgjöldum að upphæð 128.246 krónur með 
dráttarvöxtum. 
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r. Félagi eldri borgara í Húnaþingi, dagsett 30. nóvember 2020. 

i. Efni: Styrkbeiðni. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

styrkja Félag eldri borgara í Húnaþingi um 100.000 krónur, 
vegna starfsemi félagsins á árinu 2021. 

a. Styrkurinn tekinn af lið 0285/4120. 
 

2. Fundargerðir: 
a. 95. stjórnarfundur Norðurá bs., frá 28. september 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
b. 96. stjórnarfundur Norðurá bs., frá 29. október 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
c. Aðalfundur Norðurá bs., frá 13. október 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
d. Aukaaðalfundur Norðurá bs., frá 11. nóvember 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
e. 60. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 3. nóvember 

2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

f. Aðalfundur Samtaka orkusveitarfélaga, frá 5. nóvember 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

g. Stjórnarfundur Heimilisiðnaðarsafnsins, frá 12. nóvember 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

h. 51. fundur stjórnar Byggðasamlags um Tónlistarskóla, frá 30. nóvember 2020, 
ásamt fjárhagsáætlun 2021 og skiptingu á milli sveitarfélaga. 

i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við 
fjárhagsáætlun Byggðasamlags um Tónlistarskóla fyrir árið 2021. 

 
3. Frestuð erindi frá fundum sveitarstjórnar: 

a. Frestuð erindi frá 231. fundi sveitarstjórnar. 
i. Aflinu, dagsett 19. ágúst 2020. 

1. Efni: Styrkbeiðni vegna reksturs Aflsins árið 2021. 
a. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

styrkja Aflið um 50.000 krónur vegna starfs félagsins á 
árinu 2021. 

i. Styrkurinn tekinn af lið 0285/4120. 
ii. Farskólanum, dagsett 16. september 2020. 

1. Efni: Rekstrarstyrkur/vildargjald fyrir árið 2021. 
a. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 

greiða vildargjald 2021 að upphæð 79.000 krónur, til 
Farskólans. 

i. Styrkurinn verður tekinn af lið 0459/4120. 
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b. Frestuð erindi frá 232. fundi sveitarstjórnar. 

i. Textíllistamiðstöðin, tölvupóstur, dagsettur 9.október 2020. 
1. Efni: Óskað er eftir að samningur á milli aðila verði 

framlengdur. 
a. Lagt fram að nýju ásamt umbeðnum upplýsingum. 

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela sveitarstjóra 
að endurnýja samning við Textílmiðstöðina og leggja 
fyrir sveitarstjórn til samþykktar. 

ii. Reiðveganefnd Neista, dagsett 27. september 2020  
1. Efni: Beiðni um fjárstuðning vegna reiðvega 2021. 

a. Lagt fram að nýju. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 
styrkja reiðveganefnd Hestamannafélagsins Neista um 
150.000 krónur, vegna framkvæmda nefndarinnar á árinu 
2021. 

i. Styrkurinn tekinn af lið 0680/4120. 
 

Kaffihlé var gert á fundinum klukkan 14:25. 
Fundi framhaldið klukkan 14:35. 

 
4. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2021: 

a. Ákvörðun um fasteignaskatt. 
i. Oddviti lagði fram tillögu um ákvörðun um fasteignaskatt vegna ársins 

2021. Fasteignaskattsprósentur eru, A flokkur 0,625%, B flokkur 1,32% 
og C flokkur 1,65%. (Fylgiskjal 1 með fundargerð þessari) 

1. Ákvörðun um fasteignaskatt fyrir árið 2021, samþykkt 
samhljóða. 

b. Ákvörðun um útsvarshlutfall. 
i. Oddviti lagði fram tillögu um ákvörðun um útsvarshlutfall, vegna ársins 

2021. Útsvarshlutfall er óbreytt frá fyrra ári. (Fylgiskjal 2 með 
fundargerð þessari) 

1. Ákvörðun um útsvarshlutfall fyrir árið 2021, samþykkt 
samhljóða. 

c. Ákvörðun um námsstyrk. 
i. Oddviti lagði fram tillögu um upphæð námsstyrkja til 

framhaldsskólanema, árið 2021. Upphæð námsstyrkja verður óbreytt á 
milli ára, 50.000 krónur á önn. (Fylgiskjal 3 með fundargerð þessari) 

1. Tillaga um námsstyrki 2021 samþykkt samhljóða. 
d. Reglur um afslátt af fasteignaskatti. 

i. Oddviti lagði fram drög af reglum um afslátt af fasteignaskatti. 
(Fylgiskjal 4 með fundargerð þessari) 

1. Reglur um afslátt af fasteignaskatti í Húnavatnshreppi 
samþykktar samhljóða.  
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e. Sorphirða. 

i. Oddviti lagði fram eftirfarandi breytingar á sorphirðu innan 
Húnavatnshrepps. 

1. Sorphirðudagar í sveitarfélaginu verði fjórtán (14) á árinu 2021, 
sem sagt einu sinni í mánuði nema maí og júlí. 

2. Plastsöfnun verði í janúar, apríl, júní og október. 
a. Breytingar á sorphirðu innan Húnavatnshrepps 

samþykktar (JG,JM,SÞS, BHB og RH). Fulltrúar E-lista 
sitja hjá við atkvæðagreiðsluna á þeim forsendum að þeir 
hefðu viljað sjá jafnari dreifingu á sorphirðudögum yfir 
árið s.s. á 4 vikna fresti.  

i. Sveitarstjóri greindi frá því að ekki væri hægt að 
hreyfa til skipulag verktaka skv. samningi. 

 
5. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 2021, fyrri umræða: 

a. Sveitarstjóri kynnti fjárhagsáætlun fyrir árið 2021. Farið var yfir rekstur 
málaflokka, eignarsjóðs og b hluta fyrirtækja. Í forsendum fjárhagsáætlunar er 
gert ráð fyrir að launaliðir hækki um 3,5% frá þeim launahækkunum sem urðu 
á árinu 2020. Verðlagsbreytingar á kaupum á vörum og þjónustu eru um 3,5%.  

b. Er áætlunin A-hluta, lögð fram með hallarekstri að upphæð 18.482.000 kr. fyrir 
afskriftir og fjármagnsliði. 

c. Stefnt er að því að taka um 85.000.000 krónur að láni til fjárfestinga. 
i. Við fyrri umræðu vantar upplýsingar frá byggðasamlögum. 

1. Fulltrúar E-lista leggja til að skipt verði um efni og undirlag á 
sparkvellinum árið 2021, það var gert ráð fyrir því í 
fjárhagsáætlun 2020 en á fundi sveitarstjórnar 10. júní sl. 
samþykkti meirihlutinn að falla frá þeirri framkvæmd. Það yrði 
til mikilla hagsbóta fyrir nemendur, starfsmenn og 
foreldra/forráðamenn að skipta um efni vallarins þar sem föt og 
skór verða svört af dekkjakurlinu og því fylgja einnig óþrif sem 
berast inn í skólahúsnæðið. 

 
E-listinn óskaði eftir fundarhléi. 
Hlé var gert á fundinum klukkan15:42. 
Fundi framhaldið klukkan 15:51. 

a. Samþykkt samhljóða að vísa tillögu E-lista til seinni 
umræðu fjárhagsáætlunar. 

i. Samþykkt með fimm (5) atkvæðum (JG, JM, BHB, 
RH, SÞS) að vísa fjárhagsáætlun til síðari 
umræðu. 

1. Fulltrúar E-lista lögðu fram eftirfarandi 
bókun: 

a. Fulltrúar E-lista sitja hjá við 
afgreiðslu fjárhagsáætlunar til 
síðari umræðu m.a. vegna þess að 
fundargögn vegna fjárhags-
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áætlunar bárust ekki fyrr en að 
kvöldi fyrir fundardag. Samkvæmt 
9. gr. Samþykkta um stjórn og 
fundarsköp Húnavatnshrepps skal 
fundarboð berast sveitarstjórnar-
mönnum ekki síðar en tveimur 
sólarhringum fyrir fund og 
fundarboði skal fylgja dagskrá 
fundar og þau gögn sem eru 
nauðsynleg til að sveitarstjórnar-
menn geti tekið upplýsta afstöðu 
til mála sem þar eru tilgreind. 

 
6. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps áranna 2022, 2023 og 2024, fyrri umræða: 

a. Sveitarstjóri kynnti fjárhagsáætlun fyrir árin 2022, 2023 og 2024. 
i. Samþykkt með fimm (5) atkvæðum (JG, JM, BHB, RH, SÞS) að vísa 

fjárhagsáætlun áranna 2022, 2023 og 2024 til síðari umræðu. 
 

7. Önnur mál: 
a. Sveitarstjóri lagði fram tillögu um að stofnaður yrði sérstakur sjóður B hluta. 

Inn í þann sjóð færu eftirfarandi eignir A-hluta, Fljótsdrög og hesthús, Álkuskáli 
og hesthús, Öldumóðuskáli og hesthús, Áfangaskáli og hesthús, hesthús á milli 
Friðmundarvatna, hesthús við Kúlukvísl, hesthús við Hveravelli og ný fjárfesting 
við Gedduskála. 

i. Var tillagan samþykkt samhljóða og sveitarstjóra falið að ganga frá 
stofnun á sjóði B-hluta. 

b. Fulltrúar E-lista leggja fram eftirfarandi tillögu: 
i. Fulltrúar E-lista leggja til að skoðaðir verði möguleikar á sölu 

Dalsmynnis þar sem rekstur þess er verulegur baggi á sveitarfélaginu en 
á árunum 2015-2019 var það rekið með samanlögðum halla upp á 
11.371.915 kr. Jafnframt er fyrirsjáanlegt verulegt viðhald á næstu árum. 

 
Meirihluti A og N lista óskuðu eftir fundarhléi. 
Hlé var gert á fundinum16:13. 
Fundi framhaldið klukkan 16:17. 
 

ii. Tillaga E-lista feld með fimm atkvæðum (JG,JM,BHB,RH,SVÞ) gegn 
tveim (ÞS,IS) 
1. Fulltrúar meirihluta lögðu fram eftirfarandi bókun: 

a. Fulltrúar meirihluta sveitarstjórnar telja að sala fasteigna 
í ferðaþjónustu á þessum óvissutímum sé óráðleg að svo 
stöddu. Að selja ferðaþjónustu-fyrirtæki í miðjum 
heimsfaraldri covid 19 sé ekki ráðleg. Meirihlutinn telur 
það vera skyldu hverrar sveitastjórnar að standa vörð um 
eignir sveitarfélagsins og reyna ekki sölu fasteigna fyrr en 
útlit er fyrir að hámarksarði verði náð. Þar sem rekstur 
ferðaþjónustufyrirtækja um allt land og allan heim er í 
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járnum þessi misserin. Jafngildi sala á þessum tímapunkti 
brunaútsölu fasteigna sem gengur þvert á þær mikilvægu 
skyldur sveitarstjórna. 
 
Auk þess teljum við óeðlilegt að huga að sölu fasteigna á 
meðan formlegar sameiningarviðræður við önnur 
sveitarfélög standa yfir sérstaklega ef þær hafi ekki verið 
fyrirhugaðar áður en slíkur sameiningar ferill hófst. 

 
 
 
Fleira ekki gert,  
Fundargerð upplesin og samþykkt. 
Fundargerð undirrituð síðar. 
Fundi slitið kl. 16:32 
 
 
___________________     _____________________ 
Jón Gíslason       Ragnhildur Haraldsdóttir 
 
 
______________________    _____________________ 
Berglind Hlín Baldursdóttir    Sverrir Þór Sverrisson 
 
 
____________________     ____________________ 
Jóhanna Magnúsdóttir     Ingibjörg Sigurðardóttir 
 
 
______________________    _____________________ 
Þóra Sverrisdóttir      Einar Kristján Jónsson 
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