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Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 254. fundur. 

 
Miðvikudaginn, 2. mars 2022, kom sveitarstjórn Húnavatnshrepps saman til fundar. Fór 
fundurinn fram í gegnum Teams fjarfundabúnaði og hófst klukkan 15.05. 
 
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, Birgir Þór Haraldsson og Einar Kristján 
Jónsson. 

 
Dagskrá: 

 
1. Bréf sem boris hafa: 

a. Sigurði Árnasyni, tölvupóstur, dagsettur, 5. febrúar 2022. 
i. Efni: Ósk um að draga út fyrir ref við Hrafnabjörg, Svínadal. 

b. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, dagsett 21. febrúar 2022. 
i. Efni: Almennt eftirlit með fjármálum sveitarfélaga á árinu 2022.  

c. Lánasjóði sveitarfélaga, dagsett 11. febrúar 2022. 
i. Efni: Auglýsing eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga. 

d. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dagsett, 9. febrúar 2022. 
i. Efni: Tilnefning fulltrúa á ársþing Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi 

vestra. 
e. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 1. febrúar 2022. 

i. Efni: Umdæmisráð barnaverndar. 
f. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur, 25. janúar 2022. 

i. Efni: Frestun á gildistöku 3.mgr. 20.gr. reglugerðar nr. 1212/2015. 
g. Eflu verkfræðistofu, minnisblað, dagsett, 14. febrúar 2022. 

i. Efni: Skoðun á loftgæðum í Leikskólanum Vallabóli. 
h. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 21. febrúar 2022. 

i. Efni: Samráðs- og upplýsingafundir með sveitarstjórnarmönnum til 
undirbúnings stefnumótunarvinnu á landsþingi sambandsins í september 
2022. 
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2. Fundargerðir: 

a. Stjórn Fasteigna Húnavatnshrepps ehf., frá 21. febrúar 2022. 
b. 9. fundur samstarfsnefndar Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, frá 2. febrúar 

2022. 
c. 10. fundur samstarfsnefndar Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, frá 16. 

febrúar 2022. 
d. Stjórn Samtaka orkusveitarfélaga, frá 11. febrúar 2022. 
e. 73. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 1. febrúar 

2022. 
 

3. Sameining Húnavatnshrepps og Blönduósbæjar: 
a. Bréf frá samstafsnefnd um sameiningu Húnavatnshrepps og Blönduósbæjar. 
b. Kosning í undirbúningsstjórn um nýtt sveitarfélag. 

 
4. Önnur mál: 
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Oddviti setti fundinn klukkan 15.05. 

 
1. Bréf sem boris hafa: 

a. Sigurði Árnasyni, tölvupóstur, dagsettur, 5. febrúar 2022. 
i. Efni: Ósk um að draga út fyrir ref við Hrafnabjörg, Svínadal. 

1. Lagt fram til kynningar. Fyrirliggur leyfi landeiganda 
Hrafnabjarga og leyfi Matvælastofnunar á útburði. 

a. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að semja við Sigurð 
Árnason til tveggja ára. 

b. Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga, dagsett 21. febrúar 2022. 
i. Efni: Almennt eftirlit með fjármálum sveitarfélaga á árinu 2022. 

1. Lagt fram til kynningar. 
c. Lánasjóði sveitarfélaga, dagsett 11. febrúar 2022. 

i. Efni: Auglýsing eftir framboðum í stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga. 
1. Lagt fram til kynningar. 

d. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dagsett, 9. febrúar 2022. 
i. Efni: Tilnefning fulltrúa á ársþing Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi 

vestra. 
1. Lagt fram til kynningar. Fulltrúar Húnavatnshrepps á 30. 

Ársþing SSNV eru þeir sömu og voru á 29. Ársþingi SSNV sem 
haldið varí apríl 2021. Það eru Jón Gíslason, oddviti og 
Ragnhildur Haraldsdóttir, varaoddviti og til vara Berglind Hlín 
Baldursdóttir og Sverrir Þór Sverrisson. 

e. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 1. febrúar 2022. 
i. Efni: Umdæmisráð barnaverndar. 

1. Lagt fram til kynningar. 
f. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur, 25. janúar 2022. 

i. Efni: Frestun á gildistöku 3.mgr. 20.gr. reglugerðar nr. 1212/2015. 
1. Lagt fram til kynningar. 

g. Eflu verkfræðistofu, minnisblað, dagsett, 14. febrúar 2022. 
i. Efni: Skoðun á loftgæðum í Leikskólanum Vallabóli. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóri gerði grein fyrir málinu.  
a. Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að koma 

með tillögur að úrbótum og kostnaðargreina 
framkvæmdir. 

h. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett, 21. febrúar 2022. 
i. Efni: Samráðs- og upplýsingafundir með sveitarstjórnarmönnum til 

undirbúnings stefnumótunarvinnu á landsþingi sambandsins í september 
2022. 

1. Lagt fram til kynningar. 
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2. Fundargerðir: 

a. Stjórn Fasteigna Húnavatnshrepps ehf., frá 21. febrúar 2022. 
i. Lagt fram til kynningar.  

b. 9. fundur samstarfsnefndar Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, frá 2. febrúar 
2022. 

i. Lagt fram til kynningar. 
c. 10. fundur samstarfsnefndar Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps, frá 16. 

febrúar 2022. 
i. Lagt fram til kynningar. 

d. Stjórn Samtaka orkusveitarfélaga, frá 11. febrúar 2022. 
i. Lagt fram til kynningar. 

e. 73. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 1. febrúar 
2022. 

i. Lagt fram til kynningar. 
 

3. Sameining Húnavatnshrepps og Blönduósbæjar: 
a. Bréf frá samstafsnefnd um sameiningu Húnavatnshrepps og Blönduósbæjar. 

i. Lagt fram til kynningar. 
ii. Oddviti fór yfir niðurstöðu íbúakosninga um sameiningu 

Húnavatnshrepps og Blönduósbæjar. 
1. Í Húnavatnshreppi voru 302 á kjörskrá, alls greiddu atkvæði 250 

eða 82,8%. 
a. Niðurstaðan varð eftirfarandi: 

i. Já sögðu 152 eða 60,8% 
ii. Nei sögðu 92 eða 36,8% 

iii. Auðir og ógildir voru 6 eða 2,4% 
b. Kosning í undirbúningsstjórn um nýtt sveitarfélag. 

i. Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu: 
1. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps þakkar samstarfsnefnd um 

sameiningu Blönduósbæjar og Húnavatnshrepps og 
kjörstjórnum sveitarfélaganna fyrir vel unnin störf við 
undirbúning kosninga um sameiningu. Sveitarstjórn 
Húnavatnshrepps samþykkir, fyrir sitt leiti, að stjórn til 
undirbúnings að stofnun hins nýja sveitarfélags skv. 122. gr. 
sveitarstjórnarlaga skuli skipuð þremur fulltrúum frá hvoru 
sveitarfélagi og að sömu fulltrúar sitji í henni fyrir hönd 
sveitarfélagsins og áður sátu í samstarfsnefnd. Sveitarstjóri skal 
hafa seturétt með málfrelsi og tillögurétt á fundum 
undirbúningsstjórnar. 

a. Sveitarstjórn skipar Jón Gíslason, oddvita, Ragnhildi 
Haraldsdóttur og Þóru Sverrisdóttur til setu fyrir hönd 
Húnavatnshrepps, sem aðalmenn í undirbúningsstjórn. 

 
4. Önnur mál: 

a. Oddviti kynnti efni bréfs sem honum barst sem varðar skipulagningu 
grunnskólahalds í nýju sveitarfélagi á skólaárinu 2022-2023. 

i. Talsverðar umræður urðu um málið. 
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Fundargerð upplesin og samþykkt.  
Fundargerð verður undirrituð síðar.  
Fundi slitið kl. 16:40  
 
 
___________________     ________________________  
Jón Gíslason       Sverrir Þór Sverrisson  
 
 
______________________     ________________________ 
Berglind Hlín Baldursdóttir     Ragnhildur Haraldsdóttir  
 
 
______________________    ________________________ 
Jóhanna Magnúsdóttir     Þóra Sverrisdóttir 
 
 
______________________     ________________________ 
Birgir Þór Haraldsson     Einar Kristján Jónsson 

 


