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Miðvikudaginn 6. október 2010 kom  hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til fundar á 
Húnavöllum kl. 10.30  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. Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022.  

3. Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2010.  

4. Fundargerðir: 
a) Byggingarnefndar Húnavatnshrepps, dags. 01.10.2010. 
b) Jafnréttisnefndar Húnavatnshrepps, dags. 18. 08. 2010. 
c) Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 13.09.2010. 
d) Stjórnar Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún., dags. 15. 09.2010.  

Ásamt ársreikningi 2009. 
e) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún., dags. 05.07.2010. 
f) Aðalfundar Menningarráðs Norðurl-vestra, dags. 27.08.2010. 
g) Stjórnar SSNV, dags. 10.08.2010. 
h) Stjórnar SSNV, dags. 12.08.2010. 
i) Stjórnar SSNV, dags. 13.09.2010.  

5. Bréf: 
a) Frá Skipulagsstofnun, dags. 10.09.2010. 
b) Frá fjárlaganefnd Alþingis, dags. 08.09.2010. 
c) Frá SSNV, dags. 15.09.2010. 
d) Frá SAH Afurðum ehf, dags. 06.09.2010. 
e) Frá velferðarvaktinni, dags. 01.09.2010. 
f) Frá Vegagerðinni, dags. 23.08.2010. 
g) Frá Byggðastofnun, dags. 18.08.2010. 
h) Umsóknir um skólavist utan lögheimilissveitarfélags.  

6. Önnur mál.  

Þóra Sverrisdóttir bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 10,30  

Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingu á dagskrá fundarins: 
Fundargerð hússtjórnar Húnavers dags. 20.09.2010 er tekin fyrir undir dagskrárlið 4 j).  

1. Skýrsla sveitarstjóra. 
Sveitarstjóri fór yfir stöðu framkvæmda hjá sveitarfélaginu.  Verið er að ljúka við 
rotþróarframkvæmdir, settar hafa verið niður 7 rotþrær og 23 siturbeð. 
Hellulögn og öðrum framkvæmdum á lóð leikskóla er lokið.  Áfram var haldið með endurnýjun 
glugga í Húnavallaskóla og er því verkefni að ljúka þetta árið.   

Sveitarstjóri sat samráðsfund Skipulagsstofnunar og sveitarfélaga, sem haldinn var í Reykholti 16. og 
17. september s.l.  
Oddviti og sveitarstjóri sátu Landsþing Samb. Ísl. Sveitarfélaga sem haldið var á Akureyri 29. sept til 
1. okt. s.l.  
Jakob Sigurjónsson var tilnefndur sem fulltrúi Húnavatnshrepps í samráðsnefnd um 
Eyvindarstaðaheiði.   

Oddviti og sveitarstjóri munu fara til fundar hjá fjárlaganefnd Alþingis föstud. 8. okt. n.k. 
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Farið var yfir þau málefni sem lögð verða fyrir nefndina, en þau eru:  Samgöngumál, 
kostnaðarþátttaka ríkisins í eyðingu minka og refa, fornleifaskráning samhliða gerð aðalskipulags, 
fjarskiptamál, Hveravellir, ferðaþjónusta og Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi.  

Fjármálaráðstefna sveitarfélaga verður haldinn í Rvík 14. og 15. okt. nk. Aðalfulltrúum í hreppsnefnd 
er gefin kostur á að sækja ráðstefnuna.    

Ýmis málefni rædd án bókana.  

2. Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022. 
Fyrir fundinum lágu eftirfarandi gögn aðalskipulags Húnavatnshrepps 2010-2022: 
Greinargerð, umhverfisskýrsla, sveitarfélagsuppdráttur og byggðaruppdráttur ásamt samantekt um 
kynningu, samráð og afgreiðslu framkominna athugasemda.    

Alls komu fram 196 athugasemdir við skipulagstillöguna.  Svör til þeirra aðila sem gerðu 
athugasemdir við skipulagstillöguna voru póstlögð eða send í tölvupósti þann 7. september s.l.  
Sjá afgreiðslu hreppsnefndar á 93. fundi hennar dags. 1. september 2010.  

Aðalskipulag Húnavatnshrepps 2010-2022 ásamt greinargerð var borið upp til atkvæða og samþykkt 
samhljóða.  
Aðalskipulagstillagan, ásamt athugasemdum og umsögn hreppsnefndar um þær, verður send til 
afgreiðslu hjá Skipulagsstofnun í samræmi við 18. gr. Skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997.   

3. Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2010. 
Sveitarstjóri gerði grein fyrir þeim breytingum sem gerðar hafa verið á fjárhagsáætlun ársins 2010.  
Gert er ráð fyrir að skatttekjur og framlög Jöfnunarsjóðs hækki um 1% frá fyrri áætlun.  Rekstur 
málaflokka hækkar í heild um 5,7 %. 
Samkvæmt endurskoðaðri fjárhagsáætlun ársins 2010 er áætlað að rekstur samstæðu verði neikvæður 
um 8 millj. kr.  
Í fjárfestingar eru áætlaðar um 22 millj. kr.  Afborganir lána eru áætlaðar um 9 millj.kr.  Ekki er gert 
fyrir lántökum á árinu.  

Eftirfarandi tillaga var lögð fram:  Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir endurskoðaða 
fjárhagsáætlun fyrir árið 2010.  Fjárhagsáætlunin var samþykkt samhljóða.  

4. Fundargerðir: 
a) Byggingarnefndar Húnavatnshrepps, dags. 01.10.2010. 

Fundargerðin er í þremur liðum og var hver liður borin upp til atkvæða og samþykktur af hreppsnefnd.  

b) Jafnréttisnefndar Húnavatnshrepps, dags. 18. 08. 2010. 
Oddviti lagði fram eftirfarandi bókun vegna athugasemda jafnréttisnefndar  í lið 4) um að ekki hafi 
verið gætt jafnréttis í skipan ákveðinna nefnda sveitarfélagsins og byggðasamlaga.  

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps tekur undir athugasemd jafnréttisnefndar hreppsins og leggur áherslu á 
að hugað verði betur að jafnrétti kynjanna við skipan nefnda á vegum hreppsins í framtíðinni. 
Samþykkt samhljóða.  

Fundargerðin að öðru leyti lögð fram til kynningar.  

c) Stjórnar Hveravallafélagsins ehf, dags. 13.09.2010. 
Hreppsnefnd vekur athygli á Málþingi um málefni Hveravalla, sem haldið verður í Húnaveri 
laugardaginn 23. okt. n.k.  Dagskrá er að finna á vef SSNV og þar er hægt að skrá sig til þátttöku á 
málþingið sem er öllum opið.  
Lögð fram til kynningar 
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d) Stjórnar Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún., dags. 15. 09.2010.  
Ásamt ársreikningi 2009. 

Lögð fram til kynningar.  

e) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún., dags. 05.07.2010. 
Lögð fram til kynningar.   

f) Aðalfundar Menningarráðs Norðurl-vestra, dags. 27.08.2010. 
Lögð fram til kynningar.  

g) Stjórnar SSNV, dags. 10.08.2010. 
Lögð fram til kynningar.  

h) Stjórnar SSNV, dags. 12.08.2010. 
Lögð fram til kynningar.  

i) Stjórnar SSNV, dags. 13.09.2010. 
Lögð fram til kynningar.  

j) Hússtjórnar Húnavers, dags. 20.09.2010. 
Lögð fram til kynningar.  

5. Bréf: 
a) Frá Skipulagsstofnun, dags. 10.09.2010. 

Efni:  Skipulagsstofnun óskar eftir ábeningum um hvað megi betur fara í nýrri skipulagsreglugerð.  
Óskað er eftir ábendingum um form og innihald reglugerðarinnar og tillögum um breytingar á 
einstökum greinum. 
Lagt fram til kynningar.  

b) Frá fjárlaganefnd Alþingis, dags. 08.09.2010. 
Efni:  Fundur sveitarstjórnar með fjárlaganefnd Alþingis haustið 2010. 
Lagt fram til kynningar.  

c) Frá SSNV, dags. 15.09.2010. 
Efni:  Námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn á Norðurlandi vestra. 
Hreppsnefnd lýsir yfir áhuga á námskeiðinu og að það verði haldið á föstudegi í fyrri hluta nóv. 
mánaðar.  

d) Frá SAH Afurðum ehf, dags. 06.09.2010. 
Efni:  Varðar brú að Barkarstöðum í Svartárdal. 
Sveitarstjórn Húnavatnshrepps telur algerlega óviðunandi að ekki hafi enn verið endurnýjuð brú yfir 
Svartá heim að bænum Barkarstöðum í Svartárdal þrátt fyrir óskir þar um. Brúin er um 120 ára gömul 
og þjónar engan veginn þeim samgöngu- og flutningatækjum sem notuð eru í dag.   
Í ljósi bréfs sem SAH Afurðir sendu Vegagerðinni þann 6. september s.l. beinir sveitarstjórnin enn á 
ný eindregnum tilmælum til Vegagerðinnar um að nú þegar verði hafist handa við að bæta úr þessum 
málum þannig að hægt sé að reka búskap áfram að Barkarstöðum.  

e) Frá velferðarvaktinni, dags. 01.09.2010. 
Efni:  Ályktun velferðarvaktarinnar í upphafi skólastarfs. 
Lagt fram til kynningar.   
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f) Frá Vegagerðinni, dags. 23.08.2010. 
Efni:  Styrkvegir 2010.  Vegagerðin hefur samþykkt að úthluta Húnavatnshreppi 3. millj. kr.  til 
styrkvega í sveitarfélaginu á árinu 2010. 
Lagt fram til kynningar.  

g) Frá Byggðastofnun, dags. 18.08.2010. 
Efni:  Athugun Byggðastofnunar á stöðu byggðarlaga sem búa við langvarandi fólksfækkun. 
Lagt fram til kynningar.  

h) Umsóknir um skólavist utan lögheimilissveitarfélags. 
Fært í trúnaðarmálabók.  

6. Önnur mál. 
Sveitarstjóra falið að huga að hagræðingu og skipulagi sorphirðumála í sveitarfélaginu með tilliti til 
nýs urðunarstaðar í Stekkjarvík.  

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps lýsir þungum áhyggjum yfir þeirri framtíð sem blasir við íbúum 
Austur-Húnavatnssýslu í heilbrigðisþjónustu, en Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi hefur búið við 
mikinn niðurskurð síðastliðin tvö ár og ekki sér fyrir endann á því sbr. fjárlagafrumvarp sem nú er 
fyrirliggjandi fyrir árið 2011.  
Síðastliðinn tvö ár hefur niðurskurður samtals verið um 21% og árið 2011 er fyrirhugaður 
niðurskurður um 13%.  
Telur sveitarstjórnin þessar aðgerðir stjórnvalda aðför gegn landsbyggðinni og til þess fallnar að ýta 
enn fremur undir þá byggðaröskun sem nú þegar er orðin á svæðinu. Með þessum aðgerðum er vegið 
að grunnþjónustu við íbúa héraðsins og öryggi þeirra stefnt í hættu.   

Hreppsnefnd Húnavatnshrepps skorar á ráðherra heilbrigðismála og ríkisstjórn Íslands að 
endurskoða og leiðrétta hlut Heilbrigðisstofnunarinnar á Blönduósi á fjárlögum 2011 þannig að 
við verði unað. Annað er óásættanlegt.   

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16.12     

__________________________           ____________________________ 
Þóra Sverrisdóttir    Jón Gíslason         

__________________________   _____________________________ 
Jakob Sigurjónsson    Jóhanna Pálmadóttir         

__________________________        ______________________________ 
Magnús R.  Sigurðsson    Guðmundur R.  Halldórsson   

__________________________            ______________________________     
Ingibjörg Sigurðardóttir    Jens P Jensen    
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