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Miðvikudaginn 23. júní 2010 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. Skýrsla sveitarstjóra. 
2. Fundargerðir. 

a)  Stjórnar Brunavarna A-Hún. dags. 11. júní 2010. 
b) Aðalfundar Farskólans Norðurlandi-vestra dags. 30. apríl 2010. 

3. Samþykktir Húnavatnshrepps, fyrri umræða. 
4. Nefndakjör. 
5. Fjárhagsáætlun 2010 og áætlaðar framkvæmdir ársins. 
6. Skipulag skólaaksturs. 
7. Ráðning sveitarstjóra. 
8.  Bréf: 

a) Frá Ekron, dags. 18. maí 2010. (Vísað til fundarins frá 88. fundi hreppsnefndar) 
b) Frá Valdemar Ásgeirssyni, dags. 20. maí 2010(Vísað til fundarins frá 88. fundi hreppsnefndar) 
c) Frá Skipulagsstofnun, dags. 11. júní 2010. 
d) Frá Skipulagsstofnun, dags. 10. júní 2010. 
e) Frá Velferðarvaktinni, dags. 8. júní 2010. 
f) Frá Norðurá bs. ódagsett. 
g) Vinum Kvennaskólans á Blönduósi, dags. 10. júní 2010. 
h) Umhverfisráðuneyti, dags. 11. júní 2010. 
i) Frá Jafnréttisstofu dags. 9. júní 2010. 
j) Frá stjórn SSNV, dags. 9. júní 2010. 
k) Frá sýslumanninum á Blönduósi, dags. 4. júní 2010. 

9. Önnur mál.  

Þóra Sverrisdóttir bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00  

Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundarins: 
Fundargerð fræðslunefndar dags. 21. júní, tekin fyrir undir dagskrárlið 2. c)  Fundargerð 
fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar dags. 16. júní, tekin fyrir undir dagskrárlið 2. d) 
Fundargerð fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dags. 16. júní, tekin fyrir undir dagskrárlið 2. e)  
Fundargerð fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dags. 20. júní, tekin fyrir undir dagskrárlið 2.f)  

1. Skýrsla sveitarstjóra. 
Farið yfir fyrirhugaðar framkvæmdir.  Lagður fram listi yfir lögbýli þar sem eftir á að setja 
niður rotþrær eða siturlagnir.  Ákveðið að bjóða hluta verksins út og vinna á þessu ári. 
Sveitarstjóra var falið að leita eftir áframhaldandi samningi við Blönduósbæ um starf 
leikskólastjóra.    

2. Fundargerðir. 
a)  Stjórnar Brunavarna A-Hún. dags. 11. júní 2010. 

Lögð fram til kynningar. 
Sveitarstjóri verður fulltrúi Húnavatnshrepps á aðalfundi Brunavarna A-Hún., sem haldinn 
verður 12. júlí n.k.  

b) Aðalfundar Farskólans Norðurlandi-vestra dags. 30. apríl 2010. 
Lögð fram til kynningar.  



  
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps  

90. fundur.  

2   

c) Fræðslunefndar Húnavatnshrepps dags. 21. júní 2010. 
Hreppsnefnd samþykkti að fara að tillögu fræðslunefndar um ráðningu í starf matráðs og 
aðstoðarmanneskju í eldhús Húnavallaskóla.   
Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar.  

d) Fjallskiladeildar Grímstungu- og Haukagilsheiðar dags. 16 júní 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

e) Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dags. 16. júní 2010. 
Lögð fram til kynningar.  

f) Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dags. 20. júní 2010. 
Í fundargerðinni kemur fram að tveir einstaklingar hafa verið staðnir að því að sleppa fé á 
Auðkúluheiði áður en upprekstur var heimilaður.  Hreppsnefnd ákvað  að  fram fari 
skýrslutaka vegna málsins.  Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram.  

Af þessu tilefni óskar hreppsnefnd Húnavatnshrepps eftir því að búfjáreftirlits- og 
fjallskilanefnd Austur-Húnavatnssýslu geri tillögu um viðurlög samkvæmt 8. gr. 
fjallskilasamþykkta A-Hún. Í 8. gr segir m.a. Setji einhver fénað sinn á afrétt eða geri 
ráðstafanir til þess að búfénaður hans eigi greiðan aðgang að afrétt áður en hreppsnefnd hefur 
heimilað upprekstur, varðar það viðurlögum.

  

3. Samþykktir Húnavatnshrepps, fyrri umræða. 
Hreppsnefnd samþykkti að fresta umfjöllun um samþykktirnar.  

4. Nefndakjör. 
a) Jafnréttisnefnd. 
Tilnefndir frá A-lista.  Aðalmaður:  Halldóra Á. Heyden Gestsdóttir.  Varamaður: 
Haraldur Kristinsson. 
Tilnefndir frá E-lista.  Aðalmenn:  Sigrún Grímsdóttir og Þorsteinn Jóhannsson 
Varamenn:  Helgi Páll Gíslason og Snjólaug Þóroddsdóttir.  

b) Félagsmálanefnd. 
Tilnefndir frá A-lista.  Aðalmaður:  Áslaug Inga Finnsdóttir. Varamaður:  Guðrún 
Guðmundsdóttir.   
Tilnefndir frá E-lista.  Aðalmenn:  Sesselja Sturludóttir og Ingibjörg Jónsdóttir. 
Varamenn:  Sigríður Bjarnadóttir og Renate Janine Kemnitz  

c) Tveir skrifarar og tveir til vara.  Kosnir til eins árs. 
Tilnefndir frá E-lista.  Aðalmaður:  Ingibjörg Sigurðardóttir.  Varamaður:  Jakob 
Sigurjónsson. 
Tilnefndir frá A-lista.  Aðalmaður Jóhanna Erla Pálmadóttir.  Varamaður 
Guðmundur R. Halldórsson.  

d)  fulltrúi í stjórn Heimilisiðnaðarsafnsins. Aðalm og varam. 
Tilnefndur frá E-lista. Aðalmaður:  Þóra Sverrisdóttir. 
Tilnefningu varamanns er frestað.  
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Kosningu þriggja manna í stjórn Bændasjóðs Bólstaðarhlíðarhrepps var frestað.    

5. Fjárhagsáætlun 2010 og áætlaðar framkvæmdir ársins. 
Sveitarstjóri fór yfir bókfærða stöðu og áætlun ársins.  

6. Skipulag skólaaksturs. 
Þorleifur Ingvarsson mætti til fundar og lagði fram hugmyndir að akstursleiðum.  Samþykkt 
var að leita leiða til innáaksturs með börn úr Langadal í Svartárdalsbíl.  Oddvita og 
sveitarstjóra falið að vinna málið áfram.  

7. Ráðning sveitarstjóra. 
Sveitarstjóri óskaði eftir fresti á umfjöllun um ráðningarsamning.  

8.  Bréf: 
a) Frá Ekron, dags. 18. maí 2010. (Vísað til fundarins frá 88. fundi 

hreppsnefndar) 
Efni:  Ósk um samstarf í tengslum við dagvistun og skólasókn barna og 
ungmenna sem tengjast starfsemi Ekron. 

Hreppsnefnd tók jákvætt í erindið.  

b) Frá Valdemar Ásgeirssyni, dags. 20. maí 2010 (Vísað til fundarins frá 88. 
fundi hreppsnefndar) 
Efni:  Umsókn um styrk vegna heimtaugar fyrir Sveitarbakarí sf. 

A-listi lagði fram tillögu um að styrkja Sveitabakarí sf um 250 þúsund kr. 
Tillagan var borin upp til atkvæða og var henni hafnað með 4 atkvæðum (ÞS, MS; JS, IS) 
gegn 3.(BM, JG, GHG)  

Fulltrúar E-listans lögðu fram eftirfarandi bókun: 
Við höfnum erindinu þar sem ekki er gert ráð fyrir slíkum styrkjum á fjárhagsáætlun ársins 
2010.  

c) Frá Skipulagsstofnun, dags. 11. júní 2010. 
Efni:  Umsögn um umhverfisskýrslu vegna aðalskipulags Húnavatnshrepps 
2010-2022. 

Lagt fram til kynningar.  

d) Frá Skipulagsstofnun, dags. 10. júní 2010. 
Efni:  Deiliskipulag fyrir þéttbýli við Húnavelli.  Erindið er svar við bréfi 
Húnavatnshrepps dags. 27. maí 2010, þar sem deiliskipulagið er sent 
Skipulagsstofnun til yfirferðar samkvæmt. 3. mgr. 25. gr. skipulags- og 
byggingarlaga nr. 73/1997.    
Fram kemur að Skipulagsstofnun getur ekki tekið afstöðu til erindisins fyrr en 
umsögn heilbrigðiseftirlits Norðurlands- vestra og samþykki Vegagerðarinnar 
vegna nýrra tenginga við Reykjabraut liggur fyrir. 
Einnig er minnt á að sveitarstjórn þarf að taka deiliskipulagið til endanlegrar 
samþykktar eftir að samsvarandi breyting á Svæðisskipulagi A-Hún. 2004-
2016 hefur tekið gildi með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda.  

Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. 
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e) Frá Velferðarvaktinni, dags. 8. júní 2010. 
Efni:  Tilmæli til sveitarfélaga um að þau leiti allra leiða til að tryggja 
ungmennum 17 og 18 ára vinnu í sumar. 

Vísað til umfjöllunar í félagsmálanefnd.  

f) Frá Norðurá bs. ódagsett. 
Efni:  Fram kemur í erindinu að Norðurá bs., hafi gert samning við 
verktakafyrirtækið Héraðsverk ehf, á Egilsstöðum um gerð urðunarhólfs við 
Sölvabakka á Refasveit. 

Lagt fram til kynningar.    

g) Frá Vinum Kvennaskólans á Blönduósi, dags. 10. júní 2010. 
Efni:  Ályktun á aðalfundi vina Kvennaskólans dags. 20. maí s.l. 

Lagt fram til kynningar.  

h) Frá Umhverfisráðuneyti, dags. 11. júní 2010. 
Efni:  Staða verkefnis um skilgreiningu á vegum innan miðhálendislínunnar og 
aðgerðaráætlun umhverfisráðherra gegn utanvegaakstri. 

Lagt fram til kynningar.  

i) Frá Jafnréttisstofu dags. 9. júní 2010. 
Efni:  Skyldur sveitarfélaga samkvæmt jafnréttislögum nr. 10/2008. 

Erindinu vísað til umfjöllunar í Jafnréttisnefnd.  

j) Frá stjórn SSNV, dags. 9. júní 2010. 
Efni:  Fram kemur í erindinu að stjórn SSNV hyggst efna til funda með 
nýkjörnum sveitarstjórnum í sveitarfélögunum á starfssvæðinu í lok 
júnímánaðar 2010.  Fyrirhugað er að funda með sveitarstjórn Húnavatnshrepps 
mánudaginn 28. júní kl. 15.00 á Húnavöllum. 

Lagt fram til kynningar.  

k) Frá sýslumanninum á Blönduósi, dags. 4. júní 2010. 
Efni:  Umsögn vegna leyfis samkv. lögum nr. 85/2007 um veitinga- og 
gististaði.  

Hreppsnefnd samþykkir erindið fyrir sitt leyti, ef ekki kemur fram athugasemd frá 
byggingarfulltrúa Húnavatnshrepps.  

9) Önnur mál. 
Tillaga frá 88. fundi um gjaldtöku af hestamönnum fyrir afnot af hesthúsum og hólfum 
milli Friðmundarvatna og við Kúlukvísl. Málinu var vísað til afgreiðslu í nýrri 
hreppsnefnd. 
Jóni Gíslasyni og sveitarstjóra var falið að vinna málið áfram.  

Samþykkt var að Magnús Sigurðsson fari með atkvæði Húnavatnshrepps á aðalfundi 
Auðkúluheiðar ehf, sem haldinn verður þann 24. júní 2010.  
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Samþykkt var að Jakob Sigurjónsson fari með atkvæði Húnavatnshrepps á aðalfundi 
Hveravallafélagsins.  

Samþykkt var að Þóra Sverrisdóttir fari með atkvæði Húnavatnshepps á aðalfundi 
Fasteigna Húnavatnshrepps ehf.  

Erindi frá Óskari Guðmundssyni þar sem hann segir sig úr fjallskilanefnd 
Bólstaðarhlíðarhrepps.  A-listi óskaði eftir fresti til að skipa fulltrúa í hans stað.    

Kynnt erindi frá Háskólanum á Hólum um undirbúning að stofnun endurmenntunardeildar.  
Óskað er eftir að fulltrúar frá Húnavatnshreppi mæti til fundar fimmtudaginn 1. júlí n.k. um 
verkefnið.   

Lagt var fram bréf frá Farskólanum þar sem boðað er til vorfundar á Blönduósi 25. júní n.k.  

Fulltrúar A-lista lögðu fram eftirfarandi tillögu: 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps, samþykkir að skipa nefnd þriggja hreppsnefndarmanna sem 
móti tillögur um atvinnustuðning í samstarfi við atvinnu- og samgöngunefnd hreppsins.  
Er þeim tillögum ætlað að finna leiðir til að styðja við íbúa  sem sækja vinnu fjarri heimili 
sínu og hljóta ekki akstursstyrk frá vinnuveitenda. 
Greinargerð: 
Á síðastliðnu ári var samþykkt samhljóða af hreppsnefnd að hætta greiðslu akstursstyrk til þeirra sem sóttu vinnu 
daglega frá heimili. Ákvörðun þessi var tekin í ljósi þess að hreppurinn hafði orðið fyrir miklum tekjumissi, 
sérstaklega frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 
Í þeirri tillögu sem hér er lögð fram, er lagt til að fundin verði leið til að tekinn verði upp að nýju stuðningur við 
þá sem sækja vinnu um langan veg frá heimili. Brýnt er að hefja þá vinnu sem fyrst til að tillögur geti legið fyrir 
í haust þegar undirbúningur að gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2011 hefst.  

Tillögunni var vísað til umræðu á næsta fundi hreppsnefndar.  

Hreppsnefnd samþykkir efniskaup í Öldumóðuskála vegna gólfefnis og málningar samtals að upphæð 
185 þúsund kr. samkvæmt samkomulagi við Öldumóðuhópinn.  

Huga þarf  sem fyrst að viðhaldi fjallvega og fjárrétta.  

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 18.20   

__________________________           ____________________________ 
Þóra Sverrisdóttir    Björn Magnússon         

__________________________   _____________________________ 
Jakob Sigurjónsson    Jón Gíslason   

__________________________        _____________________________ 
Magnús Sigurðsson    Gísli Hólm Geirsson   

__________________________   _____________________________      
Ingibjörg Sigurðardóttir   Jens P Jensen 
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