
   
Almennur sveitarfundur í Húnavatnshreppi.  

Sveitarfundur  haldinn á Húnavöllum  19.apríl 2010.  

Dagskrá fundarins:  

1. Settning fundar, skipan starfsmanna. 
2. Skýrsla oddvita. 
3. Kynning á ársreikningum sveitarfélagsins og umræður um þá. 
4. Umræður um samgöngumál. 
5. Almennar umræður um málefni sveitarfélagsins.  
6. Önnur mál. 
7. Fundarslit.    

1. Settning fundar, skipan starfsmanna. 
Björn Magnússon, oddviti Húnavatnshrepps setti fundinn  bauð fundarmenn velkomna 
og lagði til að Tryggvi Jónsson  stjórnaði fundi og Þorleifur Ingvarsson ritaði 
fundargerð, var það samþykkt.   

2. Skýrsla oddvita. 
Björn Magnússon  gerði grein fyrir helstu atriðum í starfsemi Húnavatnshrepps á árinu 
2009. Í upphafi  gat  hann þess að sveitarfélagið hafi orðið fyrir verulegu tekjufalli í 
kjölfar bankahrunsins en sagði vilja sveitarstjórnar að hlífa þeim sem höllustum fæti 
stæðu við afleiðingum þess, eftir því sem kostur er.  
Þá rakti Björn helstu framkvæmdir á síðasta ári og tiltók hann vinnu við lóð leikskóla 

og viðhaldsframkvæmdir í Húnavallaskóla, viðhald á Undirfellsrétt og Öldumóðuskála 
einnig nefndi Björn afkomu Hveravallafélagsins og fyrirhugaðar framkvæmdir í 
Húnaveri. Þá rakti Björn vinnu við gerð  aðalskipulags fyrir sveitarfélagið, samstarf 
Húnavatnshrepps við nágrannasveitarfélög og aðkomu að samtökum sveitarfélaga á 
Norðurl. vestra. 
Björn ræddi einnig samgöngu-, atvinnu-, menningar- og skólamál.  
Að lokum þakkaði Björn gott samstarf á því kjörtímabili sem er að ljúka.       

3. Kynning á ársreikningum sveitarfélagsins og umræður um þá.  

Jens P. Jensen sveitarstjóri fór yfir  reikninga Húnavatnshrepps  árið 2009. Þar kom 
fram að tap á samstæðureikningi var 16,4 milljónar kr, handbært fé  31.12.2009 var 
149,5 mkr.. Eignir  31.12.2009 voru samtals 477 millj.kr  og skuldir 134 millj. kr. 
Eigið fé sveitarfélagsins þann 31.12. 2009 var 343,0 millj.kr. 
Þá rakti Jens nokkrar helstu lykiltölur í starfsemi sveitarfélagsins.  



 
Birgir Ingþórsson  lýsti miklum áhyggjum vegna afkomu Húnavatnshrepps síðasta ár 
og taldi að kostnaðaráætlanir vegna framkvæmda hafi staðist illa. Þá gangrýndi Birgir 
lántöku á síðasta ári sem hann sagði óþarfa einnig gangrýndi Birgir fyrirhugaðar 
byggingingarframkvæmdir á vegum Fasteigna Húnavatnshrepps. Síðan ræddi Birgir  
ástand vega í sveitarfélaginu og einnig stöðu mála á Hveravöllum sem hann taldi 
óviðunandi.  
Magnús Siguðsson sagði þróunina í afkomu sveitarfélagsins óviðunandi og varaði við 
óarðbærum fjárfestingum. Magnús ræddi um nauðsynlegar framkvæmdir á 
Hveravöllum og slæmt viðhald á vegum í sveitarfélaginu. 
Gunnar Kristjánsson lagði fram spurningar varðandi reikninga sveitarfélagsins. 
Jens P. Jensen  svaraði framkomnum fyrirspurnum. 
Björn Magnússon ræddi um hallarekstur sveitarfélagsins og  stöðu mála á 
Hveravöllum. Þá ræddi Björn um Fasteigir Húnavatnshrepps og sagði engar 
byggingaframkvæmdir hafi verið ákveðnar.     

4.  Umræður um samgöngumál. 
Þorvaldur Böðvarsson, rekstrarstjóri Vegagerðarinnar á Hvammstanga og 
Magnús V Jóhannsson svæðistjóri Vegagerðarinnar í Borgarnesi, sitja fundinn 
undir þessum lið.   

Björn Magnússon gerði grein fyrir væntingum hreppsnefndar Húnavatnshrepps 
varðandi  úrbætur í samgöngumálum í sveitarfélaginu. 
Magnús V Jóhannsson  sagði frá því að ný vegaáætlun væri í vinnslu þar sem hrun 
íslenskt fjármálalífs hafi breytt öllum áætlunum. Þá sýndi Magnús töflur varðandi 
þróun fjárveitinga til viðhalds, þjónustu og nýframkvæmda, þar kom fram að 
verulegur samdráttur er í fjárveitingum til vegamála. Magnús gaf vonir um að slitlagt 
verði lagt á Reykjabrautina á árunum 2011 til 2012. Þá ræddi Magnús um fyrirhugaða 
Húnavallaleið og lýsti áhuga Vegagerðarinnar á að sú veglína verði sett á aðalskipulag 
Húnavatnshrepps. 
Þorvaldur Böðvarsson fór yfir skiptingu á kostnaðarþáttum vegna viðhalds og 
snjómoksturs á vegum sem falla undir rekstrarsvæði hans og skýrði frá skertum 
fjárveitingum til viðhalds og rekstrar þá  gerði hann grein fyrir breytingum vegna 
nýrra vegalaga sem tóku gildi 1. jan sl. 
Magnús Sigurðsson og Þór Sævarsson tóku til máls og ræddu afleitt ástand vega í 
sveitarfélaginu, Þorvaldur svaraði framkomnum athugasemdum, þá tóku til máls 
Svavar H. Jóhannsson, Jón Gíslason, Birgir Ingþórsson og Steingrímur Ingvarsson og 
voru allir harðorðir vegna ástands vega í sveitarfélaginu. 
Þorvaldur  svaraði  framkomnum athugasemdum og síðan svaraði Magnús Valur 
framkomnum athugasemdum. 
Svavar H. Jóhannsson ítrekaði fyrri fyrirspurn varðandi Sléttárbrú og Þorvaldur 
svaraði. 
Jens P. Jensen ræddi um fyrirhugað landsskipulag þar sem gert er ráð fyrir að 
skipulagsvald vegna vega verði fært frá sveitarfélögum þá ræddi Jens um  
Reykjabraut ofl. Til máls tóku Svavar H. Jóhannsson , Sigurjón Stefánsson, Birgir 
Gestsson og Björn Magnússon 



    
5. Almennar umræður um málefni sveitarfélagsins.  

Engar umræður voru undir þessum lið.  

6. Önnur mál.  

Svavar H. Jóhannsson gerði athugasemdir varðandi hljóðgæði á fundarstað.  

7. Fundarslit.  

Tryggvi þakkaði mönnum fundarsetuna og sleit fundi kl. 23.40.    

Fundinn sátu 76 manns.    

Þorleifur Ingvarsson, fundarritari.       
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