Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 236. fundur

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 236. fundur.
Miðvikudaginn 24. febrúar 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, Sverrir Þór Sverrisson,
Ragnhildur Haraldsdóttir, Þóra Sverrisdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir og Einar Kristján
Jónsson.

Dagskrá:
1. Bréf sem borist hafa:
a. Lánasjóði sveitarfélaga, dagsett, 8. febrúar 2021.
i. Efni: Auglýsing eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga.
b. Sveitarstjórn Húnaþings vestra, tölvupóstur, dagsettur, 16. febrúar 2021.
i. Efni: Ósk um fund með sveitarstjórn Húnavatnshrepps um þátttöku
þeirra í mönnun og kostnaði vegna leita á Víðidalstunguheiði.
c. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dagsett, 15. febrúar 2021.
i. Efni: Tilnefning fulltrúa á ársþing Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi
vestra.
2. Fundargerðir:
a. Fræðslunefnd, frá 22. febrúar 2021.
b. Stjórn Félags- og skólaþjónustu A-Hún, frá 18. febrúar 2021.
c. 63. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 2. febrúar
2021.
d. 44. Fundur stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga, frá 29. janúar 2021.
3. Brunavarnir Austur Húnvetninga:
4. Samningar:
a. Málefni fatlaðsfólks á Norðurlandi vestra.
b. Áfangaskáli.
c. Girðingar.
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5. Skýrsla sveitarstjóra:
a. Lagðar fram eftirfarandi umsagnir:
i. Umsögn um áform um lagasetningu varðandi landamerki og opinbera
skráningu landamerkja.
ii. Umsögn Húnavatnshrepps um frumvarp til breytingar á jarðalögum
(375. mál).
iii. Umsögn um drög að lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun í
umsagnarferli.
iv. Umsögn um Miðhálendisþjóðgarð.
6. Hlutahafafundur hjá Húnaneti ehf.:
7. Önnur mál:
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Oddviti setti fundinn klukkan 13:00.
Dagskrá:
1. Bréf sem borist hafa:
a. Lánasjóði sveitarfélaga, dagsett, 8. febrúar 2021.
i. Efni: Auglýsing eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga.
1. Lagt fram til kynningar.
b. Sveitarstjórn Húnaþings vestra, tölvupóstur, dagsettur, 16. febrúar 2021.
i. Efni: Ósk um fund með sveitarstjórn Húnavatnshrepps um þátttöku
þeirra í mönnun og kostnaði vegna leita á Víðidalstunguheiði.
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn felur oddvita,
fjallskilastjóra, Grímstungu- og Haukagilsheiða, og sveitarstjóra
að funda með fulltrúum sveitarstjórnar Húnaþings vestra, vegna
þessa máls.
c. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dagsett, 15. febrúar 2021.
i. Efni: Tilnefning fulltrúa á ársþing Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi
vestra.
1. Lagt fram til kynningar.
a. Fulltrúar
Húnavatnshrepps,
ársþingi
Samtaka
sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, eru þau Jón Gíslason,
oddviti og Ragnhildur Haraldsdóttir, varaoddviti.
2. Fundargerðir:
a. Fræðslunefnd, frá 22. febrúar 2021.
i. Lagt fram til kynningar.
b. Stjórn Félags- og skólaþjónustu A-Hún, frá 18. febrúar 2021.
i. Lagt fram til kynningar.
c. 63. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 2. febrúar
2021.
i. Lagt fram til kynningar.
d. 44. Fundur stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga, frá 29. janúar 2021.
i. Lagt fram til kynningar.
3. Brunavarnir Austur Húnvetninga:
a. Sveitarstjóri greindi frá því að fulltrúar Blönduósbæjar í stjórn Brunavarna,
hafi neitað honum um að sitja fund stjórnar Brunavarna Austur-Húnvetninga,
þann 29. janúar síðast liðinn sem áheyrnarfulltrúi. Af þeim sökum hafi fulltrúi
Húnavatnshrepps í stjórn Brunavarna yfirgefið fundinn. Á fundinum var tekin
til umfjöllunar tillaga Húnavatnshrepps um úttekt á starfsemi Brunavarna
Austur-Húnvetninga.
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b. Sveitarstjóri lagði fram minnisblað vegna starfsemi Brunavarna AusturHúnvetninga.
c. Sveitarstjórn Húnvatnshrepps samþykkti eftirfarandi:
i. Sveitarstjórn skipar frá og með 25. febrúar 2021, Einar Kristján Jónsson,
sveitarstjóra, sem fulltrúa Húnavatnshrepps í stjórn Brunavarna AusturHúnvetninga í stað Sverris Þórs Sverrissonar. Jafnframt er þess óskað að
Sverrir Þór Sverrisson, verði áheyrnarfulltrúi í stjórn Brunavarna.
4. Samningar:
a. Málefni fatlaðsfólks á Norðurlandi vestra.
i. Sveitarstjóri lagði fram samning á milli sveitarstjórna Húnavatnshrepps,
Akrahrepps, Blönduósbæjar, Húnaþings vestra, Skagabyggðar,
Sveitarfélagsins Skagafjarðar og Sveitarfélagsins Skagastrandar um
sameiginlegt þjónustusvæði á Norðurlandi vestra um þjónustu við fatlað
fólk.
1. Lagt fram til kynningar.
b. Áfangaskáli.
i. Sveitarstjóri lagði fram erindi frá Ólafi Guðmundssyni og Kötlu Dögg
Sváfnisdóttur, vegna tilboðs í rekstur Áfangaskála.
1. Sveitarstjóra var falið að ganga til samninga við Ólaf og Kötlu á
þeim forsendum sem fram komu á fundinum.
c. Girðingar.
i. Oddviti lagði fram auglýsingu vegna tilboða í girðingaviðhald innan
Húnavatnshrepps.
1. Sveitarstjórn samþykkir framlagða auglýsingu. Sveitarstjóra
falið að vinna málið áfram.
a. Sverrir Þór Sverrisson, vék af fundinum undir þessum lið.
5. Skýrsla sveitarstjóra:
a. Sveitarstjóri greindi frá því að fyrri fasteignaálagningu væri lokið,
Fasteignaskattur er um 115.467.000 kr. þar af atvinnuhúsnæði 71.515.000 kr.,
rotþróargjöld um 2.828.000 kr. og sorpgjöld um 7.701.000 kr.
b. Sveitarstjóri greindi frá málefnum Húnavers.
c. Sveitarstjóri greindi frá því að hann hefði setið fund Atvinnuveganefndar
Alþingis, þann 11. febrúar síðast liðinn, vegna umsagnar frumvarp til breytingar
á jarðalögum.
d. Sveitarstjóri lagði fram eftirfarandi umsagnir sem sveitarstjórn afgreiddi með
rafrænumhætti á milli funda.
i. Umsögn um áform um lagasetningu varðandi landamerki og opinbera
skráningu landamerkja.
ii. Umsögn Húnavatnshrepps um frumvarp til breytingar á jarðalögum
(375. mál).
iii. Umsögn um drög að lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun í
umsagnarferli.
iv. Umsögn um Miðhálendisþjóðgarð.
e. Sveitarstjóri greindi frá öðrum störfum sínum.
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6. Hlutahafafundur hjá Húnaneti ehf.:
a. Sveitarstjórn samþykkir að boða til hluthafafundar í Húnaneti ehf. Jafnframt
samþykkir sveitarstjórn að Einar Kristján Jónsson, kt. 150371-5119 fari með
atkvæðisrétt sveitarfélagsins á hluthafafundinum.
i. Tilgangur hluthafafundarins er að samþykkja nýjar samþykktir fyrir
Húnanet ehf.
1. Sveitarstjóra falið að boða til fundarins.
7. Önnur mál:
a. Oddviti greindi frá tillögu sem hópur minni sveitarfélaga hefur unnið í því skyni
að hún gæti komið í stað íbúalágmarks, með það að markmiði að styrkja og efla
sveitarstjórnarstigið.
b. Sveitastjórn Húnavatnshrepps samþykkti samhljóða eftirfarandi:
i. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps mótmælir harðlega lokun útibús
Arionbanka á Blönduósi. Ljóst er að á meðan Arionbanki lokar
afgreiðslunni í nafni hagræðingar þá er verið skerða þjónustu og lífsgæði
íbúanna á staðnum sem margir hverjir eru háðir því að þjónustan sé fyrir
hendi. Þá eru það í meira lagi undarleg rök að lokunin sé gerð í
hagræðingarskyni á sama tíma og bankinn skilar methagnaði ár eftir ár
og greiðir milljarða í arð til eigenda sinna. Bankinn hefur ekki fært nein
rök fyrir því að kostnaður við rekstur útibús á Blönduósi sé umfram
veltutekjur og þjónustugjöld viðskiptavina sinna á staðnum.
Fundargerð upplesin og samþykkt.
Fundargerð verður undirrituð síðar.
Fundi slitið kl. 15:14.

___________________
Jón Gíslason

_____________________
Sverrir Þór Sverrisson

______________________
Berglind Hlín Baldursdóttir

_____________________
Ragnhildur Haraldsdóttir

____________________
Jóhanna Magnúsdóttir

____________________
Þóra Sverrisdóttir

______________________
Ingibjörg Sigurðardóttir

_____________________
Einar Kristján Jónsson
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