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Fundarboð 

252. fundur sveitarstjórnar Húnavatnshrepps verður haldinn, 
miðvikudaginn 15. desember 2021, kl. 13:00. 

Fer fundurinn fram í Félagsheimilinu Dalsmynni. 
 

1. Bréf sem boris hafa: 
a. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dagsett, 9. desember 2021. 

i. Efni: Bókun stjórnar SSNV vegna Stefnumörkunar ferðaþjónustunnar í 
Húnavatnshreppi. 

b. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 30. nóvember 2021. 
i. Efni: Uppfærsla svæðisáætlana vegna lagabreytinga. 

c. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 30. nóvember 2021. 
i. Efni: Breytt skipulag barnaverndar. 

d. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, tölvupóstur, dagsettur 16. nóvember 
2021. 

i. Efni: Auglýsing um ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til 
að tryggja starfhæfi sveitarstjórna og auðvelda ákvarðanatöku við stjórn 
sveitarfélaga. 

e. Björgunarfélaginu Blöndu, dagsett, 29. nóvember 2021. 
i. Efni: Styrkur vegna kaups á nýbyggingu og innanstokksmunum. 

f. Körfuboltadeild Ungmennafélagsins Hvatar, tölvupóstur, dagsettur, 10. 
desember 2021. 

i. Efni: Styrkbeiðni vegna uppbyggingar barna- og unglingastarfs. 
 

2. Fundargerðir: 
a. Fræðslunefnd, frá 7. desember 2021. 
b. Skipulags- og byggingarnefnd, frá xx 2021 
c. 1. fundur Samgöngu- og innviðanefndar SSNV, frá 31. ágúst 2021. 
d. 2. fundur Samgöngu- og innviðanefndar SSNV, frá 18. nóvember 2021. 
e. Stjórn Heimilisiðnaðarsafnsins, frá 2. desember 2021. 
f. 71. fundar stjórnar SSNV frá 7. desember 2021. 
g. Stjórn Byggðasamlags um menningu- og atvinnumál, frá 8. desember 2021, 

ásamt fjárhagsáætlun ársins 2022 og kostnaðarskiptingu á milli 
aðildarsveitarfélaga. 

h. Stjórn Félags- og skólaþjónustu A-Hún., frá 23. nóvember 2021. 
i. Stjórn Félags- og skólaþjónustu A-Hún., frá 7. desember 2021, ásamt 

fjárhagsáætlun ársins 2022 og kostnaðarskiptingu á milli aðildarsveitarfélaga. 
j. Stjórn Byggðasamlags um Brunavarni A-Hún.., frá 8. desember 2021, ásamt 

fjárhagsáætlun ársins 2022 og kostnaðarskiptingu á milli aðildarsveitarfélaga. 
k. 2. fundur – framkvæmdaráðs málefna fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra, frá 29. 

nóvember 2021, ásamt fjárhagsáætlun ársins 2022 og kostnaðarskiptingu á milli 
aðildarsveitarfélaga. 
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3. Viðauki við fjárhagsáætlun 2021: 

 
4. Starfsmannamál: 

 
5. Sameining sveitarfélaga: 

 
6. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 2022, síðari umræða: 

 
7. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps áranna 2023, 2024 og 2025, síðari umræða: 

 
8. Önnur mál: 


