Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 235. fundur

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 235. fundur.
Miðvikudaginn 27. janúar 2021 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, Þóra Margrét Lúthersdóttir,
Ragnhildur Haraldsdóttir, Þóra Sverrisdóttir, Jón Árni Magnússon og Einar Kristján Jónsson.

Dagskrá:
1. Bréf sem borist hafa:
a. Markaðsstofu Norðurlands, tölvupóstur, dagsettur, 13. janúar 2021.
i. Efni: Áfangastaðaáætlun fyrir Norðurland sem gildir frá 2021-2023.
b. Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, tölvupóstur, dagsettur, 5. janúar 2021.
i. Efni: Umsókn frá Birni Þór Kristjánssyni, kt.030563-5149, Húnsstöðum
2, 541 Blönduósi, f.h. Himinn sól ehf., um leyfi til að reka gististað í
flokki II að Laxási, veiðihúsi, 541 Blönduósi.
c. Sverri Þór Sverrissyni, tölvupóstur, dagsettur 29. desember 2020.
i. Efni: Uppsögn á fjárgeymsluhólfi í Kúluskógi frá og með 1. janúar 2021.
d. Skotfélaginu Markviss, tölvupóstur, dagsettur, 1. janúar 2021.
i. Efni: Þakkir fyrir stuðning.
e. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, minnisblað, dagsett 4. desember
2020.
i. Efni: Glatvarmaverkefni á Húnavöllum.
f. Blönduósbæ, tölvupóstur, dagsettur, 15. janúar 2021.
i. Efni: Kostnaðarskipting byggðasamlaga 2020 og 2021.
g. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 17. desember 2020.
i. Efni: Lokaskýrsla um tilraunaverkefni um sérstakan húsnæðisstuðning.
h. Veiðifélagi Blöndu og Svartár, ódagsett.
i. Efni: Drög að ársreikningi fyrir árið 2019 og fleira.
i. Búnaðarfélagi Áshrepps, tölvupóstur, dagsettur, 22. janúar 2021.
i. Efni: Styrkbeiðni í Skógræktarsjóð Áshrepps.
2. Frestuð erindi frá 234. fundi sveitarstjórnar:
a. Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps, dagsett 10. desember 2020.
i. Efni: Ósk um styrk vegna ársins 2021.
1. Lagt fram að nýju ásamt greinargerð.
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3. Fundargerðir:
a. 53. fundur Skipulags- og byggingarnefndar, frá 26. janúar 2021.
b. 62. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 12. janúar
2021.
c. Almannavarnarnefnd Húnavatnssýslna, frá 20. nóvember 2020.
d. 15. fundur Þjónusturáðs-þjónustu við fatlað fólk á Norðurlandi vestra, frá 18.
desember 2020.
e. Stjórnar Byggðasamlags um brunavarnir í Austur-Húnavatnssýslu, frá 6. janúar
2021.
4. Sorphirða:
a. Breytingar á gjaldskrá.
b. Breytingar á sorphirðudagatali.
5. Stafræn þróun sveitarfélaganna:
a. Verkefnið
i. Skipting kostnaðar eftir sveitarfélögum.
6. Samningar:
a. Samningur vegna sóknaráætlunar Norðurlands vestra.
b. Samningar vegna Gedduskála.
7. Fasteignamat:
a. Lagður fram að nýju, úrskurður Yfirfasteignamatsnefndar
Blönduvirkjunar, ásamt minnisblaði lögmanns sveitarfélagsins.

vegna

8. Skýrsla sveitarstjóra:
9. Önnur mál:
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Oddviti setti fundinn klukkan 13:00
Dagskrá:
1. Bréf sem borist hafa:
a. Markaðsstofu Norðurlands, tölvupóstur, dagsettur, 13. janúar 2021.
i. Efni: Áfangastaðaáætlun fyrir Norðurland sem gildir frá 2021-2023.
1. Lagt fram til kynningar.
b. Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, tölvupóstur, dagsettur, 5. janúar 2021.
i. Efni: Umsókn frá Birni Þór Kristjánssyni, kt.030563-5149, Húnsstöðum
2, 541 Blönduósi, f.h. Himinn sól ehf., um leyfi til að reka gististað í
flokki II að Laxási, veiðihúsi, 541 Blönduósi.
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir
við erindið.
c. Sverri Þór Sverrissyni, tölvupóstur, dagsettur 29. desember 2020.
i. Efni: Uppsögn á fjárgeymsluhólfi í Kúluskógi frá og með 1. janúar 2021.
1. Lagt fram til kynningar.
d. Skotfélaginu Markviss, tölvupóstur, dagsettur, 1. janúar 2021.
i. Efni: Þakkir fyrir stuðning.
1. Lagt fram til kynningar.
e. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, minnisblað, dagsett 4. desember
2020.
i. Efni: Glatvarmaverkefni á Húnavöllum.
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að vinna
málið áfram.
f. Blönduósbæ, tölvupóstur, dagsettur, 15. janúar 2021.
i. Efni: Kostnaðarskipting byggðasamlaga 2020 og 2021.
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn telur ekki þörf á því að
breyta þeirri vinnureglu sem viðhöfð hefur verið frá upphafi
byggðasamlaga.
g. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 17. desember 2020.
i. Efni: Lokaskýrsla um tilraunaverkefni um sérstakan húsnæðisstuðning.
1. Lagt fram til kynningar.
h. Veiðifélagi Blöndu og Svartár, ódagsett.
i. Efni: Drög að ársreikningi fyrir árið 2019 og fleira.
1. Lagt fram til kynningar.
i. Búnaðarfélagi Áshrepps, tölvupóstur, dagsettur, 22. janúar 2021.
i. Efni: Styrkbeiðni í Skógræktarsjóð Áshrepps.
1. Lagt fram til kynningar. Búnaðarfélag Áshrepps, sótti um
1.050.000 krónur í Skógræktarsjóð Áshrepps. Sveitarstjóri gerði
grein fyrir því að staða sjóðsins væri nú 3.171.540 krónur.
a. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að styrkja
Búnaðarfélag Áshrepps um 1.050.000 krónur til kaupa á
afberkjara til nota í skógarvinnslu.
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2. Frestuð erindi frá 234. fundi sveitarstjórnar:
a. Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps, dagsett 10. desember 2020.
i. Efni: Ósk um styrk vegna ársins 2021.
1. Lagt fram að nýju ásamt greinargerð.
a. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að styrkja Karlakór
Bólstaðarhlíðarhrepps um 350.000 kr. vegna fyrirhugaðar
starfsemi kórsins á árinu 2021, með þeim fyrirvara að
verkefni sem framkoma í greinargerðinni verði unnin.
i. Styrkurinn er tekinn af lið 0580/4120
3. Fundargerðir:
a. 53. fundur Skipulags- og byggingarnefndar, frá 26. janúar 2021.
i. Eftirfarandi bókun Skipulags- og byggingarnefndar er lögð fram ásamt
skipulagslýsingu:
1. Lögð er fyrir skipulagslýsing á breytingu á aðalskipulagi
Húnavatnshrepps 2010-2022 og lýsing á nýju deiliskipulagi
vegna
nýs
gangnamannaskála
við
Gedduhöfða
á
Grímstunguheiði.
a. Nefndin samþykkir skipulagslýsinguna. Skipulagsfulltrúa er falið að leita umsagna og auglýsa lýsinguna í
samræmi við 30 gr. og 40. gr. skipulagslaga nr.123/2010.
i. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun Skipulags- og
byggingarnefndar.
b. 62. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 12. janúar
2021.
i. Lagt fram til kynningar.
c. Almannavarnarnefnd Húnavatnssýslna, frá 20. nóvember 2020.
i. Lagt fram til kynningar.
d. 15. fundur Þjónusturáðs-þjónustu við fatlað fólk á Norðurlandi vestra, frá 18.
desember 2020.
i. Lagt fram til kynningar.
e. Stjórnar Byggðasamlags um brunavarnir í Austur-Húnavatnssýslu, frá 6. janúar
2021.
i. Lagt fram til kynningar.
4. Sorphirða:
a. Sveitarstjóri lagði fram minnisblað vegna breytinga á gjaldskrá og breytinga á
sorphirðudögum.
i. Sveitarstjórn samþykkir með sex atkvæðum, framlagða gjaldskrá, ÞS
situr hjá við atkvæðagreiðsluna og er sveitarstjóra falið auglýsa nýja
gjaldskrá. (Fylgiskjal 1)
ii. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagðar breytingar á
sorphirðudagatali og felur sveitarstjóra að koma þessum breytingum á
framfæri. (Fylgiskjal2)
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5. Stafræn þróun sveitarfélaganna:
a. Sveitarstjóri kynnti málið.
i. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að taka þátt í verkefninu um stafræna
þróun sveitarfélaganna.
Kaffhlé gert á fundinum klukkan 15:15
Fundi framhaldið klukkan 15:30
6. Samningar:
a. Samningur vegna sóknaráætlunar Norðurlands vestra.
i. Sveitarstjóri lagði fram samning á milli SSNV og verkefnisins „Sól í
sveit“ hjá Húnavatnshreppi vegna sóknaráætlunar á Norðurlandi vestra.
1. Sveitarstjórn samþykkir samninginn samhljóða.
b. Samningar vegna Gedduskála.
i. Sveitarstjóri lagði fram samning vegna uppbyggingar á
gangnamannaskála við Gedduvatn á milli Sjálfseignarstofnunar
Grímstungu- og Haukagilsheiða og Húnavatnshrepps. Jafnframt lagði
sveitarstjóri fram lóðaleigusamning á milli sömu aðila vegna leigu lóðar
undir gangnamannaskála.
1. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagða samninga.
7. Fasteignamat:
a. Lagður fram að nýju, úrskurður Yfirfasteignamatsnefndar vegna
Blönduvirkjunar, ásamt minnisblaði lögmanns sveitarfélagsins.
i. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að vinna málið áfram í samstarfi við
lögmann sveitarfélagsins.
8. Skýrsla sveitarstjóra:
a. Sveitarstjóri lagði fram samkomulag vegna styttingu vinnutíma í grunn- og
leikskóla Húnavatnshrepps.
i. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða framlagt samkomulag.
b. Sveitarstjóri lagði fram svar við fyrirspurn E-lista frá 232. fundi sveitarstjórnar
vegna ráðstöfunar fjármuna vegna styrkvega árin 2018 til og með 2020
(Fylgiskjal 3).
c. Sveitarstjóri kynnti frumvarp til laga um jarðalög, sem er til umfjöllunar hjá
Alþingi.
i. Sveitarstjóra falið að útbúa umsögn vegna málsins.
d. Sveitarstjóri greindi frá öðrum störfum sínum.
9. Önnur mál:
a. Ekkert var bókað undir þessum lið.
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Fundargerð upplesin og samþykkt.
Fundargerð verður undirrituð síðar.
Fundi slitið kl. 16:45.

___________________
Jón Gíslason

_____________________
Þóra Margrét Lúthersdóttir

______________________
Berglind Hlín Baldursdóttir

_____________________
Ragnhildur Haraldsdóttir

____________________
Jóhanna Magnúsdóttir

____________________
Þóra Sverrisdóttir

______________________
Jón Árni Magnússon

_____________________
Einar Kristján Jónsson
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Fylgiskjal 1:
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Fylgiskjal 2:
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Fylgiskjal 3:
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