Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 239. fundur

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps 239. fundur.
Miðvikudaginn 28. apríl 2021 kom sveitarstjórn Húnavatnshrepps saman til fundar. Fór
fundurinn fram í gegnum Teams fjarfundabúnaði og hófst klukkan 13:00.
Jón Gíslason, setti fundinn og stjórnaði honum.
Einar Kristján Jónsson, ritaði fundargerð
Mætt voru:
Jón Gíslason, Jóhanna Magnúsdóttir, Berglind Hlín Baldursdóttir, Sverrir Þór Sverrisson,
Ragnhildur Haraldsdóttir, Þóra Sverrisdóttir, Jón Árni Magnússon og Einar Kristján Jónsson.
Dagskrá:
1. Ársreikningur fyrir árið 2020, fyrri umræða:
a. Haraldur Ö Reynisson og Kristján Jónasson, endurskoðendur hjá KPMG gera
grein fyrir reikningum sveitarfélagsins fyrir árið 2020.
2. Bréf sem borist hafa:
a. Vilko ehf., ódagsett.
i. Efni: Aðalfundarboð Vilko ehf.
b. Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, tölvupóstur, dagsettur, 8. apríl 2021.
i. Efni: Umsókn frá Húnavatnshreppi til að reka gististað í flokki IV í
Húnaveri.
c. Textílmiðstöð Íslands og Þekkingarsetrinu á Blönduósi, tölvupóstur, dagsettur
7. apríl 2021.
i. Efni: Boðun ársfunda.
d. Markaðsstofu Norðurlands, dagsett, 8. apríl 2021.
i. Efni: Starf Flugklasans Air 66N 16. september 2020 til 8. apríl 2021.
e. Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, tölvupóstur, dagsettur, 13. apríl 2021.
i. Efni: Umsókn frá Fjallalíf ehf., til að reka gististað í flokki III að Áfanga
við Kjalveg.
f. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, tölvupóstur, dagsettur, 31. mars
2021.
i. Efni: Ýmsar breytingar á lögum.
g. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, dagsett. 13. apríl 2021.
i. Efni: Ósk um upplýsingar um stöðu fjármála á yfirstandandi ári.
h. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dagsett, 16. apríl 2021.
i. Efni: Beiðni um tilnefningu í samgöngu- og innviðanefnd SSNV.
i. Samtökum orkusveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur, 20. apríl 2020.
i. Efni: Orkufundur 2021.
j. Veiðifélagi Blöndu og Svartár, ódagsett, ásamt fylgigögnum.
i. Efni: Aðalfundarboð.
k. Vinnumálastofnun, tölvupóstur, dagsettur, 23. apríl 2021.
i. Efni: Sumarstörf námsmanna sumarið 2021.
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3. Fundargerðir:
a. Opnun tilboða í girðingaviðhald skv. auglýsingu, frá 31. mars 2021.
b. Stjórn Byggðasamlags um brunavarnir í Austur-Húnavatnssýslu, frá 24. mars
2021.
c. Hluthafa- og aðalfundir Hveravallafélagsins ehf., frá 8. apríl 2021.
d. 65. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 6. apríl
2021.
e. Hluthafafundur Húnanets ehf., frá 14. apríl 2021.
f. 46. fundur stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga, frá 16. apríl 2021
4. Lántaka:
5. Umhverfisakademía:
6. Refaveiðar:
7. Afskriftabeiðni:
8. Skýrsla sveitarstjóra:
9. Önnur mál:
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Oddviti setti fundinn klukkan 13:00.
Dagskrá:
1. Ársreikningur fyrir árið 2020, fyrri umræða:
a. Haraldur Ö Reynisson og Kristján Jónasson, endurskoðendur hjá KPMG gerðu
grein fyrir reikningum sveitarfélagsins fyrir árið 2020.
i. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa ársreikningum til síðari
umræðu.
2. Bréf sem borist hafa:
a. Vilko ehf., ódagsett.
i. Efni: Aðalfundarboð Vilko ehf.
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkti með
rafrænumhætti á milli funda umboð, handa Jóni Gíslasyni,
oddvita til að fara með atkvæðisrétt, Húnavatnshrepps á
aðalfundi Vilko, sem haldinn var þann 16. apríl 2021.
b. Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, tölvupóstur, dagsettur, 8. apríl 2021.
i. Efni: Umsókn frá Húnavatnshreppi til að reka gististað í flokki IV í
Húnaveri.
1. Lagt fram til kynningar, Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir
við erindið.
c. Textílmiðstöð Íslands og Þekkingarsetrinu á Blönduósi, tölvupóstur, dagsettur
7. apríl 2021.
i. Efni: Boðun ársfunda.
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir að Berglind
Hlín Baldursdóttir, verði fulltrúi sveitarfélagsins á aðalfundum,
Textílmiðstöðvar Íslands og Þekkingarsetursins á Blönduósi.
d. Markaðsstofu Norðurlands, dagsett, 8. apríl 2021.
i. Efni: Starf Flugklasans Air 66N 16. september 2020 til 8. apríl 2021.
1. Lagt fram til kynningar.
e. Sýslumanninum á Norðurlandi vestra, tölvupóstur, dagsettur, 13. apríl 2021.
i. Efni: Umsókn frá Fjallalíf ehf., til að reka gististað í flokki III að Áfanga
við Kjalveg.
1. Lagt fram til kynningar, Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir
við erindið.
f. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, tölvupóstur, dagsettur, 31. mars
2021.
i. Efni: Ýmsar breytingar á lögum.
1. Lagt fram til kynningar.
g. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, dagsett. 13. apríl 2021.
i. Efni: Ósk um upplýsingar um stöðu fjármála á yfirstandandi ári.
1. Lagt fram til kynningar.
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h. Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, dagsett, 16. apríl 2021.
i. Efni: Beiðni um tilnefningu í samgöngu- og innviðanefnd SSNV.
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir með 5
atkvæðum (JG, JM, RH, SÞS og BHB) að skipa Einar Kristján
Jónsson, sveitarstjóra sem fulltrúa Húnavatnshrepps og
Ragnhildi Haraldsdóttur til vara í samgöngu- og innviðanefnd
SSNV. Tveir sátu hjá (ÞS og JÁM)
E listinn óskaði eftir fundarhléi
Hlé var gert á fundinum, klukkan 14:10.
Fundi framhaldið klukkan 14:18.
a. Fulltrúar E-lista sitja hjá þar sem sveitarstjóri sinnir orðið
ansi mörgum nefndar- og stjórnarstörfum fyrir
Húnavatnshrepp og kemur að ákvörðunum sem þeir telja
eðlilegra að lýðræðislega kjörnir fulltrúar hafi beina
aðkomu að.
i. Samtökum orkusveitarfélaga, tölvupóstur, dagsettur, 20. apríl 2020.
i. Efni: Orkufundur 2021.
1. Lagt fram til kynningar.
j. Veiðifélagi Blöndu og Svartár, ódagsett, ásamt fylgigögnum.
i. Efni: Aðalfundarboð.
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn samþykkir að Jóhanna
Magnúsdóttir, Ártúnum, verði fulltrúi sveitarfélagsins á
aðalfundi Veiðifélags Blöndu- og Svartár, vegna jarðarinnar
Þverárdals.
k. Vinnumálastofnun, tölvupóstur, dagsettur, 23. apríl 2021.
i. Efni: Sumarstörf námsmanna sumarið 2021.
1. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóra falið að auglýsa starf laust
til
umsóknar
í
samvinnu
við
Sóknarnefnd
Þingeyrarklausturskirkju.
3. Fundargerðir:
a. Opnun tilboða í girðingaviðhald skv. auglýsingu, frá 31. mars 2021.
i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjóri lagði fram minnisblað vegna sama
efnis.
ii. Sveitarstjórn samþykkti með rafrænumhætti á milli funda sinna að hafna
öllum tilboðum sem bárust og fela sveitarstjóra að vinna málið áfram.
1. Sverrir Þór Sverrisson, vék af fundinum undir þessum lið.
b. Stjórn Byggðasamlags um brunavarnir í Austur-Húnavatnssýslu, frá 24. mars
2021.
i. Lagt fram til kynningar. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps, óskar eftir
framkvæmdaáætlun, þar sem framkvæmdum er skipt upp í verkþætti og
framkvæmdatíma
c. Hluthafa- og aðalfundir Hveravallafélagsins ehf., frá 8. apríl 2021.
i. Lagt fram til kynningar. Oddviti gerði grein fyrir málinu.
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d. 65. fundur stjórnar Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, frá 6. apríl
2021.
i. Lagt fram til kynningar.
e. Hluthafafundur Húnanets ehf., frá 14. apríl 2021.
i. Lagt fram til kynningar.
f. 46. fundur stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga, frá 16. apríl 2021
i. Lagt fram til kynningar.
Kaffihlé var gert á fundinum klukkan 15:29
Fundi framhaldið klukkan 15:40
4. Lántaka:
a. Sveitarstjóri gerði grein fyrir málinu.
i. Lagt er til að lánið verði tekið af eiginfé, lánasjóðsins, með verðtryggðum
vöxtum sem standa í dag í 1,50%.
1. Lán þetta er hægt að greiða upp hvenær sem er og eða breyta því í
varanlegt lán hjá Lánasjóðnum.
a. Sveitarstjórn Húnavatnshrepps, samþykkir samhljóða hér með
að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 85.000.000
kr. til allt að 15 ára, í samræmi við samþykkta skilmála
lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar
láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68.
gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til að standa
undir viðhaldsverkefnum á eigum sveitarfélagsins, sbr. 3. gr.
laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga
nr. 150/2006.
Jafnframt er Einar Kristjáni Jónssyni, kt. 150371-5119, veitt
fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Húnavatnshrepps að
undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr.
framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út,
og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem
tengjast lántöku þessari.
5. Umhverfisakademía:
a. Lagt fram til kynningar.
i. Vegna undirbúnings kosningar um sameiningu fjögurra sveitarfélaga í
A-Hún kom fram sú hugmynd að koma á fót námi í umhverfisfræðum á
Húnavöllum.
1. Sveitarstjórn tekur jákvætt í hugmynd um umhverfisakademíu á
Húnavöllum.
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6. Refaveiðar:
a. Sveitarstjóri gerði grein fyrir málinu.
i. Auglýst var eftir refaveiðimönnum á svæði 10, 11 og 12. Alls barst ein
umsókn í svæði 11 og 12 en engin umsókn barst í svæði 10.
1. Samþykkt var að ráða Fannar Kára Birgisson sem refaveiðimann
á svæði 11 og 12.
ii. Sveitarstjóra falið að finna refaveiðimann á svæði 10.
7. Afskriftabeiðni:
a. Lagt fram til kynningar minnisblað frá sveitarstjóra. Sveitarstjórn samþykkir
samhljóða að afskrifa 1.371.500 krónur vegna ýmisa skulda skuldunauta við
Húnavatnshrepp.
8. Skýrsla sveitarstjóra:
a. Sveitarstjóri gerði grein fyrir starfsmannamálum, fundum, framkvæmdum og
öðrum störfum sínum.
9. Önnur mál:
a. Sveitarstjóri lagði fram til kynningar, tölvupóst, dagsettur, 26. apríl 2021, frá
Markaðsstofu Norðurlands, vegna aðalfundar sem haldinn verður 11. maí
næstkomandi.
b. Sveitarstjóri lagði fram til kynningar, bréf frá Hveravallafélaginu, dagsett 26.
apríl 2021, vegna boðunar á hluthafafundi í Hveravallafélaginu ehf., þann 11.
maí næstkomandi.
c. Oddviti lagði til að næsta mál sem hann vildi fjalla um undir þessum lið verði
rætt fyrir luktum dyrum, vegna eðlis máls. Tillagan samþykkt með 5 atkvæðum
(JG, JM, RH, SVS og BHB) 2 sátu hjá (JÁM og ÞS)
i. Oddviti greindi frá þeirri stöðu sem upp er komin vegna umsjónar og
reksturs á Húnaveri.
1. Oddviti lagði fram eftirfarandi tillögu:
a. Þar sem ekki hefur náðst að klára samkomulag, vegna
umsjónar og reksturs á Húnaveri vegna ársins 2021, á
forsendum þeirra samningsdraga sem samningsaðilum
hefur staðið til boða, felur sveitarstjórn, sveitarstjóra að
kanna aðra möguleika á umsjón og rekstri Húnavers á
árinu 2021.
i. Tillagan samþykkt með 5 atkvæðum (JG, JM, RH,
SVS og BHB) 2 sátu hjá (JÁM og ÞS)
1. Fulltrúar E-lista lögðu fram eftirfarandi
bókun:
a. Fulltrúar E-lista gagnrýna þau
vinnubrögð sem viðhöfð hafa verið
í samskiptum við fyrirhugaða
leigutaka í Húnaveri og velta fyrir
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sér hvaða hagsmuna sé verið að
gæta?
Fulltrúar E-lista telja hvorki
hagsmuni
Húnavers
né
Húnavatnshrepps hafa verið setta
í forgang í þessu máli eins og
eðlilegt væri.
Fulltrúar meirihluta, báðu um fundarhlé
Hlé var gert á fundinum klukkan 17:00
Fundi framhaldið klukkan 17:12
b. Fulltrúar meirihluta, vilja benda á
að rekstur og umsjón Húnvers á
árinu 2021, átti að vera
fyrirhuguðum rekstraraðilum að
kostnaðarlausu, má þar nefna,
rafmagn, sorpgjöld, tryggingar
ofl. , meirihlutinn harmar að ekki
hafi náðst samningar á milli aðila.
Jafnframt
vísar
meirihluti
sveitarstjórnar þeirri fullyrðingu
E-lista á bug, að ekki hafi verið
gætt hagsmuna Húnavatnshrepps
og Húnavers í máli þessu.
Fundargerð upplesin og samþykkt.
Fundargerð verður undirrituð síðar.
Fundi slitið kl. 17:19.

___________________
Jón Gíslason

_____________________
Sverrir Þór Sverrisson

______________________
Berglind Hlín Baldursdóttir

_____________________
Ragnhildur Haraldsdóttir

____________________
Jóhanna Magnúsdóttir

____________________
Þóra Sverrisdóttir

______________________
Jón Árni Magnússon

_____________________
Einar Kristján Jónsson

Miðvikudagurinn, 28. apríl 2021

7

