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Þriðjudaginn 3. nóvember 2009 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. Endurskoðun fjárhagsáætlunar 2009.     
       
3. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2010, umræða um gjaldskrár og fl. 
 
4. Fundargerðir: 
 a)  Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dags. 14. október 2009. 
 b)  Byggingarnefndar Húnavatnshrepps  dags. 16 október 2009. 

c)  Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál í A-Hún.  
     dags. 12. okt. 2009. 

 d)  Stjórnar Byggðasaml. Um menningar- og atvinnumál í A-Hún.  
     dags. 18. ágúst 2009. 
e) Stjórnar SSNV dags. 13. október 2009. 
f) Stjórnar Félags-og skólaþjónustu A-Hún. dags. 20. október 2009. 
g) Menningarráðs Norðurl-vestra, dags. 7. október 2009. 

   
5.  Bréf. 
 a)  Frá Hálmari Ólafssyni, dags. 18. október 2009. 

  b)  Frá Snorraverkefni, dags. 16. október 2009. 
  c)  Frá Markaðsskrifstofu Ferðamála á Norðurl. dags. 8. okt. 2009. 
  d)  Frá Nesi listamiðstöð, dags. 30. sept. 2009. 

e)  Frá Vilko ehf, ódagsett. 
f)   Frá undirbún.nefnd uppskeruhátíðar bænda og hestamanna í A-Hún.  

                                   dags. 26. okt. 2009. 
g)  Frá  Stefáni Ólafssyni, dags. 23. október 2009. 
h)  Frá stjórn SSNV, dags. 26. október 2009. 
i)   Umsókn um skólavist utan lögheimilissveitarfélags. 

 
6. Önnur mál. 

 
 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05 
 
1. Skýrsla sveitarstjóra. 
Sveitarstjóri gerði grein fyrir fundarhöldum undanfarið,  m.a. fundi með þingmönnum 
kjördæmisins þann 27. október s.l. 
Kynnt  voru drög að nýjum verksamningi við Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar ehf, 
en eldri samningur gilti til 1. nóv s.l.  ýmsar hugmyndir komu fram varðandi 
breytingar á drögunum.  Sveitarstjóra var falið að vinna málið áfram. 
Kynntar hugmyndir um endurnýjun á hitakerfi Húnavers.  Sveitarstjóra falið að vinna 
málið áfram í samráði við formann stjórnar Húnavers og byggingarfulltrúa 
sveitarfélagsins. 
Kynnt úthlutun á tekjujöfnunarframlagi og aukaframlagi Jöfnunarsjóðs árið 2009.  
Hlutur Húnavatnshrepps í aukaframlagi er 10.5 millj. kr. og lækkar um 12 millj. kr. 
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frá fyrra ári.  Húnavatnshreppur fékk ekki úthlutað tekjujöfnunarframlagi í ár, en það 
var rúmar 4 millj. kr. árið 2008. 
Tekið fyrir erindi frá Kolbeini Erlendssyni og Sólveigu I. Friðriksdóttur varðandi 
uppsettningu á ljósastaurum við Bólstaðarhlíð.  Sveitarstjóra falið að svara erindinu. 
 
Sótt hefur verið um lán til Lánasjóðs sveitarfélaga til fjármögnunar á framkvæmdum 
sveitarfélagsins.  Fyrir fundinum liggur lánssamningur milli Lánasjóðs sveitarfélaga 
og Húnavatnshrepps.  Samþykkt var að fresta afgreiðlu á lánssamningi til næsta 
fundar í hreppsnefnd. 

 
2. Endurskoðun fjárhagsáætlunar 2009. 
Sveitarstjóri gerði grein fyrir þeim breytingum sem gerðar hafa verið á fjárhagsáætlun 
ársins 2009. 
Framlög frá Jöfnunarsjóði lækka um 4% frá fyrri áætlun.  Rekstur málaflokka hækkar 
í heild um 4,5% og skýrist það aðallega af áætluðum hækkunum vegna 
félagsþjónustu, fræðslumála, hreinlætismála og atvinnumála.  Gert er ráð fyrir að 
vaxtatekjur lækki frá fyrri áætlun. 
Samkvæmt endurskoðaðri fjárhagsáætlun ársins 2009 er áætlað að rekstur samstæðu 
verði neikvæður um 13.3 millj. kr.  
Reiknað er með að afborganir lána verði 7 millj. kr. og að tekin verði ný  lán að 
upphæð 25 millj. kr. Í fjárfestingar eru áætlaðar um 35 millj. kr. 
 
Eftirfarandi tillaga var lögð fram:  Hreppsnefnd Húnavatnshrepps samþykkir 
endurskoðaða fjárhagsáætlun fyrir árið 2009. 
Endurskoðuð fjárhagsáætlun var samþykkt samhljóða. 
 
            
3. Undirbúningur fjárhagsáætlunar 2010, umræða um gjaldskrár og fl. 
 
Farið var yfir forsendur áætlunar:  Verðlag og gengi. 
Skatttekjur: 
Breytingar verða á fasteignamati sem valda því að heildarálagning fasteignagjalda í 
sveitarfélaginu lækkar miðað við sömu álagningaforsendur og árið 2009. 
Skoða þarf álagningaprósentur fasteignaskatts og gjaldskrár sorphirðu- og 
sorpeyðingargjalda. 
Endurskoða þarf gjaldskrár. 
Útgjöld: 
Reikna má með að rekstur félagsþjónustu hækki. 
Gera má ráð fyrir hækkun húsaleigubóta. 
Rekstrarvörur munu líklega hækka vegna verðbólgu og svipaðrar gengisvísitölu. 
Laun og launatengd gjöld: Leita þarf leiða til sparnaðar í starfsmannahaldi. 
Leita þarf leiða til sparnaðar í sorphirðu.  
Fara þarf yfir öll útgjöld vegna styrkja með tilliti til sparnaðar, m.a. eftirfarandi: 
Námsstyrki, styrki til framhaldsnáms í tónlist, ökustyrki og ýmsa styrki til 
félagasamtaka. 
Gert er ráð fyrir að hreppsnefnd fundi aftur mánudaginn 16. nóvember n.k. vegna 
fjárhagsáætlunar 2010. 
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4. Fundargerðir: 
a)  Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dags. 14. október 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
b)  Byggingarnefndar Húnavatnshrepps  dags. 16 október 2009. 

Fundargerðin var samþykkt. 
 
c)  Stjórnar Byggðasaml. um menningar- og atvinnumál í A-Hún.  

                 dags. 12. okt. 2009. 
Lögð farm til kynningar. 
 

d)  Stjórnar Byggðasaml. Um menningar- og atvinnumál í A-Hún.  
     dags. 18. ágúst 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
e) Stjórnar SSNV dags. 13. október 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 

f) Stjórnar Félags-og skólaþjónustu A-Hún. dags. 20. október 2009. 
Lögð fram til kynningar. 
 

g) Menningarráðs Norðurl-vestra, dags. 7. október 2009. 
Lögð fram til kynningar. 
 
   
5.  Bréf. 

a)  Frá Hjálmari Ólafssyni, dags. 18. október 2009. 
Efni:  Afrit af erindi til Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra, þar sem gerð er 
athugasemd við laus fótboltamörk á grasvelli við Húnavallaskóla. 
Sveitarstjóra falið að athuga með lausn á málinu. 

 
 b)  Frá Snorraverkefni, dags. 16. október 2009. 
Efni:  Stuðningur við Snorraverkefnið sumarið 2010. 
Hreppsnefnd hafnaði erindinu. 
 
 c)  Frá Markaðsskrifstofu Ferðamála á Norðurl. dags. 8. okt. 2009. 
Efni:  Umsókn um framlengingu á samstarfssamningi milli Húnavatnshrepps og 
Markaðsskrifstofu Ferðamála sem rennur út um næstu áramót. 
Vísað til fjárhagsáætlunar 2010. 
 
 d)  Frá Nesi listamiðstöð, dags. 30. sept. 2009. 
Efni:  Styrkumsókn fyrir árið 2009. 
Hreppsnefnd sér sér ekki fært að verða við erindinu. 
 
            e)  Frá Vilko ehf, ódagsett. 
Efni:  Boðað er til aukaaðalfundar Vilko ehf, dags. 16. nóv. Kl. 15.00 í 
Sjálfstæðishúsinu á Blönduósi. 
Til kynningar.  Björn Magnússon fer með atkvæði Húnavatnshrepps á fundinum. 
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f)   Frá undirbún.nefnd uppskeruhátíðar bænda og hestamanna í A-Hún.  
                  dags. 26. okt. 2009. 
Efni:  Boð um að styrkja hátíð bænda og hestamanna í A-Hún, sem fram fer þann 21. 
nóv. 2009. 
Hreppsnefnd samþykkti að styrkja hátíðina um 25 þúsund krónur. 
 

g)  Frá  Stefáni Ólafssyni, dags. 23. október 2009. 
Efni:  Óskað er eftir umsögn hreppsnefndar vegna þeirrar ætlunar að taka Steiná II, 
lóð 1.  Húnavatnshreppi, landnr. 218649, sem er 1923 fm. landspilda úr 
landbúnaðarnotkun. 
Hreppsnefnd samþykkti erindið fyrir sitt leyti. 

 
h)  Frá stjórn SSNV, dags. 26. október 2009. 

Efni:  Sveitarstjórnarmenn á Norðurlandi vestra eru boðaðir til fundar í 
Félagsheimilinu á Blönduósi miðvikudaginn 4. nóv. Kl. 14.30.  til umræðu er 
yfirlýsing sem ráðherra sveitarstjórnarmála og formaður Sambands Ísl. sveitarfélaga 
undirrituðu þann 29. sept. s.l. um mótun tillagna um leiðir til frekari sameininga 
sveitarfélaga. 
Lagt fram til kynningar. 
 

h) Umsókn um skólavist utan lögheimilissveitarfélags. 
Bókað í trúnaðarmálabók. 

 
6. Önnur mál. 
Aðalfundur Auðkúluheiðar ehf, verður haldinn mánudaginn 16. nóv. Kl. 20.00 á 
skrifstofu Húnavatnshrepps.  Samþykkt var að Björn Magnússon fari með atkvæði 
Húnavatnshrepps á fundinum. 
 
Stefnt er að því að halda aðalfund Hveravallafélagsins ehf,  mánudaginn 16. nóv . kl. 
20.30 á skrifstofu Húnavatnshrepps.  Samþykkt var að Jón Gíslason Stóra-Búrfelli fari 
með atkvæði Húnavatnshrepps á fundinum. 
 

 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 16.10 
 
 

__________________________           ________________________ 
Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 
 
__________________________           _________________________ 

Jóhanna E. Pálmadóttir    Ólöf Birna Björnsdóttir 
 
 
__________________________           __________________________ 
 Gróa M. Lárusdóttir    Jens P. Jensen 


