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Miðvikudaginn 18. janúar 2012 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 

Húnavöllum kl. 11.00  Þóra Sverrisdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.   

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

undirskriftum. 
 

 Dagskrá: 
 

1. Valbjörn Steingrímsson, forstjóri HSB mætir til fundar. 

 

2. Þorvaldur Böðvarsson, rekstrarstjóri Vegagerðarinnar á Hvammstanga mætir til fundar. 

 

3. Skýrsla sveitarstjóra. 

 

4. Fjárhagsáætlun 2013 til 2015, fyrri umræða. 

 

5. Fundargerðir: 

a) Stjórnar Auðkúluheiðar ehf, dags. 28. des. 2011. 

b) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál, dags. 1. des. 2011. 

c) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál, dags. 20. des. 2011. 

d) Stjórnar Brunavarna A-Hún, dags. 15. des. 2011. 

e) Stjórnar Sambands orkusveitarfélaga, dags. 16. des. 2011. 

f) Stjórnar SSNV, dags. 22. des. 2011. 

g) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 15. des. 2011. 

h) Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi, dags. 7. des. 2011. 

 

6. Bréf: 

a) Frá skíðadeild Tindastóls, dags. 16. 12. 2011. 

b) Frá framkvæmdastjóra LSS, dags. 15. 12. 2011. 

c) Frá Félagi tónlistarskólakennara, dags. 06. 12. 2011. 

d) Frá Vodafone, dags. 02. 01. 2012. 

e) Frá eigendum Gilár og Marðarnúps, dags. 29. 12. 2011. 

f) Frá UMFÍ, dags. 03. 01. 2012. 

 

7. Önnur mál. 

 
 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 11.00 

Samþykkt var að gera þá breytingu á boðaðri dagskrá fundarins að fundargerð fræðslunefndar 

Húnavatnshrepps, dags. 17. 01. 2012 verði tekin fyrir undir dagskrárlið 5i)  

 

1. Valbjörn Steingrímsson, forstjóri HSB mætir til fundar. 

Valbjörn gerði grein fyrir því að rekstur HSB hafi gengið í gegnum mikla endurskipulagningu 

undanfarið.  Á árinu 2012 er gert ráð fyrir að reksturinn verði í megindráttum eins og árið 

áður. Þó eru fyrirhugaðar breytingar á læknaþjónustu stofnunarinnar og telur Valbjörn að með 

breyttu fyrirkomulagi á læknaþjónustu sé í raun verið að auka og bæta þjónustuna. 

 

Valbjörn lagði fram erindi frá Hollvinasamtökum HSB, sem hafa farið á stað með söfnun til 

kaupa á rafrænni sjóntöflu og blöðruskanna og leitað eftir stuðningi frá  

einstaklingum/sveitarstjórnum/fyrirtækjum og félagasamtökum í A-Húnavatnssýslu. 

Erindið verður tekið fyrir á næsta fundi hreppsnefndar. 
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2. Þorvaldur Böðvarsson, rekstrarstjóri Vegagerðarinnar á Hvammstanga mætir til 

fundar. 

Þorvaldur fór yfir og skýrði vinnureglur Vegagerðarinnar vegna vetrarþjónustu vega í 

Húnavatnshreppi. 

Þjóðvegur 1 um Húnavatnshrepp er í þjónustuflokki 2 og því með vetrarþjónustu alla daga. 

Reykjabraut, Auðkúluvegur og Svínvetningabraut (Undanþegin er vegurinn austan 

Svínavatns, þar sem alltaf er helmingamokstur) eru í þjónustufloki 4 og eru tveir 

mokstursdagar í viku, mánud. og fimmtud.  Sé um frekari mokstur að ræða á þessum leiðum 

þá skiptist kostnaður til helminga milli sveitarfélagsins og Vegagerðarinnar. 

 

Á öðrum vegum í Húnavatnshreppi er um helmingamokstur að ræða nema á héraðsvegum t.d 

í Blöndudal austanverðum og á Haga-vegi, þar sem vetrarþjónusta er alfarið á kostnað 

sveitarfélagsins. 

 

Rætt var um hálkuvarnir og nauðsyn þeirra á  ákveðnum stöðum. 

 

Girðingamál:  Vegagerðin tekur þátt í kostnaði við viðhald veggirðinga meðfram 

stofnbrautum og tengivegum.  Ástand girðinga, sem tilkynnt er um til sveitarfélagsins er 

skoðað á hverju hausti.  Viðmiðið er að girðingar séu fjárheldar.  Þorvaldur telur að ástand 

girðinga sé heldur að versna. 

 

Sumarþjónusta:  Ekki er útlit fyrir annað en að þjónusta Vegagerðarinnar vegna viðhalds á 

malarvegum muni enn dragast saman á þessu ári.  Það fjármagn sem ætlað er í viðhald og 

þjónustu malarvega er komið niður í 50% af nauðsynlegri þörf til viðhalds á þeim. 

 

Rætt var um stöðu skipulagsmála í sveitarfélaginu með tilliti til veitingu framkvæmdaleyfis 

vegna efnistöku í landi Æsustaða. 

 

3. Skýrsla sveitarstjóra. 

Fjögur tilboð hafa borist í gámahús við Húnavelli frá eftirtöldum aðilum: 

DS lausnir ehf, Rauðhellu 5, 221 Hafnarfirði  800 þús kr. 

Brúsi ehf, Brúsastöðum, 541 Blönduós 501 þús kr. 

Guðrún Hrafnsdóttir, Skeggsstöðum, 541 Blönduós 500 þús kr. 

Knattspyrnudeild Hvatar, 541 Blönduós  1.450 þús kr. 

 

Hreppsnefnd samþykkti að taka kauptilboði Hvatar í gámahúsið. 

 

Rætt um tilhögun skólaaksturs  frá og með næsta skólaári í Vatnsdal, Þingi og Ásum.  

Samþykkt var að Undirbúningsnefnd um útboð á skólaakstri sem skipuð var á síðasta vetri 

skoði málið fyrir næsta fund hreppsnefndar. 

 

4. Fjárhagsáætlun 2013 til 2015, fyrri umræða. 

Sveitarstjóri kynnti fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps fyrir árin 2013-2015. 

Hreppsnefnd samþykkti  með sex gr. atkvæðum, einn sat hjá (JEP), að vísa fjárhagsáætluninni 

til annarar umræðu. 

 

5. Fundargerðir: 

a) Stjórnar Auðkúluheiðar ehf, dags. 28. des. 2011. 

Lögð fram til kynningar. 
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b) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál, dags. 1. des. 2011. 

Lögð fram til kynningar. 

 

c) Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál, dags. 20. des. 2011. 

Lögð fram til kynningar. 

 

d) Stjórnar Brunavarna A-Hún, dags. 15. des. 2011. 

Lögð fram til kynningar. 

 

e) Stjórnar Sambands orkusveitarfélaga, dags. 16. des. 2011. 

Lögð fram til kynningar. 

 

f) Stjórnar SSNV, dags. 22. des. 2011. 

Lögð fram til kynningar. 

 

g) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 15. des. 2011. 

Lögð fram til kynningar. 

 

h) Markaðsstofu ferðamála á Norðurlandi, dags. 7. des. 2011. 

Lögð fram til kynningar. 

 

 

i) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 17. jan. 2012. 

Hreppsnefnd tók jákvætt í þátttöku nemenda úr 9 og 10 bekk Húnavallaskóla í námi sem 

stendur til boða í verklegum áfanga FNV.   Sveitarstjóra falið að afla upplýsinga um kostnað 

og tilhögun við námið. 

 

Fundargerðin samþykkt að öðru leyti. 

 

6. Bréf: 

a) Frá skíðadeild Tindastóls, dags. 16. 12. 2011. 

Efni:  Óskað er eftir fjárstuðningi við rekstur og uppbyggingu á skíðasvæðinu í Tindastól. 

Hreppsnefnd telur sér ekki fært að styðja deildina að þessu sinni. 

 

b) Frá framkvæmdastjóra LSS, dags. 15. 12. 2011. 

Efni:  Varðar kjarasamningsbundnar greiðslur fyrir bakvaktir hjá Brunavörnum A-Hún. 

Lagt fram til kynningar. 

 

c) Frá Félagi tónlistarskólakennara, dags. 06. 12. 2011. 

Efni:  Ályktun gegn niðurskurði í tónlistarskólum. 

Lagt fram til kynningar. 

 

d) Frá Vodafone, dags. 02. 01. 2012. 

Efni:  Varðar mikilvægi góðra fjarskipta um land allt og þjónustu Vodafone. 

Lagt fram til kynningar. 

 

e) Frá eigendum Gilár og Marðarnúps, dags. 29. 12. 2011. 
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Efni:  Eigendur Gilár og Marðarnúps óska eftir að koma upp girðingu í samstarfi við 

landeigendur á Sauðadal.  Girðingin mun aðskilja Sauðadal frá heimalöndum Gilár og 

Marðarnúps. Áætluð lengd girðingar er 6,5 km og er miðað við að girt sé á merkjum.  Þetta 

yrði hefðbundin girðing net/gaddavír.  Verklok áætluð í síðasta lagi 10. ágúst 2012.  

 

Þóra Sverrisdóttir sat hjá við afgreiðslu þessa máls. 

 

Hreppsnefnd samþykkti að vísa erindinu til sjálfseignastofnunar Grímstungu- og 

Haukagilsheiðar. Þar sem hún telst landeigandi  á Sauðadal.   

 

f) Frá UMFÍ, dags. 03. 01. 2012. 

Efni:  Gisting íþróttahópa. 

Gisting í skóla- og gistihúsnæði Húnavatnshrepps er á mjög góðum kjörum og afsláttakjör í 

boði fyrir gistingu hinna ýmsu hópa. 

 

7. Önnur mál. 

Án bókana. 
 

 

 

Fleira ekki gert,  

 
Fundi slitið kl.  17.40 

 

 

 

__________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

      

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Jóhanna E. Pálmadóttir 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Guðmundur R. Halldórsson 

 

 

__________________________            _____________________________  

Kristín Rós Sigurðardóttir    Jens P Jensen    


