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Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 230. fundur. 
 
Miðvikudaginn 19. ágúst 2020 kom sveitarstjórn Húnavatnshrepps saman til fundar. Fór 
fundurinn fram í gegnum Teams fjarfundabúnað 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. Fræðslumál: 

a. Sigríður Aadnegard, skólastjóri, gerir grein fyrir starfi Húnavallaskóla og 
leikskólans Vallabóls. 
 

2. Bréf sem borist hafa: 
a. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur 3. júlí 2020. 

i. Efni: Stöðuskýrslur uppbyggingarteymis. 
b. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, minnisblað, dagsett 2. júlí 2020. 

i. Efni: Forsendur fjárhagsáætlana 2021-2024. 
c. Þjóðskrá Íslands, dagsett 29. júní 2020. 

i. Efni: Fasteignamat 2021. 
d. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett 16. júní 2020. 

i. Efni: Beiðni sveitarstjórnarráðherra vegna fasteignaskattsálagningar 
árið 2021. 

e. Minjastofnun Íslands, dagsett 15. júní 2020, ásamt samningi. 
i. Efni: Viðbótarúthlutun úr húsafriðunarsjóði 2020. 

f. Andra Guðmundssyni, tölvupóstur, dagsettur, 29. júní 2020. 
i. Efni: Umsókn um leyfi til að halda þolaksturskeppni á jörðinni Saurbæ 

í Vatnsdal. 
g. Jóni Gíslasyni, Hofi, tölvupóstur, dagsettur, 21. júlí 2020. 

i. Efni: Gagntilboð í Gróuskóg. 
h. Styrktarsjóði Austur Húnvetninga, tölvupóstur, dagsettur, 16. júlí 2020. 

i. Efni: Þakkir fyrir stuðning. 
i. Byggðaráði Sveitarfélagsins Skagafjarðar, tölvupóstur, dagsettur, 30. júní 

2020. 
i. Efni: Bókun byggðaráðs um opinber störf á landsbyggðinni. 

j. Sigurði Árnasyni og Ólöfu Einarsdóttur, tölvupóstur, dagsettur 15. júní 2020. 
i. Efni: Viðhald og umhirða hrossahólfs. 

k. Ásgeiri Ósmann, tölvupóstur, dagsettur, 7. ágúst 2020. 
i. Efni: Ágangur búfjár. 

l. Hveravallafélaginu, tölvupóstur, dagsettur 1. júlí 2020. 
i. Efni: Áfangaskáli. 
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m. Yfirfasteignamatsnefnd, dagsett, 22. júní 2020. 

i. Efni: Kæra frá Landsvirkjun vegna álagningar fasteignaskatts á 
starfsmannahús við Blönduvirkjun. 

n. Jöfnunarsjóði, dagsett 22. júní 2020. 
i. Efni: Ný vefgátt. 

o. Vegagerðinni, dagsett 22. júní 2020. 
i. Efni: Styrkvegir 2020. 

p. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dagsett 2. júlí 2020. 
i. Efni: Tilnefning fulltrúa á haustþing SSNV. 

q. Textílmiðstöð Íslands og Þekkingarsetri á Blönduósi, tölvupóstur, dagsettur 7. 
ágúst 2020. 

i. Efni: Boð á ársfund. 
r. Jöfnunarsjóði, tölvupóstur, dagsettur, 4. ágúst 2020. 

i. Efni: Endurskoðuð áætlun um framlög til sveitarfélaga vegna jöfnunar á 
tekjutapi vegna fasteignaskatts 

s. Héraðsdýralækni, tölvupóstur, dagsettur, 12. ágúst 2020. 
i. Efni: Ábendingar vegna smölunar, gangna og rétta. 

 
3. Fundargerðir: 

a. Stjórn Sjálfseignarstofnunar Grímstungu- og Haukagilsheiða, ásamt oddvita og 
sveitarstjóra, frá 11. júní 2020. 

b. Stjórn Fasteigna Húnavatnshrepps ehf., frá 23. júní 2020. 
c. Stjórn Húnanets ehf., frá 23. júní 2020. 
d. Stjórn Auðkúluheiðar ehf., frá 23. júní 2020. 
e. Aðalfundur Fasteigna Húnavatnshrepps ehf. frá 23. júní 2020 ásamt 

ársreikningi fyrir árið 2019. 
f. Aðalfundur Auðkúluheiðar ehf. frá 23. júní 2020 ásamt ársreikningi fyrir árið 

2019. 
g. Aðalfundur Húnanets ehf. frá 23. júní 2020 ásamt ársreikningi fyrir árið 2019. 
h. Fjallskilastjórn Auðkúluheiðar frá 14. júní 2020 
i. Fjallskilastjórn Auðkúluheiðar frá 4. ágúst 2020, ásamt fjárhagsáætlun 2020. 
j. Fjallskilastjórn Auðkúluheiðar frá 6. ágúst 2020. 
k. Fjallskilastjórn Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 21. júní 2020. 
l. Fjallskilastjórn Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 6. ágúst 2020, ásamt 

fjárhagsáætlun. 
m. Fjallskilastjórn Bólstaðarhlíðarhrepps, frá 5. ágúst 2020, ásamt 

fjárhagsáætlun. 
n. Stjórn Húnanets ehf. frá 10. ágúst 2020. 
o. Stjórn Húnavers, frá 8. júlí 2020. 
p. Félags- og skólaþjónustu A-Hún, frá 29. júní 2020, ásamt ársreikningi 2019 
q. Tónlistarskóla A-Hún, frá 23. júní 2020. 
r. Tónlistarskóla A-Hún, frá 21. júlí 2020, ásamt ársreikningi 2019. 
s. Þjónusturáð, málefni fatlaðs fólks, frá 6. apríl 2020, ásamt fylgigögnum. 
t. 57. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. 
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4. Niðurstaða útboðs í skólaakstur: 

 
5. Afgreiðslur sveitarstjórnar á milli funda: 

a. Leiga á íbúð í norðurenda Húnavallaskóla 
b. Bygging verkmenntahúss við Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra. 
c. Kjörskrá vegna forsetakosninga. 
d. Leiga á landi. 
e. Staðfesting á ráðningu starfsmanna við Húnavallaskóla.  

 
6. Trúnaðarmál: 

 
7. Skýrsla sveitarstjóra: 

 
8. Önnur mál: 
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Oddviti setti fundinn klukkan 13:00 
Oddviti lagði til eftirfarandi breytingar á dagskrá, að bréf frá eigendum Vatnshlíðar, dagsett 18. 
ágúst 2020 verði liður t og bréf frá Hótel Húna, dagsett 19. ágúst 2020 verði liður u, undir 
liðnum bréf sem borist hafa og fundargerð Fjallskilastjórnar Auðkúluheiðar, frá 18. ágúst 2020 
verði liður u undir liðnum fundargerðir. 
Tillaga oddvita samþykkt. 

 
1. Fræðslumál: 

a. Sigríður Aadnegard, skólastjóri, gerir grein fyrir starfi Húnavallaskóla og 
leikskólans Vallabóls. 

i. Sigríður Aadnegard, skólastjóri gerði grein fyrir starfsemi grunn- og 
leikskóla. 

 
2. Bréf sem borist hafa: 

a. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur 3. júlí 2020. 
i. Efni: Stöðuskýrslur uppbyggingarteymis. 

1. Lagt fram til kynningar. 
b. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, minnisblað, dagsett 2. júlí 2020. 

i. Efni: Forsendur fjárhagsáætlana 2021-2024. 
1. Lagt fram til kynningar. 

c. Þjóðskrá Íslands, dagsett 29. júní 2020. 
i. Efni: Fasteignamat 2021. 

1. Lagt fram til kynningar. 
d. Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dagsett 16. júní 2020. 

i. Efni: Beiðni sveitarstjórnarráðherra vegna fasteignaskattsálagningar 
árið 2021. 

1. Lagt fram til kynningar. 
e. Minjastofnun Íslands, dagsett 15. júní 2020, ásamt samningi. 

i. Efni: Viðbótarúthlutun úr Húsafriðunarsjóði 2020. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkti með rafrænum 

hætti þann 6. júlí 2020, framlagðan samning vegna 
viðbótarúthlutunar úr Húsafriðunarsjóði að upphæð 3.000.000 
krónur. 

f. Andra Guðmundssyni, tölvupóstur, dagsettur, 29. júní 2020. 
i. Efni: Umsókn um leyfi til að halda þolaksturskeppni á jörðinni Saurbæ 

í Vatnsdal. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkti eftirfarandi með 

rafrænum hætti þann 2. júlí 2020. 
a. Sveitarstjórn samþykkir að heimila, þolaksturskeppni á 

jörðinni Saurbæ í Vatnsdal. Leyfið er gefið út skv. 3. gr. 
reglugerðar nr. 507/2007.  
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i. Sveitarstjórn vill benda, leyfisumsækjanda á 7 gr. 
reglugerðar nr. 507/2007, en þar stendur “Við 
allan undirbúning og framkvæmd aksturskeppni 
ber að taka tillit til þess að keppnin og annar 
akstur keppenda valdi eigi öðrum verulegum 
óþægindum eða hættu eða skemmdum á vegi eða 
náttúruspjöllum“. 

g. Jóni Gíslasyni, Hofi, tölvupóstur, dagsettur, 21. júlí 2020. 
i. Efni: Gagntilboð í Gróuskóg. 

1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkti með rafrænum 
hætti þann 22. júlí að ganga að gagntilboði Jóns Gíslasonar á 
Hofi og aðstandenda um landspildu úr landi Hofs á 1.600.000 
krónur. 

h. Styrktarsjóði Austur Húnvetninga, tölvupóstur, dagsettur, 16. júlí 2020. 
i. Efni: Þakkir fyrir stuðning. 

1. Lagt fram til kynningar. 
i. Byggðaráði Sveitarfélagsins Skagafjarðar, tölvupóstur, dagsettur, 30. júní 

2020. 
i. Efni: Bókun byggðaráðs um opinber störf á landsbyggðinni. 

1. Lagt fram til kynningar. 
j. Sigurði Árnasyni og Ólöfu Einarsdóttur, tölvupóstur, dagsettur 15. júní 2020. 

i. Efni: Viðhald og umhirða hrossahólfs. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóri greindi frá því sem gert 

hefur verið varðandi innihalds bréfs. 
k. Ásgeiri Ósmann, tölvupóstur, dagsettur, 7. ágúst 2020. 

i. Efni: Ágangur búfjár. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn lítur svo á að erindið snúi 

að deilu um girðingarviðhald á milli jarða. 
l. Hveravallafélaginu, tölvupóstur, dagsettur 1. júlí 2020. 

i. Efni: Áfangaskáli. 
1. Lagt fram til kynningar.  

m. Yfirfasteignamatsnefnd, dagsett, 22. júní 2020. 
i. Efni: Kæra frá Landsvirkjun vegna álagningar fasteignaskatts á 

starfsmannahús við Blönduvirkjun. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóri lagði fram svarbréf 

sveitarfélagsins. 
n. Jöfnunarsjóði, dagsett 22. júní 2020. 

i. Efni: Ný vefgátt. 
1. Lagt fram til kynningar. 

o. Vegagerðinni, dagsett 22. júní 2020. 
i. Efni: Styrkvegir 2020. 

1. Lagt fram til kynningar. Styrkur Húnavatnshrepps árið 2020 
vegna styrkvega er 2.500.000 krónur.  
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p. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dagsett 2. júlí 2020. 
i. Efni: Tilnefning fulltrúa á haustþing SSNV. 

1. Lagt fram til kynningar. 
a. Fulltrúar Húnavatnshrepps á 4. Haustþingi SSNV verða:  

i. Aðalfulltrúar: Jón Gíslason, oddviti og 
Ragnhildur Haraldsdóttir, varaoddviti. 

ii. Varafulltrúar: Berglind Hlín Baldursdóttir og 
Sverrir Þór Sverrisson. 

q. Textílmiðstöð Íslands og Þekkingarsetri á Blönduósi, tölvupóstur, dagsettur 7. 
ágúst 2020. 

i. Efni: Boð á ársfund 21. ágúst 2020. 
1. Lagt fram til kynningar. 

a. Fulltrúar Húnavatnshrepps á ársfundum 
Textílmiðstöðvar Íslands, Þekkingarseturs á Blönduósi 
og Textíllistamiðstöðvar verða: 

i. Berglind Hlín Baldursdóttir og Þóra Sverrisdóttir 
r. Jöfnunarsjóði, tölvupóstur, dagsettur, 4. ágúst 2020. 

i. Efni: Endurskoðuð áætlun um framlög til sveitarfélaga vegna jöfnunar á 
tekjutapi vegna fasteignaskatts. 

1. Lagt fram til kynningar. 
s. Héraðsdýralækni, tölvupóstur, dagsettur, 12. ágúst 2020. 

i. Efni: Ábendingar vegna smölunar, gangna og rétta. 
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóra falið að koma ábendingum 

héraðsdýralæknis á framfæri við fjallskilastjóra. 
t. Eigendum Vatnshlíðar, tölvupóstur, dagsettur, 18. ágúst 2020. 

i. Efni: Tilboð í jarðpart úr landi Vatnshlíðar sem er í eigu 
Húnavatnshrepps. 

1. Lagt fram til kynningar, sveitarstjórn samþykkir samhljóða að 
ganga að tilboði í jarðpart sveitarfélagsins í landi Vatnshlíðar 
að upphæð 1.100.000 krónur. 

u. Hótel Húna, tölvupóstur, dagsettur, 19. ágúst 2020. 
i. Efni: Ósk um að fá að nota sundlaug og íþróttasal um helgar í vetur. 

a. Lagt fram til kynningar, Sveitarstjórn samþykkir erindið 
með 6 atkvæðum (JG, JM, JÁM, ÞS, ÞML og RH) á móti 
var 1 (BHB). 

i. Sveitarstjóra falið að ganga frá samningi vegna 
notkunar á íþróttasal og sundlaug veturinn 2020-
2021. 

Kaffihlé var gert á fundinum klukkan 15:15 
Fundi framhaldið klukkan 15:30 
  



Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 230. fundur 

  
Miðvikudagurinn 17. ágúst 2020 7 

 

3. Fundargerðir: 
a. Stjórn Sjálfseignarstofnunar Grímstungu- og Haukagilsheiða, ásamt oddvita og 

sveitarstjóra, frá 11. júní 2020. 
i. Lagt fram til kynningar.  

1. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps, óskar eftir því við 
Sjálfseignarstofnun Grímstungu- og Haukagilsheiða að óháður 
og viðurkenndur aðili verði látinn vinna kostnaðar- og 
verkáætlun vegna byggingar nýs gangnamannaskála á 
Grímstunguheiði ásamt þeim framkvæmdum sem fyrirhugaðar 
eru. Má þar nefna: vatnsveitu, fráveitu, rafstöð, hesthús, frágang 
lóðar og vegagerð að lóð og fleira sem rétt er að framkomi í slíkri 
áætlun, áður en sveitarstjórn tekur afstöðu til fjárframlaga í 
nýjan gangnamannaskála á Grímstunguheiði ásamt þeim 
framkvæmdum sem þeim fylgja. 

a. Þóra M. Lúthersdóttir, lagði fram eftirfarandi bókun: 
i. Til að undirbúningsvinna geti hafist þá þarf að 

hefja jarðvegsvinnu á fyrirhuguðu 
byggingasvæði, skála og hesthúss við Gedduvatn 
haustið 2020. Eins að hugsað til sé þess að hægt 
væri að vinna aðra mögulega undirbúningsvinnu 
um veturinn 2020-2021 s.s. steypuvinnu og 
flutning á efni. 

b. Stjórn Fasteigna Húnavatnshrepps ehf., frá 23. júní 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

c. Stjórn Húnanets ehf., frá 23. júní 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

d. Stjórn Auðkúluheiðar ehf., frá 23. júní 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

e. Aðalfundur Fasteigna Húnavatnshrepps ehf. frá 23. júní 2020 ásamt 
ársreikningi fyrir árið 2019. 

i. Lagt fram til kynningar. 
f. Aðalfundur Auðkúluheiðar ehf. frá 23. júní 2020 ásamt ársreikningi fyrir árið 

2019. 
i. Lagt fram til kynningar. 

g. Aðalfundur Húnanets ehf. frá 23. júní 2020 ásamt ársreikningi fyrir árið 2019. 
i. Lagt fram til kynningar. 

h. Fjallskilastjórn Auðkúluheiðar frá 14. júní 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

i. Fjallskilastjórn Auðkúluheiðar frá 4. ágúst 2020, ásamt fjárhagsáætlun 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við 

fjárhagsáætlun Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar. 
j. Fjallskilastjórn Auðkúluheiðar frá 6. ágúst 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
k. Fjallskilastjórn Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 21. júní 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
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l. Fjallskilastjórn Grímstungu- og Haukagilsheiða, frá 6. ágúst 2020, ásamt 
fjárhagsáætlun. 

i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við 
fjárhagsáætlun Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiða. 

m. Fjallskilastjórn Bólstaðarhlíðarhrepps, frá 5. ágúst 2020, ásamt 
fjárhagsáætlun. 

i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við 
fjárhagsáætlun Fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps. 

n. Stjórn Húnanets ehf. frá 10. ágúst 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

o. Stjórn Húnavers, frá 8. júlí 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkti með rafrænum hætti, 

þann 13. júlí 2020, minnisblað vegna innbús núverandi leigutaka 
Húnavers. Sveitarstjórn samþykkir að kaupa innbúið á 3.256.000 krónur. 

1. Jón Árni, sat hjá við afgreiðslu málsins. 
p. Félags- og skólaþjónustu A-Hún, frá 29. júní 2020, ásamt ársreikningi 2019. 

i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við 
ársreikning Félags- og skólaþjónustu fyrir árið 2019.  

q. Tónlistarskóla A-Hún, frá 23. júní 2020. 
i. Lagt fram til kynningar. 

r. Tónlistarskóla A-Hún, frá 21. júlí 2020, ásamt ársreikningi 2019. 
i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við 

ársreikning Tónlistarskóla A-Hún fyrir árið 2019. 
s. Þjónusturáð, málefni fatlaðs fólks, frá 6. apríl 2020, ásamt fylgigögnum. 

i. Lagt fram til kynningar. 
t. 57. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra frá 3. júlí 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
u. Fjallskilastjórn Auðkúluheiðar frá 18. ágúst 2020. 

i. Lagt fram til kynningar. 
 

4. Niðurstaða útboðs í skólaakstur: 
a. Sveitarstjóri lagði fram niðurstöðu útboðs á skólaakstri vegna 

akstursleiðarinnar Blönduós/Húnavellir. 
i. Eftirfarandi tilboð bárust í leiðina sem borin var út eftir útreikninga: 

1. Skinnastöðin ehf.   4.434.375 kr. 
2. Hilmar Smári/Sara Björk  5.511.000 kr. 
3. Hugheimur ehf.   7.324.350 kr. 

ii. Sveitarstjórn samþykkti samhljóða með rafrænum hætti þann 29. júlí 
2020, að hafna lægsta tilboði, þar sem tilboðið stóðst ekki kröfur sem 
gerðar voru til bjóðanda. 

iii. Sveitarstjórn, samþykkti samhljóða með rafrænum hætti þann 31. júlí 
2020 að taka tilboði frá Hilmari Smára og Söru Björk. Sveitarstjóra falið 
að ganga frá samningi þess efnis. 
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5. Afgreiðslur sveitarstjórnar á milli funda: 

a. Leiga á íbúð í norðurenda Húnavallaskóla 
i. Sveitarstjórn samþykkti með rafrænum hætti þann 24. júlí 2020 að fela 

sveitarstjóra að semja um leigu við Ágúst Jónsson og Aðalbjörgu S. 
Sigurvaldadóttur, eins og fram kom í framlögðu minnisblaði frá 1. ágúst 
2020 til og með 31. júlí 2021. 

ii. Alls sóttu 3 aðilar um að leigja íbúð í norðurenda Húnavalla 5. 
1. Ragnhildur Haraldsdóttir tók ekki þátt í þessari afgreiðslu. 

b. Bygging verkmenntahúss við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. 
i. Sveitarstjórn samþykkti eftirfarandi erindi með rafrænum hætti þann 24. 

júní 2020. 
1. Á 55. fundi stjórnar SSNV, sem haldinn var þann 12. maí 2020 á 

Hvammstanga, var eftirfarandi fært til bókar undir lið 7.a.: 
a. Erindi frá skólanefnd Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. 

Lagt fram erindi frá skólanefnd Fjölbrautaskóla 
Norðurlands vestra. Í erindinu er farið yfir brýna þörf á 
viðbyggingu við verknámshús skólans. Þess er farið á leit 
að stjórn SSNV beiti sér fyrir því að sveitarfélög á 
starfssvæðinu og ríkið komi saman að verkefninu svo 
hægt verði að hefja framkvæmdir hið fyrsta. 
Viðbyggingin hefur þegar verið teiknuð og því hægt að 
hefja framkvæmdir innan skamms tíma. Stjórn SSNV 
tekur jákvætt í erindið og felur framkvæmdastjóra að 
senda bréf á sveitarstjórnir á starfssvæðinu til að staðfesta 
vilja þeirra til að koma að verkefninu. 

b. Í samræmi við ofangreinda bókun er þess óskað að 
sveitarfélög á starfssvæði samtakanna taki afstöðu til vilja 
til þátttöku í viðbyggingu við verknámshús FNV. Vert er 
að taka fram að aðeins er um forkönnun á vilja til þátttöku 
að ræða áður en teknar verða upp formlegar viðræður við 
ríkið og endanlegir kostnaðarútreikningar fara fram. 

i. Nánari upplýsingar: Áform um viðbyggingu 
verknámshúss Fjölbrautaskóla Norðurlands 
vestra hafa verið uppi um langt skeið. Fyrir 
nokkrum árum lá fyrir 6. greinar heimild um 
viðbygginguna, þ.e. að byggingin yrði reist í 
einkaframkvæmd sem ríki og 
aðildarsveitarfélögin greiddu á formi leigu til 30 
ára. Fyrirhugað er að hafa sama fyrirkomulag á 
nú enda eru fyrir því fordæmi m.a. við byggingu 
Menntaskólans á Tröllaskaga. Skólastjórnendur 
hafa staðfest að þær eru enn í fullu gildi og svari 
rýmisþörf verknámsdeilda.   
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ii. Endanleg kostnaðaráætlun liggur ekki fyrir en 
fermetraverð nýbyggingar Byggðastofnunar á 
Sauðárkróki er um 600 þúsund og ætti að gefa 
nokkuð góða vísbendingu um hugsanlegan 
byggingarkostnað. Heildar stærð fyrirhugaðrar 
viðbyggingar er 1200 m2. 

iii. Kostnaðarskipting framkvæmdarinnar yrði með 
þeim hætti að ríki greiðir 60% og 
aðildarsveitarfélögin 40%. Hlutur 
aðildarsveitarfélaganna skiptist með sama hætti 
og aðild að SSNV eða miðað við 1. janúar 2020: 
Húnavatnshreppur 5%. 

2. Ef miðað er við tölur úr lið 2 hér að ofan, verður kostnaður við 
húsið 720.000.000 krónur og ber ríkið 60% þeirri upphæð eða 
432.000.000 krónur. Sveitarfélögin myndu bera 40% sem er 
288.000.000 krónur. 

3. Kostnaður Húnavatnshrepps er 5% af 288.000.000 krónum, eða 
14.400.000 krónur sem gerir 480.000 krónur á ári í 30 ár eins og 
áður greinir frá. 

c. Kjörskrá vegna forsetakosninga. 
i. Sveitarstjórn samþykkti með rafrænum hætti, þann 19. júní 2020, 

kjörskrá vegna forsetakosninga sem fram fóru þann 27. júní 2020. 
1. Alls voru 290 manns á kjörskrá, 165 karlar og 125 konur. 

d. Leiga á landi. 
i. Húnavatnshreppur auglýsti til leigu allt að 6,8ha úr landi Húnavalla.  

1. Óskað var eftir tilboði í leiguverð. 
2. Umsóknarfrestur var fyrir 22. júní 2020. 

ii. Eitt(1) tilboð barst í landið. 
iii. Sveitarstjórn samþykkti með rafrænum hætti þann 23. júní 2020 að fela 

sveitarstjóra að semja við Ásgeir Ósmann um leigu á landinu. 
e. Staðfesting á ráðningu starfsmanna við Húnavallaskóla.  

i. Þann 14. júlí 2020 staðfesti sveitarstjórn eftirfarandi afgreiðslu 
Fræðslunefndar:  

ii. Þóra Sverrisdóttir tók ekki þátt í afgreiðslu málsins 
1. Skólastjóri gerði grein fyrir ráðningu í stöðu íþróttakennara: 

a. Staða íþróttakennara við Húnavallaskóla var auglýst í 
þrígang. 

b. Þrjár umsóknir bárust. 
c. Fræðslunefnd staðfestir ráðningu Kristîne Skrebele sem 

sundkennara og Sigurveigar Sigurðardóttur sem 
íþróttakennara við Húnavallaskóla. 

 
6. Trúnaðarmál: 

a. Lagt fram til kynningar. 
b. Afgreiðsla málanna færð í trúnaðarbók Húnavatnshrepps. 
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7. Skýrsla sveitarstjóra: 
a. Sveitarstjóri greindi frá þeim framkvæmdum sem stæðu yfir  
b. Sveitarstjóri greindi frá hugsanlegri samvinnu sveitarfélaga í sorpmálum 
c. Sveitarstjóri greindi frá öðrum störfum sínum eins og fram kom á fundinum. 

 
8. Önnur mál: 

a. Leiðbeiningar og reglur vegna gangna og rétta vegna Covid 19. 
i. Sveitarstjóri gerði grein fyrir ný settum leiðbeiningum og reglum vegna 

gangna og rétta vegna Covid 19. 
1. Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að funda með 

fjallskilastjórum. 
b. Jón Árni vill koma eftirfarandi á framfæri við sveitarstjórn vegna vegar upp á 

Haukagilsheiði: 
i. Vegur sem liggur upp hjá Haukagili fram á Fremstasel er á stórum 

köflum ófær fyrir hestakerrur, vandamálið er að miðja vegarinns ef orðin 
of há og vegurinn of þröngur fyrir stærri hestakerrur og því verður erfitt 
fyrir gangnamenn að komast á göngur í Víðidalsfjall í haust án þess að 
eyðileggja dekk og bremsubúnað með tilheyrandi kostnaði. Jón Árni 
óskar að sveitastjóri hafi samband við fjallskilastjóra Grímstungu- og 
Haukagilsheiða til að finna leiðir til úrbóta. 

c. Þóra Sverrisdóttir óskaði að fundir sveitarstjórnar yrðu tíðari og reynt yrði að 
halda sig við miðvikudaga. 

 
 

Fleira ekki gert,  
Fundargerð upplesin og samþykkt. 
Fundargerð undirrituð síðar. 
Fundi slitið kl. 19:05 
 
 
___________________     _____________________ 
Jón Gíslason        Ragnhildur Haraldsdóttir 
 
 
______________________     _____________________ 
Berglind Hlín Baldursdóttir     Þóra M. Lúthersdóttir 
 
 
____________________     ____________________ 
Jóhanna Magnúsdóttir     Jón Árni Magnússon  
 
 
______________________     _____________________ 
Þóra Sverrisdóttir      Einar Kristján Jónsson 

 
 


