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

Húnavöllum kl. 13.00  Þóra Sverrisdóttir setti fundinn og stjórnaði honum.   

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

undirskriftum. 

 

 Dagskrá: 
 

1. Ársreikningur Húnavatnshrepps 2011, fyrri umræða. 

Kristján Jónasson endurskoðandi sveitarfélagsins kynnir ársreikninginn. 

Skoðunarmenn reikninga Húnavatnshrepps sitja fundinn undir þessum lið. 

 

2. Skýrsla sveitarstjóra. 

 

3. Fundargerðir: 

a) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 13. mars 2012. 

b) Stjórnar SSNV, ásamt fylgigögnum, dags. 19. mars 2012.   

c) Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 27. mars 2012. 

d) Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 2. apríl 2012. 

e) Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 23. mars 2012. 

 

4. Bréf: 

a) Frá óbyggðanefnd, dags. 30. mars 2012. 

b) Frá stjórn SSNV, dags. 3. apríl 2012. 

c) Frá Skipulagsstofnun, dags. 2. apríl 2012. 

d) Frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 3. apríl 2012. 

e) Frá Þjóðskrá Íslands, dags. 3. apríl 2012. 

f) Frá Þorgrími G. Pálmasyni, dags. 4.apríl 2012. 

 

5. Önnur mál. 

 
 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05 

 

Eftirfarandi breytingar voru samþykktar á boðaðri dagskrá:  Fundargerðir nefndar sem fór yfir 

umsóknir um starf umsjónaraðila með ferðaþjónustu í Áfangaskála sumarið 2012, dags. 11. og 16 apríl 

teknar fyrir undir dagskrárlið 3 f) 

 

1. Ársreikningur Húnavatnshrepps 2011, fyrri umræða. 

Kristján Jónasson endurskoðandi sveitarfélagsins kynnir ársreikninginn. 

Skoðunarmenn reikninga Húnavatnshrepps sitja fundinn undir þessum lið. 

 
Kristján Jónasson endurskoðandi sveitarfélagsins kynnti ársreikning Húnavatnshrepps 2011, ásamt 

sundurliðun ársreiknings.  Ársreikning Auðkúluheiðar ehf  og Fasteigna Húnavatnshrepps ehf. 

Endurskoðunarskýrslu og skýrslu um stjórnsýsluskoðun.  Skoðunarmenn ársreikninga, Ragnar 

Bjarnason og Jóhanna Magnúsdóttir  sátu fundinn undir þessum lið. Skýrðu þau vinnu sína við 

endurskoðun ársreikningsins. 

Fram kom að rekstrartekjur á árinu í A - hluta sveitarsjóðs voru alls 288,3 millj kr. Rekstrargjöld voru 

alls 301,3 millj. kr.  Fjármagnsgjöld voru  6,9 millj. kr. Rekstarniðurstaða A-hluta sveitarsjóðs var 

neikvæð um 19,9  millj. kr.  

Talsverðar umræður urðu um ársreikningana.  

Samþykkt var að vísa reikningunum til síðari umræðu. 
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2. Skýrsla sveitarstjóra. 

Sveitarstjóra er falið að undirrita fyrirliggjandi afsöl og kaupsamninga vegna kaupa 

Húnavatnshrepps á eignarhluta ríkisins í jörðinni Reykjum Húnavatnshreppi, landnúmer 

144780, ásamt eignarhluta ríkisins í fasteignum á Reykjajörðinni 

Einnig að undirrita fyrirliggjandi afsöl og kaupsamninga á eignarhluta ríkisins í fimm íbúðum 

í skólahúsnæði á Húnavöllum og einbýlishúsi á Húnavöllum og Steinholti 8, 

Húnavatnshreppi, ásamt því að ganga frá greiðslu vegna kaupanna að upphæð kr. 24.237.184 

inn á reikning Ríkiskaupa. 

 

Lagður var fram til kynningar úrskurður, dags. 10. apríl 2012, í stjórnsýslumáli nr. IRR 

11080220. 

 

Íbúafundur verður haldinn á Húnavöllum miðvikudaginn 25. apríl 2012 kl. 20.30. 

 

Refaveiðar, tímabilið 1. sept. 2010 til 31. ágúst 2011 voru unnin  244 fullorðin  dýr og 79 

yrðlingar.   Heildarfjöldi veiddra minka á sama tímabili var 36.  

 

3. Fundargerðir: 

a) Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, dags. 13. mars 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

b) Stjórnar SSNV, ásamt fylgigögnum, dags. 19. mars 2012.   

Lögð fram til kynningar. 

 

c) Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 27. mars 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

d) Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 2. apríl 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

e) Landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 23. mars 2012. 

Lögð fram til kynningar. 

 

f) Nefndar vegna umsókna í starf umsjónaraðila með ferðaþjónustu í Áfangaskála 

sumarið 2012, dags. 11 og 16 apríl 2012. 

Jens vék af fundi undir þessum fundarlið. 

Samþykkt var að ráða Sólveigu Stefaníu Benjamínsdóttur og Kristínu Hjartardóttur sem 

umsjónaraðila í Áfangaskála sumarið 2012. 

  

4. Bréf: 

a) Frá óbyggðanefnd, dags. 30. mars 2012. 

Efni:  Óbyggðanefnd hefur orðið við beiðni fjármálaráðherra um framlengdan frest til 30. júní 

n.k. til að lýsa þjóðlendukröfum á svokölluðu svæði 8A hjá óbyggðanefnd. 

Lagt fram til kynningar. 

 

b) Frá stjórn SSNV, dags. 3. apríl 2012. 
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Efni:  Á fundi stjórnar SSNV þann 19. mars s.l. var ákveðið að ársþing samtakana yrði haldið 

dagana 12 og 13 október 2012.  Að þessu sinni er ársþingið í boði sveitarfélagsins 

Skagastrandar.  Sveitarstjórnir skulu tilkynna stjórn SSNV nöfn kjörinna fulltrúa, aðal- og 

varamanna fyrir 1. júlí ár hvert. 

Lagt fram til kynningar. 

 

c) Frá Skipulagsstofnun, dags. 2. apríl 2012. 

Efni:  Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu vegna lagningar heitavatnspípu frá 

Reykjum í Húnavatnshreppi um Blönduós, Skagabyggð að Skagaströnd.  Skv. lögum nr. 

106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 

Það er niðurstaða Skipulagsstofnunar að framkvæmdin sé ekki líkleg til að hafa í för með sér 

umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati á umhverfisáhrifum. 

 

Lagt fram til kynningar. 

 

d) Frá Innanríkisráðuneytinu, dags. 3. apríl 2012. 

Efni:  Upplýst er að í tillögum ráðuneytisins um tólf og fjögurra ára samgönguáætlun er 

hvorki gerð tillaga um  flutning hringvegarins frá Blönduósi yfir á nýja Svínvetningabraut né 

flutning hans til suðurs frá Varmahlíð.  Einnig er áréttað að flutningur hringvegarins á þessum 

stöðum eigi ekki að vera viðfangsefni skipulagsyfirvalda nema sveitarfélögin sjálf óski eftir 

því. 

Lagt fram til kynningar. 

 

e) Frá Þjóðskrá Íslands, dags. 3. apríl 2012. 

Efni:  kjörskrárstofnar vegna forsetakosninga 30. júní 2012. 

Lagt fram til kynningar. 

 

f) Frá Þorgrími G. Pálmasyni, dags. 4.apríl 2012. 

Efni:  Holt á Ásum, umsókn um að stofna land 1 í landi jarðarinnar Holt (landnr. 144776). 

Hreppsnefnd samþykkti erindið fyrir sitt leyti. 

 

5. Önnur mál. 

Sveitarstjóri var tilnefndur sem fulltrúi Húnavatnshrepps á aðalfundi veiðifélags Blöndu- og 

Svartár og veiðibótasjóðsins Blendings, sem haldnir verða í Dalsmynni 28. apríl n.k. 
 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 17.30 

 

 

__________________________           ____________________________ 

Þóra Sverrisdóttir     Jón Gíslason 

  

      

________________________   _____________________________ 

Jakob Sigurjónsson     Gísli Hólm Geirsson 

  

      

__________________________        ______________________________ 

Magnús R.  Sigurðsson     Guðmundur R. Halldórsson 

 

 

__________________________            _____________________________  
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Haukur Suska Garðarsson    Jens P Jensen    


