
  Hreppsnefnd Húnavatnshrepps 

 80. fundur. 

 

 1 

 

Þriðjudaginn 29. desember 2009 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til 

fundar á Húnavöllum. kl. 10.00  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði 

honum. Jens P. Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  

samkvæmt undirskriftum. 

 

Dagskrá: 
 

1.  Fjárhagsáætlun ársins 2010 – seinni umræða. 

  

2. Önnur mál. 

 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 10.00 

 

1. Fjárhagsáætlun ársins 2010 – seinni umræða. 

Sveitarstjóri kynnti áætlunina og gerði grein fyrir þeim breytingum sem lagðar eru til 

frá fyrri umræðu. 

Hreppsnefnd samþykkti að gjalddagar fasteingagjalda á árinu 2010 verði eftirfarandi; 
Fasteignagjöld undir 15 þús kr. gjalddagi 15. okt. eindagi 15. nóv. 

Fasteignagjöld að upphæð 15 þús kr. til 750 þús kr.  Gjalddagar 15 jún. og 15. okt. eindagar 

15. næsta mánaðar. 

Fasteignagjöld 750 þús kr. og hærri.  Gjalddagar 15 apríl, 15 júní og 15 okt.  eindagar 15. 

næsta mánaðar. 

 

Greinargerð við fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 2010. 
Lögð fram við síðari umræðu dags. 29. desember 2009. 

 

Í fjárhagsáætlun ársins 2010 er gert ráð fyrir að útsvarstekjur hækki um 2% frá fyrra ári.  

Álagning fasteignaskatta hækki einnig um 2% en framlög Jöfnunarsjóðs lækki um 11% frá 

árinu 2009. 

Þetta þýðir í raun áframhaldandi lækkun á tekjum sveitarfélagsins sem verður mætt með 

aukinni hagræðingu í rekstri. 

 

Helstu forsendur fjárhagsáætlunar ársins 2010: 

Tekjur: 

Staðgreiðsla:  Við álagningu útsvars er gert ráð fyrir hámarks álagningu 13.28%. Í áætlun er 

gert ráð fyrir að útsvarsstofn hækki lítillega frá fyrra ári. 

 

Fasteignagjöld:  Breytingar á fasteignamati valda því að heildarálagning fasteignagjalda í 

sveitarfélaginu lækkar miðað við sömu álagningaforsendur og árið 2009. Því var samþykkt að 

hækka álagningaprósentu fasteignaskatts A, sem var mjög lá, eða  0.36% af skattstofni í 

0.43%.  

Gjaldskrá sorphirðugjalda var hækkuð milli ára.  Farið var sérstaklega yfir kostnað við  

sorphirðu og sorpeyðingu frá fyrirtækjum og stofnunum og gjaldskrá endurskoðuð með tilliti 

til raunkostnaðar.  Dregið verður úr þjónustu á gámasvæðum og þau opin frá maí til okt 2010.  

Sorphirða frá heimilum, fyrirtækjum og stofnunum verður á tveggja vikna fresti allt árið. 

 

Framlög úr Jöfnunarsjóði:  Gert er ráð fyrir að fasteignaskattsframlög verði svipuð og síðasta 

ár.  Gert er ráð fyrir lækkun útgjaldajöfnunarframlaga, almennra jöfnunarframlaga og 

framlaga vegna sameiningarmála, en þeim geiðslum lýkur um mitt ár 2010. Ekki er gert ráð 

fyrir tekjujöfnunarframlagi.  Með tilliti til þessa eru reiknuð framlög Jöfnunarsjóðs um 89% 

af framlögum síðasta árs. 
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Gert er ráð fyrir 5% verðbólgu við útreikning fjármagnsliða. 

 

Gjöld: 

Áætlað er að greiðslur vegna launa og launatengdra gjalda lækki nokkuð milli ára.  Breytingar 

eru mjög mismunandi milli deilda og áætlað er sérstaklega fyrir launaliðum þar sem ætla má 

að dragi úr starfsemi eða hún aukist.   

Akstursstyrkir verða felldir niður.  Greiðslur vegna tónlistarnáms á framhaldsskólastigi verða 

lækkaðar.  Niðurgreiðslur sveitarfélagsins vegna hráefniskostnaðar í mötuneyti grunn- og 

leikskóla verða lækkaðar í 200 kr. á dag per nemanda. 

Reiknað er með auknu aðhaldi í kaupum á vöru og þjónustu. 

 

Framkvæmdir: 

Dregið verður úr framkvæmdum sveitarfélagsins á árinu.  Áætlað er að framkvæmdir verði 

við lóð leikskóla, húsnæði Húnavallaskóla, við rotþrær og stofnframlag vegna stækkunar 

fjölbrautarskóla N-vesturlands á Sauðárkróki.   

Samtals er áætlað að fjárfestingar verði um 16 m. kr.  

Ekki er gert ráð fyrir lántökum á árinu. 

 

Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2010 
A-hluti sveitarsjóðs. 

Rekstur málaflokka: 

Skatttekjur      263.910.000 

Tekjur deilda             22.394.000 

Tekjur samtals      286.304.000 

Rekstrargjöld                             (286.214.000) 

Rekstur málafl. Án fjármagnsliða                        90.000 

Fjármunatekjur                        12.885.000_ 

Rekstur málaflokka með fjármagnsliðum                   12.975.000 

 

Eignasjóður: 

Húsaleigutekjur    24.024.000 

Rekstrargjöld   (  9.480.000) 

Rekstur eignasjóðs án fjármagnsliða     14.544.000 

Afskriftir     (5.800.000) 

Fjármagnsgjöld   (17.600.000) 

Rekstur eignasjóðs með fjármagnsliðum                 (  8.856.000) 

 

Þjónustumiðstöð: 

Reiknaðar tekjur                        3.000.000 

Rekstrargjöld                      (5.897.000) 

Rekstur þjónustumiðstöðvar.       (2.897.000) 

 

Samtals rekstrarhagnaður A-hluta                      1.222.000 

 

B- hluti sveitarsjóðs 

Auðkúluheiði ehf 

Rekstrarhagnaður                         1.350.000 

 

Samtals rekstrarhagnaður A og B hluta                               2.572.000   

 

 

Fjárhagsáætlunin var borin upp til atkvæða og samþykkt samhljóða. 
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2. Önnur mál. 

Tekið fyrir erindi frá Jörundi Gaukssyni lögmanni Árna Bragasonar í Sunnuhlíð.  

Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 

 

Eitt erindi var bókað í trúnaðarmálabók. 

 

 
 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 11.50  

 

 

__________________________           ________________________ 

Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 

 

 

__________________________           _________________________ 

Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 

 

_________________________           _________________________ 

Jóhanna E. Pálmadóttir    Birgitta Halldórsdóttir 

 

 

__________________________           __________________________ 

 Gróa M. Lárusdóttir    Jens P. Jensen 


