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Miðvikudaginn 27. ágúst 2008 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til 
fundar að Húnavöllum. kl. 13.00.  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði 
honum. Jens P. Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leiti  
samkvæmt undirskriftum. 

 
Dagskrá: 

 
1. Skýrsla sveitarstjóra. 
2. Málefni Grunnskóla og leikskóla. 
3. Fjárhagsáætlanir fjallskilanefnda. 
4. Íbúðir við Steinholt. 
5. Tilboð í fráveitur. (Áður á dagskrá 13.08.08) 
 
6. Fundargerðir: 
 a)  Atvinnumálanefndar dags. 1. júlí 2008. 
 b)  Samgöngu- og fjarskiptanefndar dags. 18. ágúst 2008. 
 c)  Stjórnar byggðasamlags Tónslitarskóla A-Hún dags. 15. júlí 2008.  
 d)  Stjórnar byggðasamlags Tónlistarskóla A-Hún dags. 14, ágúst 2008,     
      ásamt fjárhagsáætlun og drögum að reglugerð fyrir skólann. 
 
7.  Bréf. 
 a)  Umsóknir um skólavist utan lögheimilissveitarfélags. 
 b)  Frá Vegagerðinni dags. 24. júní 2008. 
 c)   Frá Skipulagsstofnun dags. 8. júlí 2008. 
 d)   Frá Skipulagsstofnun dags. 14. júlí 2008.  
 
8.         Önnur mál 

 
 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl.13.05 
Breytingar á dagskrá: 
Samþykkt var að setja á dagskrá fundarins eftirfarandi fundargerðir undir  dagskrárlið 6. 
Fundargerð stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál í A-Hún. Dags. 8. júlí 2008.  
Fundargerð Félags- og skólaþjónustu A-Hún dags. 15. júlí 2008.  Fundargerð Upprekstrarfél. 
Eyvindarstaðarheiðar dags. 17. ágúst 2008 og fjallskiladeildar Grímstungu- og 
Haukagilsheiðar dags. 25. ágúst 2008. 
Samþykkt var að setja á dagskrá fundarins eftirfarandi bréf undir dagskrárlið 7. 
Frá Blönduósbæ dags 21. ágúst 2008.  Frá Klauf ehf dags. 25. ágúst 2008.  Frá Sóknarnefnd 
Þingeyrarklausturskirkju dags. 25. ágúst 2008. 
 
 

1. Skýrsla sveitarstjóra. 
Kynnt staða mála varðandi tjón í leikskólabyggingu.  Farið var yfir ýmis mál varðandi 
framkvæmdir í sveitarfélaginu. 

 
2. Málefni Grunnskóla og leikskóla. 

Þorkell Ingimarsson skólastjóri og Ægir Sigurgeirsson formaður fræðslunefndar mættu til 
fundar undir þessum lið.  Þorkell kynnti undirbúning skólastarfsins. Í upphafi skólaárs eru 70 
nemendur í skólanum, gæsla yngri nemenda fer að hluta til í nýju leikskólabygginguna. 
Þorkell fór yfir það fyrirkomulag sem verið hefur á gæslu skólabarna grunnskólakennara 
vegna kennarafunda og starfsdaga kennara.  Fram kom að verið væri að veita ákveðnum hópi 
í sveitarfélaginu þessa þjónustu, sem öðrum stæði ekki til boða.  Núna eru 5. kennarar í 
réttindanámi.  Ægir leggur áherslu á að unnið verði sem fyrst að faglegum málum vegna 
leikskóla og að lóð leikskólans verði lagfærð og girt.   
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3. Fjárhagsáætlanir fjallskilanefnda. 

Fyrir fundinum liggur fjárhagsáætlun fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps vegna fjallskila 
2008. Hreppsnefnd samþykkti fjárhagsáætlunina samhljóða. 
Fundargerð fjallskildeildar Bólstaðarhl.hrepps dags. 18. ágúst 2008 var lögð fram til 
kynningar. 

 
4. Íbúðir við Steinholt. 

Oddvita og sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 
 
5. Tilboð í fráveitur. (Áður á dagskrá 13.08.08) 

Björn Magnússon lýsti yfir vanhæfi sínu undir þessum lið og sat hjá við afgreiðslu málsins.   
Hreppsnefnd samþykkti með fimm atkvæðum, einn sat hjá, að taka fyrirliggjandi tilboði 
Steingríms Ingvarssonar í jarðvinnu við allt að 7. rotþrær og 21. siturbeð í Húnavatnshreppi.  
Heildarfjárhæð tilboðs er kr. 5.287.100 

 
6. Fundargerðir: 
 a)  Atvinnumálanefndar dags. 1. júlí 2008. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 b)  Samgöngu- og fjarskiptanefndar dags. 18. ágúst 2008. 

Lögð fram til kynningar. 
 

c) Stjórnar byggðasamlags Tónslitarskóla A-Hún dags. 15. júlí     2008.  
Lögð fram til kynningar. 

 
d) Stjórnar byggðasamlags Tónlistarskóla A-Hún dags. 14, ágúst 2008, 

ásamt fjárhagsáætlun og drögum að reglugerð fyrir skólann. 
Fundargerð lögð fram til kynningar.  Hreppsnefnd samþykkti samhljóða fjárhagsáætlun 
Tónlistarskóla A-Hún fyrir tímabilið júlí-des 2008. Hreppsnefnd gerir ekki athugasemd við 
fyrirliggjandi drög að reglugerð. 
 

e) Stjórnar Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál í  
A-Hún dags. 8. júlí 2008. 

Lögð fram til kynningar. 
 

f) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún dags. 15. júlí 2008. 
Lögð fram til kynningar. 
 

g) Stjórnar Upprekstrarfélags Eyvindarstaðaheiðar dags. 17. ágúst 
2008. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 
 

h) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar  
dags. 25. ágúst 2008. 

Lögð fram til kynningar. 
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7.  Bréf. 
 a)  Umsóknir um skólavist utan lögheimilissveitarfélags. 
      Erindi Blönduósbæar e) liður var tekið fyrir undir þessum lið. 

Erindin voru bókuð í trúnaðarmálabók. 
Birgir Ingþórson yfirgaf fundinn. 
 

 b)  Frá Vegagerðinni dags. 24. júní 2008. 
 Efni:  Styrkur til framkvæmda á upprekstrarvegum. 
Lagt fram til kynningar. 
 

 c)   Frá Skipulagsstofnun dags. 8. júlí 2008. 
Efni:  Kostnaðarþátttaka við gerð aðalskipulags Húnavatnshrepps. 

Lagt fram til kynningar. 
 

 d)   Frá Skipulagsstofnun dags. 14. júlí 2008.  
Efni:  Kynning á breytingum varðandi 3. tl. bráðabirgðaákvæðis skipulags-og 
byggingarlaga nr. 73/1997. 

Lagt fram til kynningar. 
 
 e)  Frá Blönduósbæ dags. 21. ágúst 2008. 
Efni:  Umsókn um skólavist utan lögheimilissveitarfélags. 

Tekið fyrir undir lið a) 
 

 f)  Frá Klauf ehf dags. 25. ágúst 2008. 
Efni:  Ósk um úthlutun á öðrum dilk í Auðkúlurétt. 

Vísað til umfjöllunar í fjallskilanefnd Auðkúluheiðar. 
 
 g)  Frá Sóknarnefnd Þingeyrarkl.kirkju dags. 25. ágúst 2008.   
Efni:  Ósk um styrk að upphæð kr. 51.554 

Hreppsnefnd samþykkti samhljóða að verða við erindi bréfsins. 
 
8.         Önnur mál 

Rætt um málefni Áfangaskála og rekstur skálans á næsta ári. 
 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl.    
 
 
 
__________________________           ________________________   

Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jóhanna E Pálmadóttir    Ólöf Birna Björnsdóttir 

 
 
__________________________             _______________________ 

Árni Bragason       Jens P. Jensen  
  


