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Almennur sveitafundur haldinn á Húnavöllum þriðjudaginn 23. apríl 2013 kl. 20.30  
 

Dagskrá fundarins: 

 

1. Setning fundar, skipan starfsmanna. 

2. Skýrsla oddvita. 

3. Kynning á ársreikningum Húnavatnshrepps vegna ársins 2012. 

4. Fjarskiptamál.  Framsögu hefur Guðmundur R. Guðmundsson, fulltrúi Emax. 

5. Almennar umræður um málefni sveitarfélagsins. 

6. Fundarslit. 

 

 

1. Þóra Sverrisdóttir oddviti setti fund kl 20.30 og bauð fundarmenn velkomna.  Jóhann 

Guðmundsson var skipaður fundarstjóri og Rannveig Lena Gísladóttir ritar fundargerð. 

 

2. Oddviti hóf mál sitt á því að greina frá jákvæðri niðurstöðu af rekstri sveitarfélagsins á árinu 

2012. Einnig fór hún yfir staðreyndir varðandi lækkandi framlög Jöfnunarsjóðs.  Unnið hefur verið að 

nýjum samykktum fyrir sveitarfélagið og voru þær samþykktar í apríl. Einnig hefur verið unnið að 

nýjum innkaupareglum. Unnið hefur verið í fjölda mismunandi verkefna. 

 

Skýrsla oddvita: 
Rekstur Húnavatnshrepps árið 2012 er vel viðunandi, mikill viðsnúningur frá síðasta ári og fer Jens 

nánar yfir það hér á eftir. Rekstrarafgangur er um 11 milljónir eða rúm 7%. Við gerð fjárhagsáætlunar 

2013 er áætlað að heildarskatttekjur verði svipaðar og árið 2012 og að rekstur málaflokka hækki 

lítilllega eða um 1%. 

Fjárhagsstaða sveitarfélagsins hefur verið erfið á kjörtímabilinu og má í því sambandi nefna að árið 

2009 fékk sveitarfélagið 126 milljón kr. frá Jöfnunarsjóði en árið 2012 er framlag jöfnunarsjóðs komið 

niður í 92 milljónir. Árið 2009 voru skatttekjur sveitarfélagsins um 300 millj. en árið 2012 eru 

skatttekjur sveitarfélagsins 271 milljón. Á sama tíma hafa aðrar tekjur aukist úr 33 milljónum í 50 

milljónir og rekstrargjöld dregist saman um 9 milljónir. Mestur samdráttur í framlögum jöfnunarsjóðs 

er á milli áranna 2010 og 2011 en hreppurinn fékk tæplega 30 milljón kr. minna árið 2011 heldur en 

árið 2010 m.a.  vegna breyttra reglna sjóðsins. 

 

Ég ætla að fara yfir það helsta sem hefur verið um að vera hjá sveitarfélaginu á síðastliðnu ári.  

 

 Nýjar samþykktir Húnavatnshrepps voru samþykktar núna í apríl til samræmis við ný 

sveitarstjórnarlög sem samþykkt voru haustið 2011.  

 Fyrri umræða um siðareglur kjörinna fulltrúa í Húnavatnshreppi fór fram á fundi 

hreppsnefndar núna í apríl. 

 Innkaupareglur voru samþykktar fyrir sveitarfélagið í júní. Báðar þessar reglur eru áskildar í 

nýjum sveitarstjórnarlögum 

 Reglum um afslátt af fasteignaskatti í Húnavatnshreppi var breytt frá og með síðustu 

áramótum. 

 Gjaldskrá var samþykkt fyrir sorphirðu- og sorpeyðingargjöld sl. haust. Einnig var samþykkt 

gjaldskrá fyrir hreinsun og losun rotþróa í Húnavatnshreppi. 

 Jafnréttis- og framkvæmdaáætlun var samþykkt fyrir Húnavatnshrepp í maí. Óhætt er að segja 

að Jafnréttisstofa er dugleg að senda út athugasemdir og ganga eftir að lögum sé framfylgt. 

 Farið var yfir fyrirkomulag minka- og refaveiði í sveitarfélaginu á síðasta ári og niðurstaðan 

varð sú að halda fyrirkomulaginu óbreyttu að sinni þar sem það þótti ekki fjárhagslega 

hagkvæmt að breyta kerfinu. Meðalkostnaður á veitt dýr kemur nokkuð vel út miðað við 

síðustu veiðiár. 

 Tvennar kosningar fóru fram á síðasta ári, forsetakosningar í lok júní og kjörstaður var í 

leikskólanum Vallabóli þar sem Hótel Húnavellir voru starfandi á þeim tíma. Ráðgefandi 

þjóðaratkvæðagreiðsla fór svo fram í lok október. Kosið verður til alþingis næstkomandi 
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laugardag og  kjörstaður verður í leikskólanum Vallabóli þar sem skólinn er leigður út fyrir 

fermingarveislu. Vil ég nota tækifærið og hvetja íbúanna endilega til að nýta kosningarétt sinn. 

 Óbyggðanefnd lýsti kröfum um þjóðlendur í júlí. Gerð er krafa til Auðkúluheiðar, Sauðadals, 

Forsæludalskvísla, Grímstunguheiðar og Haukagilsheiðar. Sjálfseignastofnanir heiðanna og 

landeigendur fara með eignarhald á áðurtöldum svæðum. Kröfufrestur þeirra rann út í febrúar 

og er málið í ferli.  

 Í apríl 2012 var kveðinn upp úrskurður í stjórnsýslumáli Þorkels Ingimarssonar vegna 

ráðningar í stöðu skólastjóra við Húnavallaskóla. Var ráðningin úrskurðuð ólögmæt þar sem 

Þorkeli hefði ekki verið veittur andmælaréttur vegna upplýsinga sem fram komu hjá 

meðmælendum sem voru honum í óhag. Fór hann fram á miskabætur vegna þessa og var gert 

samkomulag við hann í mars sl.   

 Þann 25. Maí 2012 staðfesti Umhverfisráðherra loksins aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-

2022.  

 Það var samþykkt tillaga að breytingu á aðalskipulagi Húnavatnshrepps og tillaga að 

deiliskipulagi vegna nýs efnistökusvæðis í landi Æsustaða í ágúst. Óhætt er að segja að ný 

skipulagslög og reglugerðir þar um séu íþyngjandi fyrir slíkar framkvæmdir. 

 Hreppsnefnd veitti Orkufjarskiptum framkvæmdaleyfi vegna viðhaldsvinnu á ljósleiðaralögn 

með bökkum Svartár í landi Ártúna. Hreppsnefnd veitti Orkufjarskiptum einnig 

framkvæmdaleyfi vegna lagningar á ljósleiðara frá Blöndustöð að Kolkustíflu 

 Matsáætlun er í gangi vegna fyrirhugaðra virkjana á veituleið Blönduvirkjunar. Má í því 

sambandi nefna að við höfum þrýst um það að orka Blönduvirkjunar verði nýtt til 

atvinnuuppbyggingar heima í héraði. Er víðtæk samstaða um það á  Nl. v.  

 Rarik var veitt framkvæmdaleyfi til endurnýjunar heitavatnslagnar frá Reykjum til Blönduóss. 

Hreppsnefnd kannaði hvort möguleiki væri fyrir frekari lagningu heitaveitu á bæi í 

sveitarfélaginu en Haukur Ásgeirsson hjá Rarik taldi að undangenginni könnun afar ólíklegt 

að sú framkvæmd yrði samþykkt af hálfu Rarik sökum mikils stofnkostnaðar og orkusóunar 

þar sem um gríðarlegt orkutap væri að ræða. Jafnframt var leitað eftir því  að fá aðgengi að 

ljósleiðaranum sem lagður var meðfram nýju heitavatnslögninni og er það í boði fyrir 

Húnavelli. 

 Gámahús við Húnavelli voru boðin út í lok árs 2011 og var tilboði Hvatar tekið í janúar 2012. 

Hvöt sagði sig svo frá tilboðinu í júní. Voru gámahúsin þá aftur auglýst, einungis eitt tilboð 

barst sem var hafnað. Í október barst svo tilboð í gámahúsin sem ákveðið var að taka og húsin 

seld. 

 Það voru endurnýjaðir gluggar á suður- og vesturhlið Húnavers síðastliðið haust að 

undangengnum tilboðum og er fyrirhugað að ljúka við gluggaskipti í Húnaveri á þessu ári. 

Kyndingarmál í Húnaveri hafa verið til skoðunar og er nú búið að hanna nýtt og endurbætt 

upphitunarkefi fyrir húsið. Ákveðið var að bíða með endurnýjun á hitunarkerfinu en byrja á 

þéttun hússins með endurnýjun glugga. Hefur þetta skilað góðum árangri 

 Lekavandamál voru á suðurhlið leikskóla og var farið í aðgerðir sl. sumar til að komast fyrir 

lekann og virðist það hafa tekist vel. Einnig hefur gólfhitakerfi verið lagfært hjá yngri 

deildinni. 

 Samþykkt var að leggja steypta kanta á aðkeyrslur og plön við Húnavelli síðastliðið haust en 

ótíð varð til þess að ekki varð af framkvæmdinni en fyrirhugað er að fara í þennan frágang 

núna í sumar. Einnig eru fyrirhugaðar þakviðgerðir og endurnýjun glugga í skólahúsnæðinu á 

þessu ári. 

 Samþykkt var að endurnýja gólfefni í miðrými Húnavallaskóla, samtals um 255 fm. Tilboða 

var leitað í verkið og samið við Tvo smiði ehf. sem var lægstbjóðandi, með tilboð upp á um 

79% af kostnaðaráætlun. Var verkið unnið í jólafríinu. 

 Í apríl 2012 hófst flokkun á sorpi í sveitarfélaginu, endurvinnslutunnum var dreift til íbúanna 

og farið var að hirða sorp í tvískiptum bíl en það var forsenda þess að hægt væri að fara í 

flokkun heimilissorps í svo dreifbýlu sveitarfélagi . Flokkunin hefur gengið mjög vel og er 

óhætt að segja að íbúar hafi tekið þessari nýbreytni vel og ber að þakka það. Er því mun minna 

magn sorps urðað en áður var. 
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 Sólveig Stefanía Benjamínsdóttir og Kristín Hjartardóttir voru ráðnar sem skálaverðir við 

Áfangaskála frá og með júní 2012. 

 

 

Vorið 2012 keypti Húnavatnshreppur á fasteignamatsverði hlut ríkisins í jörð og fasteignum að 

Reykjum, fimm íbúðum og skólastjórabústað að Húnavöllum, einbýlishúsi og bílskúr að Steinholti. 

Alls kr. 24. 237.000. 

Fasteignir Húnavatnshrepps ehf. keypti árið 2012 þrjár íbúðir af sveitarfélaginu, skólastjórabústað og 

Steinholt, á fasteignamatsverði, kr. 19.622.000. 

Ákveðið var að bjóða ábúendum Reykja jörðina til kaups, sbr. 27. gr. jarðalaga nr. 81/2004 á 

grundvelli verðmats sem unnið var af löggiltri fasteignasölu. Enda um ábúðarsamning að ræða og því 

forkaupsréttur ábúenda til staðar. Kauptilboð er kr. 30 milljónir, um er að ræða 600 hektara af 

Reykjajörðinni, íbúðarhús, útihús og 262 ærgilda sauðfjárkvóti (100 hektarar eru undanskildir, 

hlutfallslegur veiðiréttur, öll hitaveituréttindi eru undanskilin utan 5 mínútulítrar til heimilisnotkunar, 

jafnframt er vatnsverndarsvæði á jörðinni). 

Úttekt var unnin af Bjarna Þór Einarssyni vegna endurbóta ábúenda umfram eðlilegt viðhald sem 

tengist sauðfjárrækt. Var það samþykkt af hálfu hreppsnefndar. 

Ástæður þess að ákveðið var að bjóða til sölu hluta Reykjajarðarinnar er m.a. að klárlega er ekki þörf á 

svo miklu húsnæði fyrir kennara og aðra starfsmenn eins og áður var. Jafnframt er ekki endilega 

samasem merki milli þess að kennari hafi jafnframt áhuga eða þekkingu á sauðfjárbúskap. Ástand 

glugga í íbúðarhúsinu er  orðið afar lélegt og því komið að umtalsverðri fjárfestingu fyrir eiganda 

jarðarinnar. Núverandi ábúendur hafa setið jörðina vel um langt árabil og því ekkert til fyrirstöðu að 

bjóða þeim hana til kaups að undangengnu verðmati.  

Ef af sölu jarðarinnar verður er fyrirhugað að verja hluta söluverðs til fjarskiptamála í sveitarfélaginu 

og vinnuaðstöðu nemenda í Húnavallaskóla. 

Unnið hefur verið minnisblað af Lex lögmannsstofu um álitaefni tengd framsali hitaréttinda. Þar er 

staðfest að Húnavatnshreppur á fullan rétt á að nýta allt að 4 sekúndulítrum af heitu vatni til eigin nota. 

Verður sótt á Rarik varðingu nýtingu þess réttar en allt bendir til þess að heildarheitavatnsnotkun á 

Reykjum, Húnavöllum og Steinholti sé minni en sem því nemur. Þess ber að geta að í dag er greitt 

fyrir notkun heitavatns í leikskólanum og Steinholti. Jafnframt kemur fram að varanlegt framsal 

heitavatnsréttinda til einkaaðila er óheimilt nema til heimilis og búsnota. 

 

 

 Dreifnám mun hefjast næsta haust á Blönduósi fyrir nemendur úr Austur-Húnavatnssýslu. 

Dreifnámið mun spanna fyrstu tvö ár framhaldsskólans, Eingöngu er um bóklegt nám að ræða. 

Dreifnám gerir ungmennum kleift að búa lengur í foreldrahúsum með stuðning og aðhald 

forrráðamanna sinna. Jafnframt er þetta mun minni kostnaður fyrir heimilin heldur en ef 

börnin eru send að heiman 16 ára gömul. Dreifnám hefur verið starfrækt í Húnaþingi vestra í 

vetur og hefur tekist mjög vel til, mikil ánægja meðal nemenda og íbúa. Undirbúningur fyrir 

dreifnámið hefur staðið síðan í lok árs 2011.  Búið er að tryggja fjármagn fyrir fyrsta árið og 

verður nú á næstu dögum tekin endanleg ákvörðun um húsnæði fyrir dreifnámið en m.a. er 

verið að skoða jarðhæð Kvennaskólans. Dreifnám stendur öllum til boða og er vert að benda á 

þetta tækifæri fyrir þá sem hafa hætt í framhaldsnámi eða jafnvel aldrei hafið nám á 

framhaldsskólastigi. 

 Sigríður B. Aadnegaard var fastráðin sem skólastjóri við leik- og grunnskólann að 

Húnavöllum sl. sumar. Hefur skólastarfið þróast vel undir hennar stjórn ásamt því að útgjöld 

til fræðslu- og uppeldismála hafa dregist saman um 23 milljónir frá árinu 2010 til 2012. 

Berglind Hlíf Baldursdóttir var ráðin sem afleysingakennari við skólann frá og með síðasta 

hausti. Sú staða hefur svo verið auglýst lögum samkvæmt og verður gengið frá ráðningu í 

hana frá og með næsta skólaári. 

 Sú breyting var gerð á skipan skólastarfs Húnavallaskóla haustið 2012 að frímínútum var 

fækkað, kennslutími aukinn og tómstundir og íþróttastarf rúmað innan skólatíma, þannig að 

skóladagur lengdist lítillega. Þar með nýtist skólaaksturinn betur og foreldrar eldri barnanna 

losna við skutl einu sinni í viku. Elsti árgangur leikskóla hefur komið inn í almenna kennslu 

einu sinni í viku og einu sinni í viku í tómstundastarf með 1.-4. bekk. Hafa þessar breytingar 
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gefist vel og er almenn ánægja með þær. Einnig má geta þess að leikskólabörn fara 1-2 x í 

viku í sundkennslu hér að Húnavöllum en það þekkist ekki annars staðar enda ekki 

framkvæmanlegt nema í litlum skólum. 

 Iðnkynningaráfangi  stóð nemendum 9. og 10. bekkjar Húnavallaskóla til boða núna í febrúar 

hjá Fjölbrautaskóla Nl. vestra, annað árið í röð. 100% þátttaka var meðal nemenda og er 

almenn ánægja með þessa nýbreytni í skólastarfinu. Þetta nám er einingarbært, 3 einingar. 

Jafnframt kemur þetta í stað vorverkefnis nemenda. 

 Hússtjórn Dalsmynnis hefur frá því í nóvember 2011 haft bókasafnið í Dalsmynni opið á 

þriðjudagskvöldum yfir vetrartímann og hefur það gefist mjög vel. Verið vel sótt og heilmikil 

bókaútlán. Þetta er ómetanlegt sjálfboðaliðastarf og er hér með þakkað fyrir það. Hafi einhver 

misst af umfjöllun um bókasafnið í Landanum þann 7. apríl sl. er hægt að finna hana inni á 

Sarpinum hjá Rúv.is 

 Í þessu sambandi vil ég nefna áhugaverða umfjöllun um leik- og grunnskólann okkar sem fór 

fram í Landanum 3. febrúar og hægt er að finna á Sarpinum hjá ruv.is. Tildrög þessarar 

umfjöllunar má rekja til frjósemisátaks sem okkur Jóhönnu Halldórsdóttur á Brandsstöðum 

var falið að starta fyrir hönd foreldra eftir svokallaða SVÓT greiningu á foreldrafundi  

leikskólans sl. haust þar sem foreldrar komust að því að helsta ógnun við starfsemi leikskólans 

væri fæð barna. Enda frábært starf unnið þar eins og í grunnskólanum af hæfu og góðu 

starfsfólki. Átakið vakti mikið fjölmiðlafár og  erum við spenntar að sjá ávöxtinn sem við 

vonumst eftir. 

 

 Sveitarfélögin í A-Hún. styrktu söfnun Hollvinasamtaka HSB um 1 milljón kr. vegna 

endurnýjunar tækjabúnaðar, hlutur Húnavatnshrepps var 210 þúsund. 

 Sumarið 2012 voru framkvæmdir á vegum sveitarfélaganna í A-Hún. og ríkisins á lóð 

Kvennaskólans, jarðvegsskipti, lagnir endurnýjaðar og gatan og bílastæði malbikuð og er nú 

aðgengi allt annað fyrir starfsemina sem staðsett er á Kvennaskólalóðinni. 

 Félags- og skólaþjónusta A-Hún. Keypti íbúðarhúsið að Skúlabraut 22 sem hýsir sambýli 

fatlaðra, að undangengnu samþykki aðildarsveitarfélaganna. Seljandi var fasteignasjóður 

Jöfnunarsjóðs og kaupverð var kr. 14,5 milljón.  

 Hreppsnefnd samþykkti fyrir sitt leyti að málefni Byggðasafns Húnvetninga og Strandamanna 

að Reykjum verði á forræði byggðasamlags um menningar- og atvinnumál.  

 Húnavatnshreppur tilnefndi tvo fulltrúa í samráðsvettvang Sóknaráætlunar Norðurlands vestra, 

Ingibjörgu Sigurðardóttur og Björn Magnússon. Ég hef svo setið sem varaformaður í stjórn 

SSNV síðan í nóvember 2012. Þess ber að geta að sóknaráætlun Nl. vestra er aðgengileg á 

heimasíðu SSNV. Um er að ræða 43,5 milljónir sem fara til ákveðinna verkefna á svæðinu. 

 Húnavatnshreppur rekur námsver í samstarfi við Blönduósbæ og Farskóla Norðurlands vestra 

að Þverbraut 1, Blönduósi og vil ég hvetja þá íbúa sveitarfélagsins sem  eru í fjarnámi til að 

nýta sér þá aðstöðu. 

 Blönduósbær hefur óskað eftir samstarfi við Húnavatnshrepp um að unnin verði úttekt á 

kostum og göllum þess að sameina þessi tvö sveitarfélög í eitt, því var svarað á þá leið að 

raunhæfara væri að sameina öll sveitarfélögin í A-Hún. m.t.t. einföldunar stjórnsýslustigs. 

Blönduósbær hefur boðað til héraðsfundar í vor og hefur Blönduósbær óskað eftir að á þeim 

fundi verði rædd tillaga þeirra um að til þess bærum aðila verði falið að skoða kosti og galla 

þess að sameina Austur-Húnavatnssýslu í eitt sveitarfélag. Gaman væri að heyra sjónarmið 

íbúa til þessara mála enda liggur ákvörðunarvald algjörlega í höndum íbúanna. 

 Íbúahátið Húnavatnshrepps var haldinn í ágúst, vel sótt og vel heppnuð að vanda. Kann ég 

menningar, -íþrótta, og æskulýðsnefnd og öðrum sem stóðu að hátíðinni bestu þakkir fyrir gott 

starf. 

 Þau mál sem sveitarstjórn hefur lagt megináherslu á við þingmenn og fjárlaganefnd á siðasta 

ári eru:  Orkunýting í héraði og skattlagning orkumannvirkja en stór hluti fasteigna 

Blönduvirkjunar er undanþeginn fasteignagjöldum og er álit lögfræðinga að sú undanþága sé 

ólögmæt eftir aðskilnað veitu og framleiðslu með lagasetningu fyrir nokkrum árum. Er því um 

mikla hagsmuni að ræða fyrir Húnavatnshrepp í þessu sambandi. Jens sveitarstjóri situr í 

stjórn samtaka orkusveitarfélaga. Samgöngumál: Slæmt ástand malarvega og frestun 

framkvæmda svo sem uppbyggingar Svínvetningabraut, Dreifnám, kostnaðarþátttaka ríkisins í 
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refa- og minkaveiðum – það var veitt 30 millj. til þess málaflokks á fjárlögum 2013 en ekki 

eru enn komnar fram reglur þar um, framlög jöfnunarsjóðs – að standa vörð um frekari 

skerðingu þeirra, fjárhagslegt tjón bænda vegna náttúruhamfara sem urðu 9.-11. september. 

Jafnframt var áskorun send ríkisstjórn Íslands í október vegna þess fjárhagslega tjóns sem 

bændur urðu fyrir í átakaveðri sem gekk yfir héraðið 9. – 11. september, enda um 

náttúruhamfarir að ræða sem ekki var hægt að ráða við. Einnig óskaði sveitarstjórn eftir 

útskýringum Almannavarnanefndar A-Hún. á því hvað þurfi að koma til svo til inngrips 

hennar eða afskipta komi. Á aukahlutafundi Hveravallafélagsins ehf. sem haldinn var í 

október sl. var ákveðið að ganga til samningaviðræðna við Íshesta varðandi samstarf og 

uppbyggingu á Hveravöllum en sl. sumar auglýsti stjórn Hveravallafélagsins eftir 

samstarfsaðilum. Hafa samningaviðræður staðið yfir við Íshesta og er stefnt að undirritun 

samninga á næstu dögum.  

 Hveravallafélagið ehf. hefur fengið styrk frá Framkvæmdajóði ferðamannastaða til 

gangstígagerðar og fráveitu, 10 millj. Einnig hefur Umhverfisstofnun fengið styrk. 

 Hreppsnefnd fagnaði þeim samgöngubótum sem urðu þegar lokið var við gerð nýrrar brúr á 

Svartá við Barkarstaði síðastliðið haust.  

 Unglingar frá sumarvinnu Blönduvirkjunar eru í ýmsum viðhaldsverkefnum yfir sumarið í 

sveitarfélaginu en Húnavatnshreppur er í samstarfi við Landsvirkjun varðandi sumarvinnuna. 

 Árið 2012 var umsóknarfrestur vegna styrkvega færður fram um mánuð, engin tilkynning 

barst sveitarfélaginu um þá breytingu og því barst umsókn Húnavatnshrepps of seint. Eftir 

harðfylgi sveitarstjórnamanna var þó kríuð út hálf milljón króna frá sjóðnum og var féð nýtt til 

vegagerðar á Grímstungu- og Haukagilsheiðum. 

 Hreppsnefnd mótmælti harðlega þeirri ákvörðun stjórnvalda að engum fjármunum skuli varið 

til viðhalds sauðfjárveikivarnagirðinga á þessu ári og þannig stefnt í tvísýnu áratuga vörnum 

gegn útbreiðslu búfjársjúkdóma. 

 

Þá hef ég nú hlaupið á því helsta sem varðar starfsemi sveitarfélagsins síðastliðið ár en eins og áður 

hefur komið fram taka fulltrúar sveitarfélagsins í þátt ýmsu samstarfi við nágrannasveitarfélög m.a. í 

formi byggðasamlaga. 

Að lokum óska ég þess að vorið og sumarið megi verða okkur öllum gjöfult og gott í alla staði. 

Jákvæðni og bjartsýni eru gulls ígildi og nauðsynlegt að hafa þær að leiðarljósi í öllu sem við tökum 

okkur fyrir hendur. 

Gleðilegt sumar og takk fyrir veturinn  

 

3. Jens P Jensen sveitarstjóri tók til máls og fór yfir helstu fjárhæðir í ársreikningi 

Húnavatnshrepps fyrir árið 2012.  Rekstrarniðurstaða A og B hluta var jákvæð um 10.945 þús. kr. 

samanborið við neikvæða niðurstöðu uppá 18.825 þús. kr. árið 2011.  Jens fór yfir helstu ástæður 

þessarar jákvæðu sveiflu í rekstri sveitarfélagins. 

 

Kaffihlé. 

 

4. Eftir kaffihlé var Guðmudur R. Guðmundsson fulltrúi eMax boðinn velkominn á fundinn. 

Hann fór yfir fyrirhugaðar breytingar á búnaði eMax á svæðinu og hverju þær breytingar eiga að skila. 

Einnig svaraði hann fyrirspurnum fundarmanna varðandi kerfið og hvaða möguleikar væru í boði og 

hvaða þjónustu ætti að veita.  Ekki hefur þó verið tekin endanleg ákvörðun um hvaða breytingar á að 

fara útí, eða hvenær verður ráðist í breytingar. 

 

5. Síðast á dagskrá fundarins eru almennar umræður um málefni sveitarfélagsins.  Ýmsir aðilar 

tóku til máls og ræddu m.a. málefni Hveravallafélagsins ehf,  og samningaviðræður þess við Íshestsa 

ehf, og fyrirhugaða sölu sveitarfélagsins á Reykjajörðinni til ábúenda hennar.  Sveitarstjóri fór lítillega 

yfir tilurð Samtaka orkusveitarfélaga og markmið þeirra samtaka.  

 

6. Í lokin sleit oddviti fundi um leið og hann þakkaði fundarmönnum fyrir góðan fund og óskaði 

þeim góðrar heimferðar. 


