
Sveitarfundur, haldinn að Húnavöllum þann 27. apríl 2016 kl 20:30 

Dagskrá fundarins: 

1) Ávarp oddvita 

2) Sveitarstjóri kynnir ársreikninga sveitarfélagsins 

3) Fyrirspurnir er varða rekstur sveitarfélagsins 

4) Eva Magnúsdóttir framkvæmdastjóri Podium kynnir kosti ljósleiðara og framtíðarmöguleika 

ljósleiðaravæðingar 

5) Annað sem fundarmenn óska eftir að rætt verði 

 

Oddviti hóf fundinn og bauð fundarmenn velkomna, sérstaklega Evu Magnúsdóttur, Harald 

Benediktsson og Pál Jóhann Pálsson. Jón Gíslason var skipaður fundarstjóri og Rannveig Lena til að 

skrifa fundargerð. Tók Jón við stjórn fundarins.   

1)  Oddviti, Þorleifur Ingvarsson, fór yfir helstu framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins á árinu 

2015. Einnig kynnti hann fyrirhugaðar framkvæmdir á árinu 2016.  Leigusamningar sem gerðir 

voru um húseignir í eigu sveitarfélagsins, ss vegna sumarhótels á Húnavöllum, Húnavers, 

Áfanga ofl voru kynntir. Þorleifur stiklaði einnig á stóru um helstu verkefni sem unnið hafi 

verið að, ss undirbúningur vegna ljósleiðara, uppbyggingar ferðamannastaða, vegamál og 

ástand vega í sveitarfélaginu, skólastarf og fleira.  

2) Einar Kristján, sveitarstjóri, kynnti ársreikninga sveitarfélagsins, A og B hluta,  og hvernig 

niðurstaða ársins var í samanburði við fjárhagsáætlun vegna ársins 2015. 13.882þús er 

rekstarniðurstaða ársins þegar horft er á A og B hluta saman.  Er það í góðu samræmi við 

fjárhagsáætlun sem hafði gert ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu uppá 13.736þús. Sveitarstjóri fór 

einnig í grófum dráttum yfir tekjur og gjöld af hverjum málaflokki fyrir sig. Eins og áður eru 

fræðslu- og uppeldismál lang stærsti málaflokkurinn og mest af skattfé sem fer í þann flokk.  

3) Fyrirspurnir sem fram komu voru fáar en sveitarstjóri og oddviti svöruðu þeim sem fram 

komu.  

4) Eva Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Podium, fór yfir verkefnið Ísland ljóstengt og hvaða 

áhrif verkefnið getur haft fyrir landsbyggðina/dreifbýlið.  

Kaffihlé 

5) Haraldur Benediktsson tók til máls og óskaði íbúum sveitarfélagsins til hamingju með af hafa 

tekið þá ákvörðun að ráðast í verkefnið að leggja ljósleiðara um sveitarfélagið.   Hann fór 

einnig lauslega yfir ljósleiðaramál á landsbyggðinni.  

Páll Jóhann Pálsson alþingismaður og meðlimur í starfshópi í verkefninu „Ísland ljósvætt“ 

ræddi ljóðleiðaramál vítt og breitt, tilkomu verkefnisins og framtíðarmöguleika.  

Þónokkuð kom fram af fyrirspurnum varðandi ljósleiðaramálin, hvernig kerfið yrði byggt upp, 

hver myndi þjónusta kerfið og ýmislegt fleira. Oddviti og Eva Magnúsdóttir svöruðu þeim 

fyrirspurnum sem komu fram.  

Ýmis önnur mál voru rædd af fundarmönnum sem kvöddu sér hljóðs.  Má þar nefna 

æskulýðsmál, skógrækt í sveitarfélaginu og fleira. Oddviti og sveitarstjóri svörðu 

framkomnum fyrirspurnum. 

 

Oddviti þakkaði fyrir góðan fund og sleit fundi kl 23:35 


