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Miðvikudaginn 28. apríl 2010 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 
Húnavöllum kl. 13.00  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði honum.  Jens P. 
Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leyti  samkvæmt undirskriftum.  

Dagskrá:  

1. Skýrsla sveitarstjóra  

2. Ársreikningur Húnavatnshrepps 2009, seinni umræða.  

3. Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna á Reykjum. 
(Vísað til umfjöllunar frá fundi hreppsnefndar þann 7. apríl 2010)  

4. Fundargerðir: 
a)  Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 18. apríl 2010. 
b) Starfshóps um utanvegaakstur, dags. 7. apríl 2010. 
c) Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 24. mars 2010. 
d) Stjórnar Norðurár bs, dags. 15. mars 2010. 
e) Ársfundar Norðurár bs, dags. 31. mars 2010.  

5. Erindi frá Norðurá bs, dags. 6. apríl 2010.  

6. Bréf: 
a)  Frá Guðjóni Bragasyni, dags. 20. apríl 2010. 
b)  Frá Vilkó ehf, dags. 12. apríl 2010. 
c)  Frá SAH afurðum ehf, dags. 7. apríl 2010. 
d)  Frá Jónu Fanney Svavarsdóttur, dags. 14. apríl 2010. 
e)  Frá Fél. ísl. atvinnuflugmanna, dags. 25. mars 2010. 
f)  Frá UMFÍ, dags. 20. apríl 2010.  

7.  Önnur mál.  

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05  

Birgir Ingþórsson boðaði seinkun sína á fundinn.  

1. Skýrsla sveitarstjóra. 
Farið var yfir kostnaðartölur varðandi borun eftir vatni við Húnaver vegna uppsettningar á varmadælu 
til kyndingar á íbúð og félagsheimili.  Miðað við fyrirliggjandi gögn má gera ráð fyrir að 
heildarkostnaður við verkið gæti orðið um 10 millj.kr.  Vegna mikils kostnaðar var samþykkt að fresta 
ákvörðun um framkvæmdir og skoða betur aðra möguleika.   

Samþykkt var að selja Vegagerðinni malarhaug við Löngumýri, sem varð til við vinnslu drenmalar.  
Vegagerðin áætlar m.a. að nota efnið til lagfæringar á vegi í austanverðum Blöndudal.  

2. Ársreikningur Húnavatnshrepps 2009, seinni umræða. 
Fyrir fundinum liggur ársreikningur Húnavatnshrepps vegna ársins 2009, ásamt sundurliðunarskýrslu 
og skýrslu endurskoðanda. 
Rekstrartekjur sveitarfélagsins A og B  hluta námu 305,1 millj. kr. Rekstrargjöld A og B hluta námu 
332,1 millj. kr.  Fjármagnsliðir voru jákvæðir um 10,6 millj. kr.    
Rekstrarniðurstaða A og B hluta var neikvæð um 16,4 millj. kr.   

Ársreikningur Húnavatnshrepps var borin upp til atkvæða og samþykktur samhljóða 
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3. Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna á Reykjum. 
           (Vísað til umfjöllunar frá fundi hreppsnefndar þann 7. apríl 2010) 
Fyrir fundinum liggur skýrsla um stefnumótun byggðasafnsins, þar sem farið er yfir núverandi stöðu 
safnsins, framtíðarsýn og framkvæmdaáætlun.  

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps lýsir yfir stuðningi sínum við þær hugmyndir sem fram koma í 
skýrslunni um frekari uppbyggingu byggðasafnsins á Reykjum.  

4. Fundargerðir: 
a) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps, dags. 18. apríl 2010. 

Hreppsnefnd samþykkir fundargerðina þar sem fram kemur m.a. kennslustundakvóti skólaárið 2010-
2011.  

b)  Starfshóps um utanvegaakstur dags. 7. apríl 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

c) Menningarráðs Norðurlands vestra, dags. 24. mars 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

d) Stjórnar Norðurár bs, dags. 15. mars 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

e) Ársfundar Norðurár bs, dags. 31. mars 2010. 
Lögð fram til kynningar.   

5. Erindi frá Norðurá bs, dags. 6. apríl 2010. 
Lagt fram erindi frá stjórn Norðurár bs, þar sem óskað er eftir að eigendur  Norðurár bs, veiti einfalda 
ábyrgð á láni sem ætlunin er að taka hjá Lánasjóði sveitarfélaga vegna urðunarstaðar við Sölvabakka.  
Ábyrgðin skiptist hlutfallslega milli stofnaðila eftir innborguðu stofnfé.  Hlutdeild Húnavatnshrepps er 
samkvæmt því 7.34%  

Eftirfarandi bókun var samþykkt samhljóða:  

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps veitir Norðurá bs, sem sveitarfélagið á í samvinnu við önnur 
sveitarfélög, einfalda ábyrgð vegna lántöku þess hjá Lánasjóði sveitarfélaga og er hún tryggð með 
tekjum sveitarfélagsins.  

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir hér með að veita veð í tekjum sveitarfélagsins vegna 
lántöku Norðurár bs. hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 380.000.000 kr. til 14.  
ára með föstum 5,03% vöxtum.  Er veðsettning þessi veitt sbr. heimild í 3. mgr. 73. gr. 
sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998.  Lán Norðurár bs. er tekið til gerðar urðunarstaðar að Sölvabakka 
sem fellur undir lánshæf verkefni sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð 
sveitarfélaga nr. 150/2006.  

Jafnframt er Jens P. Jensen, kt. 070951-7469 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja 
f.h. Húnavatnshrepps veitingu ofangreindrar veðtryggingar og til þess að móttaka, undirrita og gefa 
út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast veitingu tryggingar þessarar.  

6. Bréf: 
a)  Frá Guðjóni Bragasyni, dags. 20. apríl 2010. 

Efni:  Verklag við staðfestingu ákvarðana skipulagsnefnda.  

Lagt fram til kynningar. 
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b)  Frá Vilkó ehf, dags. 12. apríl 2010. 
Efni:  Varðar nýtingu á forkaupsrétti Húnavatnshrepps vegna sölu á hlutafé í Vilkó.  

Hreppsnefnd samþykkti að Húnavatnshreppur nýti ekki forkaupsrétt sinn.  

Bigir Ingþórsson mætti til fundar.  

c)  Frá SAH afurðum ehf, dags. 7. apríl 2010. 
Efni:  Húnavatnshreppi boðið að kaupa 5. milljóna kr. hlut SAH afurða og Sölufélags Austur-
Húnvetninga svf. í Ámundakinn ehf á genginu 1,5  

Hreppsnefnd samþykkti að fresta afgreiðslu erindisins og afla frekari upplýsinga um málið.  

d)  Frá Jónu Fanney Svavarsdóttur, dags. 14. apríl 2010. 
Efni:  Sótt er um styrk vegna masternáms í óperusöng.  

Hreppsnefnd samþykkti að styrkja Jónu Fanney um 50 þúsund kr.   

e)  Frá Fél. ísl. atvinnuflugmanna, dags. 25. mars 2010. 
Efni:  Félag íslenskra atvinnuflugmanna hvetur sveitarfélög og bæjarfélög til að vinna að því að 
núverandi staðsettning Reykjavíkurflugvallar verði til frambúðar í samræmi við fyrri ályktanir FÍA.  

Lagt fram til kynningar.  

f)  Frá UMFÍ, dags. 20. apríl 2010. 
Efni:  Ályktun frá ráðsefnunni, Ungt fólk og lýðræði, sem haldinn var á Laugum í Dalabyggð 7. til 9. 
apríl s.l.  Ráðstefnan beinir því til stjórnvalda að bæta þurfi upplýsingaflæði til ungs folks.  Ein leið til 
að auka aðkomu ungs fólks að ákvarðanatöku er að sveitarfélög stofni ungmennaráð.  

Hreppsnefnd samþykkti að taka  málið  til frekari skoðunar.  

7.  Önnur mál. 
Menningar- íþrótta og æskulýðsnefnd leggur til að hreppsnefnd beini því til stjórnenda Húnavallaskóla 
að skipulagðir verði árlegir viðburðir í tengslum við 25 apríl, Dag umhverfisins .   

Rætt um málefni Áfanga.  Farið yfir viðhaldslista fyrir sumarið.  Hreppsnefnd samþykkti að athugað 
verði með kaup eða leigu á íbúðargámi fyrir starfsmenn Áfanga.  

Lagt fram erindi frá Umhverfisráðuneytinu dags. 23. apríl 2010.   
Fram kemur í erindinu að í ráðuneytinu er verið að vinna að því að tilnefna friðlandið í 
Guðlaugstungum á Ramsar skrá votlendissamnings vegna alþjóðlegs mikilvægis svæðisins.  Fyrir eru 
3 Ramsar svæði á landinu þ.e. Mývatn og Laxá, Þjórsárver og Grunnafjörður.  Fyrirhugað er að ganga 
formlega frá tilnefningu svæðisins á votlendisráðstefnu sem haldin verður 12. maí á Hvanneyri.  Í 
tilnefningunni og samþykki svæðisins á skrá votlendissamnings felst viðurkenning á alþjóðlegu 
mikilvægi þess.  Ekki er um að ræða viðbótar takmarkanir á verndun og nýtingu svæðisins umfram 
það sem felst í núverandi friðun þess. 
Hreppsnefnd gerir ekki athugasemdir við erindið.  

Boðað er til aðalfundar Farskólans á Norðurlandi-vestra, föstudaginn 30. apríl kl. 10.30 í húsnæði 
skólans á Sauðárkróki.  Sveitarstjóra falið að mæta á fundinn.    
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Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 15.40   

__________________________           _________________________ 
Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson         

__________________________   __________________________ 
Birgir Ingþórsson    Birgitta Halldórsdóttir   

__________________________        __________________________ 
Jóhanna E. Pálmadóttir    Jón Gíslason    

__________________________   ___________________________      
Gróa M. Lárusdóttir    Jens P Jensen 
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