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Þriðjudaginn 2. febrúar 2010 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 

Húnavöllum. kl. 13.00  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði honum. Jens P. 

Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt undirskriftum. 

 

Dagskrá: 
1. SSNV-atvinnuþróun.   

Jón Óskar Pétursson framkvæmdastjóri SSNV og Stefán Haraldsson starfsmaður 

atvinnuþróunar SSNV mæta á fundinn. 
 

2. Skýrsla sveitarstjóra 

 

3. Breytingar á samþykktum Húnavatnshrepps.   

 

4. Fundargerðir: 

 a)  Norðurár bs, dags. 11. janúar 2010. 

 b)  Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 14. jan. 2010. 

 c)  Stjórnar SSNV, dags. 18. janúar 2010. 

 d)  Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Hún, dags. 19. jan. 2010. 

 e)  Stjórn Samb. ísl. sveitarfél., dags. 11. desember 2009. 

  

 5. Heimsókn í leikskólann Vallaból. 

 

6.  Bréf. 

 a)  Frá Vegagerðinni, dags. 15. janúar 2010. 

  b)  Frá Landssamtökum landeigenda, ódagsett. 

  c)  Frá Umhverfisstofnun, dags. 5. janúar 2010. 

  d)  Frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti, dags. 22. jan. 2010. 

  e)  Frá TPZ, teiknistofu, dags. 21. janúar 2010. 

f)   Frá Þuríði Helgu Guðbrandsdóttur, dags. 8. janúar 2010. 

g)  Frá Sóknarnefnd Svínavatnssóknar dags. 13. janúar 2009. 

     (Erindi sem frestað var á síðasta fundi) 

  

7.      Önnur mál. 

 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05 

 

Oddviti kynnti bréf dags 20. janúar frá Ólöfu Birnu Björnsdóttur þar sem hún segir sig úr sveitarstjórn 

vegna flutnings af svæðinu.  Hreppsnefnd þakkar Ólöfu Birnu fyrir gott samstarf og óskar henni 

velfarnaðar á nýjum vettvangi.  Birgitta Halldórsdóttir mun taka við sem aðalmaður í hreppsnefnd og 

er hún boðin velkomin til starfa. 

 

1.       SSNV-atvinnuþróun.   

Jón Óskar Pétursson framkvæmdastjóri SSNV og Stefán Haraldsson starfsmaður 

atvinnuþróunar SSNV mæta á fundinn. 

Jón Óskar kynnti starfsemi SSNV atvinnuþróunar. Atvinnuráðgjafar skiluðu um 6.600 

vinnustundum á árinu 2009. þar af voru 42% bein vinna við verkefni.  Samtals komu 

atvinnuráðgjafar að 106 verkefnum, flestar vinnustundir fóru í verkefni tengdum 

menningu/ferðaþjónustu og veitingaþjónustu. 

Atvinnuþróun SSNV mun gera þjónustukönnun hjá notendum þjónustunnar. 

Stefán Haraldsson gerði grein fyrir þeim verkefnum sem hann vinnur að, en þau eru  17, þar 

af um 5 verkefni sem snúa að aðilum í Húnavatnshreppi.  Stærst er Hveravallaverkefnið, hann 

hefur aðstoðað við gerð rekstraráætlunar og þjónustukönnunar fyrir svæðið.  Stefán fór aðeins 

yfir niðurstöður þjónustukönnunarinnar og upplýsti að stefnt sé að málþingi um Hveravelli. 
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Atvinnuþróun SSNV mun leggja aukna áherslu á að kynna starfsemi atvinnuráðgjafa og óskar 

eftir meira samstarfi við sveitarfélögin. Menn veltu fyrir sér hvort verið væri að vannýta 

þjónustu atvinnuþróunar varðandi undirbúningsvinnu vegna gagnavers.  Rætt var  um 

Byggðaáætlun og ýmsa möguleika til atvinnuþróunar á svæðinu. 

Jón og Stefán yfirgáfu fundinn. 

 

2. Skýrsla sveitarstjóra. 

Sveitarstjóri gerði grein fyrir ýmsum málum án bókana.   

 

3. Breytingar á samþykktum Húnavatnshrepps.   
1.grein samþykkta um stjórn og fundarsköp Húnavatnshrepps segir að hreppsnefnd skuli skipuð sjö 

hreppsnefndarmönnum.   

Fram hafði komið tillaga fráE-lista um að fækkað yrði í hreppsnefnd úr sjö fulltrúum í fimm.  A-listi lagði til að 

fjöldi fulltrúa í hreppsnefnd yrði óbreyttur.  Var það samþykkt  með 5. atkvæðum, 2. voru á móti,   

 

44. grein varðar  nefndarskipan.   

Samþykkt er að hafa einn kjörstað í sveitarfélaginu í stað þriggja Þessi samþykkt öðlast gildi við staðfestingu 

ráðherra á samþykktunum. 

Ýmsar breytingar voru gerðar á nefndarskipan, sem munu taka gildi á nýju kjörtímabili.  

Atvinnumálanefnd og Samgöngu- og fjarskiptanefnd eru lagðar niður.  Stofnuð er Atvinnumála- og 

samgöngunefnd, sem í eru þrír  aðalmenn og þrír til vara.  Undir nefndina heyra atvinnumál og samgöngumál 

sveitarfélagsins. 

 

Héraðsnefnd Austur Húnavatnsýslu hefur verið lögð niður og stofnuð þrjú byggðasamlög sem taka yfir starfsemi 

Héraðsnefndar. 

 

Breytingar á nefndarskipan voru bornar  undir atkvæði og samþykktar samhljóða. 

 

Eftir breytingar er 44. gr. um nefndarskipan  eftirfarandi: 

 

Hreppsnefnd kýs fulltrúa í eftirtaldar nefndir, ráð, stjórnir og embætti. 

 

A) 
 Hreppsnefnd kýs fulltrúa í eftirtaldar nefndir, ráð, stjórnir og embætti til eins árs á fyrsta fundi að afloknum 

hreppsnefndarkosningum: 

1. Oddvitakjör, oddviti og varaoddviti samkvæmt 14. gr sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. 

2. Fulltrúi á fundi SSNV,  þrír aðalmenn og þrír til vara. 

Til fjögurra ára 

3. Kjörstjórn þrír aðalmenn og jafnmargir til vara samkvæmt 10. gr. laga um kosningar til Alþingis 

nr. 24/2000 og 14 gr. laga um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998 

        Kjörstaður:  Húnavellir. 

   

B) 

 Hreppsnefnd kýs fulltrúa í eftirtaldar  nefndir, ráð, stjórnir og embætti til fjögurra ára á fyrsta eða öðrum 

fundi að afloknum hreppsnefndarkosningum: 

  

1. Félagsmálanefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 5. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga 

nr. 40/1991. 

2. Fræðslunefnd. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara. Fræðslunefnd fer með málefni grunnskóla 

samkvæmt 13. gr. laga um grunnskóla nr. 66/1995. Undir nefndina heyra einnig málefni leikskóla og 

önnur fræðslumál í sveitarfélaginu. 

3. Atvinnumála- og samgöngunefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Undir nefndina heyra 

atvinnumál og samgöngumál sveitarfélagsins.  

4. Skipulagsnefnd. Hreppsnefnd fer með málefni  skipulagsnefndar.  

5. Byggingar- og umhverfisnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Starfar samkv 6.gr. skipulags og 

byggingarlaga nr. 73/1997 og umhverfismálum almennt. 
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6. Menningarmála-, íþrótta- og æskulýðsnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Nefndinni er ætlað að 

fara með æskulýðs- og menningarmál. Skal nefndin starfa í nánum tengslum við hin frjálsu félög í 

sveitarfélaginu og stuðla þannig að samþættingu æskulýðs-, tómstunda- og menningarstarfs meðal íbúa 

Húnavatnshrepps. 

7. Jafnréttisnefnd. Þrír aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 10. gr. laga um jafna stöðu og  rétt kvenna og 

karla nr. 96/2000. 

8. Fjallskilanefndir  

a) Fjallskiladeild Bólstaðarhlíðarhrepps og Upprekstrarfélag Eyvindarstaðaheiðar.  Þrír aðalmenn 

og þrír til vara.. 

b) Fjallskiladeild Auðkúluheiðar. Þrír aðalmenn og þrír til vara.  

c) Fjallskiladeild Grímstungu- og Haukagilsheiða.  Þrír aðalmenn og þrír til vara.            

Fjallskilanefndir fara með fjallskilamál skv. lögum um afréttamálefni nr. 6/1986, með síðari 

breytingum og  fjallskilasamþykktir  fyrir Austur Húnavatnssýslu, nr. 299, dags. 3. mars 2009. 

9. Hússtjórnir. 

a) Húnavers, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

b) Dalsmynnis, þrír aðalmenn og þrír til vara. 

10. Byggðasamlag um Félags- og skólaþjónustu Austur-Húnvetninga.  Einn aðalmann og einn til vara  

11. Byggðasamlag um Tónlistarskóla Austur-Húnvetninga.  Einn aðalmann og einn til vara. 

12. Byggðasamlag um menningar- og atvinnumál í A-Hún.  Einn aðalmann og einn til vara. 

13. Búfjáreftirlits- og fjallskilanefnd Austur-Húnavatnssýslu. Fer með yfirstjórn allra fjallskilamála 

samkvæmt lögum um afréttarmálefni, fjallskil o. fl. nr. 6/1986, með síðari breytingum og 

fjallskilasamþykkt fyrir Austur-Húnavatnssýslu nr. 299, dags. 3. mars 2009.  Einn aðalmaður og einn til 

vara. 

14. Gróður – og náttúruverndarnefnd Austur-Húnavatnssýslu.  Einn aðalmann og einn til vara. 

15. Héraðsbókasafn A – Hún.  Tveir aðalmenn og jafnmargir til vara.  
16. Brunavarnir A-Hún.  Einn aðalmaður og einn til vara 
17. Skoðunarmenn. Tveir aðalmenn og  jafnmargir til vara skv. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr.     

 45/1998, og  skulu þeir kosnir á fyrsta fundi nýkjörinnar hreppsnefndar.        

18. Þing Sambands íslenskra sveitarfélaga.  Einn aðalmann og einn til vara. 

 

C.)  

Á vettvangi Byggðasamlags um menningar- og atvinnumál í A-Hún er kosið í eftirtaldar nefndir: 

1.  Stjórn byggðasafnsins á Reykjum.   

2.  Fulltrúaráð Farskóla Norðurlands vestra.  

3.  Skólanefnd Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra..  

4.  Almannavarnarnefnd Húnavatnssýslna.  Skv. 8. gr laga um almannavarnir nr. 94/1962. 

 

Á vettvangi Byggðasamlags um Félags- og skólaþjónustu Austur-Húnvetninga er kosið í eftirtaldar 

nefndir. 

1. Þjónustuhópur aldraðra. Fimm aðalmenn og jafnmargir til vara skv. 7. gr. laga um málefni aldraðra 

nr. 125/1999. 

 

 

Samþykktir um stjórn og fundarsköp Húnavatnshrepps í heild sinni voru bornar upp til 

atkvæða og samþykktar samhljóða. 

 

 

4. Fundargerðir: 

 a)  Norðurár bs, dags. 11. janúar 2010. 

Lögð fram til kynningar. 

 

 b)  Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún, dags. 14. jan. 2010. 

Lögð fram til kynningar. 

 

 c)  Stjórnar SSNV, dags. 18. janúar 2010. 

Lögð fram til kynningar. 
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d)  Samvinnunefndar um svæðisskipulag A-Hún, 

      dags. 19. janúar 2010. 

Lögð fram til kynningar. 

 

e) Stjórn Samb. ísl. sveitarfél., dags. 11. desember 2009. 

Lögð fram til kynningar. 

 

 5. Heimsókn í leikskólann Vallaból. 

Hreppsnefnd heimsótti leikskólann.  Leikskólastjóri, starfsfólk og leikskólabörn tóku vel á 

móti gestum, kynnt var starfsemi og aðstaða skoðuð. Gestir þáðu frábærar veitingar.  

Hreppsnefnd lýsir ánægju sinni með það góða og faglega starf sem unnið er á leikskólanum. 

 

6.  Bréf. 

 a)  Frá Vegagerðinni, dags. 15. janúar 2010. 

Efni:  Tillaga frá Vegagerðinni um veglínu á nýjum stofnvegi, Húnavallaleið, milli 

Brekkukots í Húnavatnshreppi og Skriðulands í Blönduósbæ. 

Miklar umræður urðu um málið en afgreiðslu þess var frestað til næsta fundar í hreppsnefnd. 

 

  b)  Frá Landssamtökum landeigenda, ódagsett. 

Efni:  Boðun á aðalfund Landssamtaka landeigenda á Íslandi, sem haldinn verður á Hótel 

Sögu þann 11. febrúar 2010 á kl. 13.00. 

Lagt fram til kynningar. 

 

  c)  Frá Umhverfisstofnun, dags. 5. janúar 2010. 

Efni:  Endurgreiðslur vegna refaveiða verða með sama hætti og áður hefur verið. 

Lagt fram til kynningar.   

 

  d)  Frá Mennta- og menningarmálaráðuneyti, dags. 22. jan. 2010. 

Efni:  Niðurstöður úttekta á sjálfsmatsaðferðum grunnskóla haustið 2009. 

Hreppsnefnd fagnar glæsilegri niðurstöðu vegna úttektar á framkvæmd sjálfsmats fyrir 

Húnavallaskóla. 

 

  e)  Frá TPZ, teiknistofu, dags. 21. janúar 2010. 

Efni:  Aðalskipulag Akrahrepps 2010-2022. 

Hreppsnefnd gerir ekki athugasemdir við aðalskipulagið. 

 

f)   Frá Þuríði Helgu Guðbrandsdóttur, dags. 8. janúar 2010. 

Efni:  Samstarf rekstraraðila í ferðaþjóustu við Kjalveg um kynningarmál. 

Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 

 

g) Frá Sóknarnefnd Svínavatnssóknar dags. 13. janúar 2 

                             (Erindi sem frestað var á síðasta fundi) 

Efni:  Styrkbeiðni vegna framkvæmda við gamla kirkjugarðinn á Svínavatni. 

Jón Gíslason lýsti sig vanhæfan og sat hjá við afgreiðslu málsins. 

Samþykkt með sex atkvæðum að styrkja framkvæmdina um 200 þús. kr.  
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          7.   Önnur mál. 

Tekið var fyrir trúnaðarmál og fært í trúnaðarmálabók. 

 

Tryggvi gerði grein fyrir fundi sem hann sótti hjá Umhverfisstofnun um stækkun friðlands við 

Hofsjökul. 

 

 

 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 17.50 

 

 

 

 

 

__________________________           ________________________ 

Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 

 

 

__________________________           _________________________ 

Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 

 

_________________________           _________________________ 

Jóhanna E. Pálmadóttir    Birgitta Halldórsdóttir 

 

 

__________________________           __________________________ 

 Gróa M. Lárusdóttir    Jens P. Jensen 


