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Þriðjudaginn 20. janúar 2009 kom hreppsnefnd Húnavatnshrepps saman til 
fundar að Húnavöllum. kl. 11.00.  Björn Magnússon  setti fundinn og stjórnaði 
honum. Jens P Jensen ritaði fundargerð.  Mæting á fundinn að öðru leiti  
samkvæmt undirskriftum. 
 

Dagskrá: 
 
 
1. Skýrsla sveitarstjóra 

 
2. Fundargerðir: 
 a)  Stjórnar Húnavers dags. 10. desember 2008. 
 b)  Stjórnar Tónlistarskóla A-Hún dags. 22. des. 2008. 
 c)  Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún. dags. 9. janúar 2009. 
 
3. Erindi Samgönguráðuneytis dags. 7. janúar 2009, ásamt tillögum um breyttar reglur 

um afslátt fasteignaskatta í Húnavatnshreppi. 
 
 

4. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 2009.  (seinni umræða) 
 
5. Erindi frá Blönduósbæ varðandi samstarf í skólamálum. 
      
6.  Bréf. 
 a)  Frá Skipulagsstofnun dags. 30. des. 2008. 
 b)  Frá Heilbrigðisráðuneyti dags. 7. janúar 2009. 
 c)  Frá Samgönguráðuneyti dags. 17. des. 2008. 
 d)  Frá Félagi tónlistarskólakennara dags. 6. janúar 2009. 
 e)  Frá Leið ehf dags. 19. desember 2008. 
 f)  Frá SSNV dags. 5. janúar 2009. 

 
7.         Önnur mál 

 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 11.15 

Samþykkt var að gera þá breytingu á dagskrá að taka fyrir fundargerð stjórnar Auðkúluheiðar 
ehf undir dagskrárlið 2d. 

 
1. Skýrsla sveitarstjóra. 

Kynnt staða rotþróarverkefnis.  Uppsettning gámahúss. Húnvetnskir dagar í Perlunni. 
Samstarf við Blöndustöð um sumarvinnu.  Fundur vegna leikskóla þann 19. janúar s.l. 
 

2. Fundargerðir: 
 a)  Stjórnar Húnavers dags. 10. desember 2008. 

Lögð fram til kynningar. 
 

b) Stjórnar Tónlistarskóla A-Hún dags. 22. des. 2008. 
Lögð fram til kynningar. 

 
c) Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún. dags. 9. janúar 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 

d)  Stjórnar Auðkúluheiðar ehf dags. 18. des. 2008. 
Lögð fram til kynningar. 
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3. Erindi Samgönguráðuneytis dags. 7. janúar 2009, ásamt tillögum 

um breyttar reglur um afslátt fasteignaskatta í Húnavatnshreppi. 
Sveitarstjóri kynnti erindi Samgönguráðuneytis varðandi reglur um afslátt af fasteignaskatti 
elli- og örorkulífeyrisþega.  Fram kemur í erindinu að sveitarfélögum er óheimilt að beita 
heimild 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1998 um tekjustofna sveitarfélaga með þeim hætti að veita 
einungis fastan afslátt af fasteignasköttum. 
 
Fyrir fundinum liggja drög að reglum um afslátt af fasteignaskatti í Húnavatnshreppi 
Hreppsnefnd yfirfór drögin.  Hreppsnefnd samþykkti eftirfarandi reglur um afslátt af 
fasteignaskatti í Húnavatnshreppi. 
 

Reglur um afslátt af fasteignaskatti í Húnavatnshreppi 
1.gr. 

Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Húnavatnshreppi er veittur 
afsláttur af fasteignaskatti, samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar ár hvert og reglum þessum, 
sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. 
 

2.gr. 
Þeir aðilar sem uppfylla eftirfarandi skilyrði eiga rétt á afslætti á fasteignasköttum samkvæmt 
ákvörðun sveitarstjórnar: 
 

a) Ellilífeyrisþegar 67 ára á álagningarárinu eða eldri, eða örorkulífeyrisþegar sem hafa 
verið úrskurðaðir 75% öryrkjar. 

b) Þeir sem eru úrskurðaðir 75% öryrkjar á álagningarári eiga rétt á hlutfallslegri lækkun 
frá því að örorkumat tók gildi. 

c) Viðkomandi búi í eigin húsnæði og hafi ekki af því leigutekjur. 
Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. 
Heimilt er að víkja frá þessu ákvæði í allt að þrjú ár dvelji viðkomandi aðili á 
öldrunarstofnun og að íbúð í eigu hans sé ekki leigð út eða nýtt af skyldmennum. 

      d)  Þegar um hjón eða sambúðaraðila er að ræða nægir að annað hjóna eða 
sambúðaraðila fullnægi því skilyrði að vera elli- eða örorkulífeyrisþegi. 

 
3.gr. 

Upplýsingar um tekjur vegna útreiknings er sóttar vélrænt á vef Ríkisskattstjóra í gegnum 
álagningarkerfi Fasteingaskrár Íslands.  Ekki er þörf á sérstökum umsóknum vegna afsláttar. 
 

4.gr. 
Afsláttur af fasteignaskatti er tekjutengdur og er allt að kr. 65.000.-  Afsláttur er hlutfallslegur 
að teknu tilliti til skattskyldra tekna, þ.m.t. eigna- og fjármagnstekna síðastliðins árs, 
samkvæmt skattframtali.  Miðað er við sameiginlegar tekjur hjóna og samskattaðs 
sambýlisfólks. 
 

5.gr. 
Fullur afsláttur kr. 65.000,- 
 
Einstaklingar með tekjur allt að kr. 2.203.929,- 
Hjón/sambýlisfólk með tekjur allt að kr. 3.081.092,- 
 
80% af fullum afslætti kr. 52.000,- 
 
Einstaklingar með tekjur á bilinu kr.  2.203.929,-  til kr.  2.530.110,- 
Hjón/sambýlisfólk með tekjur á bilinu kr. 3.081.092,- til kr. 3.537.095,- 
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50% af fullum afslætti kr. 32.500,- 
 
Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 2.530.110,- til kr. 3.058.902,- 
Hjón/sambýlisfólk með tekjur á bilinu kr. 3.537.095,- til kr. 4.219.755,- 
 

6. gr. 
Reglur þessar voru samþykktar á fundi sveitarstjórnar Húnavatnshrepps þann 20. janúar 2009. 
 
 
Jens P Jensen, sveitarstjóri Húnavatnshrepps. 
 
 

4. Fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 2009.  (seinni umræða) 
Sveitarstjóri kynnti áætlunina og gerði grein fyrir þeim breytingum sem lagðar eru til frá fyrri 
umræðu. 
 
Hreppsnefnd samþykkti að gjalddagar fasteignagjalda að árinu 2009 verði eftirfarandi: 
Fasteignagjöld undir 15 þús kr. gjalddagi 15. okt. eindagi 15. nóv. 
Fasteignagjöld að upphæð 15 þús kr. til 500 þús kr.  Gjalddagar 15 jún. og 15. okt. eindagar 
15. næsta mánaðar. 
Fasteignagjöld 500 þús kr. og hærri.  Gjalddagar 15 apríl, 15 júní og 15 okt.  eindagar 15. 
næsta mánaðar. 
 
Fulltrúar E-lista lögðu fram tillögu um það að ekki verði farið í húsbyggingu að svo stöddu.  
Heldur verði lagt aukið fé til atvinnuuppbyggingar á svæðinu. 
 
Tillagan var borin upp til atkvæða og felld með fimm atkvæðum (BM, JG, TJ, GL, JP) gegn 
tveimur atkvæðum (BI, ÓBB) 
 
Greinargerð við fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps 2009. 
Lögð fram við síðari umræðu dags. 20. janúar 2009. 
 
Gríðarlegar breytingar hafa átt sér stað í efnahagslífi þjóðarinnar. Hrun íslenska 
efnahagskerfisins gerir það að verkum að sveitarfélögin búa við gjörbreyttan veruleika í 
rekstarumhverfi sínu. 
Verðbólga hefur farið vaxandi, gengi gjaldmiðilsins hefur hrunið, atvinnuleysi hefur 
stóraukist.  Þetta hefur í för með sér að margháttaðar forsendur í rekstri sveitarfélaganna hafa 
breyst.  Tekjur koma til með að dragast saman en rekstrarkostnaður fer aftur á móti vaxandi 
vegna verðlagsbreytinga. 
 
Við þær breyttu aðstæður sem nú ríkja er ljóst að vinna við gerð fjárhagsáætlunar er erfiðari 
en áður þar sem mikil óvissa ríkir um ýmsa þætti hennar. 
 
Helstu forsendur og tölur fjárhagsáætlunar ársins 2009: 
 
Tekjur: 
 
Staðgreiðsla:  Við álagningu útsvars er gert ráð fyrir hámarks álagningu 13.28% í stað 
13.03% hámarksálagningar árið 2008. Í áætlun er gert ráð fyrir að útsvarsstofn verði svipaður 
og árið áður. 
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Fasteignagjöld:  Reiknað er með að fasteignamat í Húnavatnshreppi hækki um 5% milli ára 
og í áætlun er gert ráð fyrir sömu hækkun.  Gjaldskrá sorphirðugjalda var hækkuð um 25% 
milli ára og gert er ráð fyrir þeirri hækkun í lið 08 í fjárhagsáætlun. 
 
Framlög úr Jöfnunarsjóði:  Framlögin taka mið af því efnahagsástandi sem er í þjóðfélaginu. 
Gert er ráð fyrir að þau lækki í heild um 10% milli ára. Þó er gert ráð fyrir að aukaframlag 
Jöfnunarsjóðs lækki um 27% þar sem ákveðið hefur verið að aukaframlagið lækki í heild úr 
1,4 milljarði í 1 milljarð. 
Árið 2008 fékk Húnavatnshreppur 4.7 millj. í tekjujöfnunarframlag, sem ekki var gert ráð 
fyrir í áætlun þess árs. Ekki er gert ráð fyrir tekjujöfnunarframlagi nú. Með tilliti til þessa eru 
reiknuð framlög Jöfnunarsjóðs 83.4% af framlögum síðasta árs. 
 
Gert er ráð fyrir 10% verðbólgu við útreikning fjármagnsliða. 
 
Gjöld: 
Áætlað er að greiðslur vegna launa og launatengdra gjalda hækki um 5% milli ára.  
Breytingar eru mjög mismunandi milli deilda og áætlað er sérstaklega fyrir launaliðum þar 
sem ætla má að dragi úr starfsemi eða hún aukist.  Laun og launatengd gjöld eru alls áætluð 
um126 m. kr. Þar af eru laun og launatengd gjöld nefnda um 7,6 m.kr og eru þau nánast 
óbreytt frá fyrra ári. 
 
Reiknað er með auknu aðhaldi í kaupum á vöru og þjónustu. 
 
Sveitarfélagið hefur kostað rekstur skólamötuneytis að undanteknum hráefniskostnaði sem 
innheimtur hefur verið hjá foreldrum nemenda. Áætla má að þessi kostnaður geti numið um 
56 þúsund kr. á nemanda árið 2009.  
Til að létta undir með foreldrum á þessum erfiðleikatímum þá er gert ráð fyrir að 
sveitarfélagið greiði einnig hráefniskostnað nemenda árið 2009.  Hér er bæði átt við 
nemendur grunnskóla og leikskóla.  Reiknað er með að kostnaður sveitarfélagsins vegna 
þessa verði um 4 m.kr. á árinu 2009. 
Einnig er rétt að geta þess að hreppsnefnd hefur samþykkt að ekki verði innheimt 
leikskólagjöld árið 2009.  Leikskólinn Vallaból er því algjörlega gjaldfrír árið 2009. 
 
Framkvæmdir: 
Áætlað er að framkvæmdir verði við lóð leikskóla, viðhald á húsnæði Húnavallaskóla, við 
rotþrær, tjaldstæði, að lagt verði stofnfé í félag um byggingu leiguíbúða, stofnframlag við 
stækkun Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki og hlutafjárkaup í 
Hveravallafélaginu ehf. 
Samtals er áætlað að fjárfestingar verði um 32 m. kr.  
Netto lántökur eru áætlaðar 8,7 m.kr. og fjármögnun af eigin fé 23 m.kr. 
 
Helstu niðurstöður fjárhagsáætlunar 2009. 
 
 
Tekjur:   kr.  315.237.000 
Gjöld:   kr.  311.328.000 
Afskriftir:  kr.     (5.800.000) 
Fjármagnsliðir:   kr.      4.372.000 
 
Rekstrarhagnaður: kr.      2.481.000 
 
Veltufé frá rekstri er áætlað 13,2 m.kr og handbært fé í árslok 151 m kr. 
 
Hreppsnefnd samþykkti fjárhagsáætlunina með fimm atkvæðum. (BM, JG, TJ, GL, JP) 
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 tveir sátu hjá ( ÓBB, BI.) 
 
Fulltrúar E-lista lögðu fram eftirfarandi bókun:  
Fjárhagsstaða sveitarfélagsins hefur versnað til muna síðustu misseri og hafa skuldir 
sveitarfélagsins aukist.   Rekstur málaflokka án fjármagnsliða er áætlaður neikvæður um 6.15 
milljónir árið 2009 en  árið 2008 var rekstur málaflokka án fjármagnsliða jákvæður  um 8,5 
milljónir.  Þetta sýnir að rekstur sveitarfélagsins hefur breyst til hins verra í valdatíð A-
listans. Ljóst þykir að verulega þarf að taka á rekstri sveitarfélagsins. 
 Bygging á húsnæði við Húnavelli teljum við vera algjöra tímaskekkju nú á þessum erfiðu 
tímum í efnahagsástandi þjóðarinnar.   Sýnt þykir að enginn hagnaður verði af byggingu 
leiguíbúða og þörfin virðist ekki vera til staðar.  Byggingin getur með engu móti staðið undir 
sér fjárhagslega og kemur til með að kosta íbúa sveitarfélagsins  töluverða fjármuni um 
ókomna tíð.   Nær væri að leggja mun meiri metnað í að lagfæra og viðhalda þeim 
byggingum sem eru í eigu sveitarfélagsins og hlúa að atvinnuppbyggingu á svæðinu.  
Metnaður fyrir atvinnuuppbyggingu virðist ekki vera til staðar og augljóst getuleysi 
meirihlutans kemur vel fram í atvinnumálum.   Forgangsröðun í framkvæmdum og  
skammsýni  í uppbyggingu og aðhlynningu atvinnulífsins er með öllu óviðunandi .  Ekki er 
gert ráð fyrir auknu fé til atvinnusköpunnar eða viðhalds á þeim atvinnumöguleikum sem  nú 
þegar er unnið að.  Nú er sá tími þar sem mikilvægt er að sveitarfélög horfi til 
atvinnuuppbyggingar og slái skjaldborg um atvinnu íbúa sinna.    
Í ljósi þessara annmarka sjáum við okkur ekki fært að samþykkja fjárhagsáætlun fyrir árið 
2009. 
 
Fulltrúar A-lista lögðu fram eftirfarandi bókun: 
Þar sem öll vinna við gerð fjárhagsáætlunar 2009 hefur verið unnin í góðri samvinnu beggja 
lista, kemur bókun E-lista, fulltrúum A-lista verulega á óvart. 
Fulltrúar A-lista benda á að rekstur málaflokka með fjármagnsliðum er jákvæður samkvæmt 
áætlun um 21. m. kr, og rekstur samstæðunnar jákvæður um 2.5 m. kr. 
 
Það á ekki að koma fulltrúum E-lista á óvart að rekstur sveitarfélagsins versni í því ástandi 
sem nú er í þjóðfélaginu.  Reiknað er með mikilli skerðingu á framlögum frá Jöfnunarsjóði á 
árinu 2009 og ætla má að sú upphæð nemi um 19. m. kr. frá rauntölum síðasta árs.  
Gjaldskár þjónustugjalda hafa ekki verið hækkaðar, að undanskildu sorpeyðingar- og 
sorphirðugjaldi, þrátt fyrir verulegar kostnaðarhækkanir í þjóðfélaginu.   
 
Fulltrúar A-lista vilja einnig benda á að í fjárhagsáætlun 2009 er gert ráð fyrir gjaldfríu 
mötuneyti í grunn- og leikskóla sveitarfélagsins og gjaldfríum leikskóla, hvorutveggja að 
tillögu fulltrúa A-lista. 
Með tillögunum er verið að koma til móts við barnafjölskyldur á erfiðum tímum. 
 
Varðandi viðhald á fasteignum sveitarfélagsins vilja fulltrúar A-lista benda á að staðið hefur 
verið myndarlega að viðhaldi Húnavallaskóla og samkvæmt fjárhagsáætlun er stefnt að 
áframhaldandi viðhaldi fasteigna í eigu sveitarfélagsins.   
 
Fulltrúar A-lista telja brýnt að halda áfram uppbyggingu á svæðinu við Húnavelli, sem lið í 
styrkingu samfélagsins m.a. með byggingu á parhúsi sem skipulag og fjárhagsáætlun gera 
ráð fyrir. 
 
Bókun frá fulltrúum E-lista: 
Fulltrúar E-lista hafa frá byrjun verið mótfallinn steinsteypustefnu A-listans, og telja að betur 
megi fara með fé sveitarfélagsins.  Það hefur verið sameiginleg stefna sveitarstjórnar að 
standa vel að velferðar málum, t.d. má nefna að gjaldfrjáls leikskóli var í stefnuskrá E-listans  
fyrir síðustu kosningar. 
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5. Erindi frá Blönduósbæ varðandi samstarf í skólamálum. 
Fyrir fundinum liggur erindi frá Blönduósbæ dags. 23. des 2008, þar sem óskað er eftir 
afstöðu sveitarstjórnar Húnavatnshrepps til þeirrar hugmyndar að sveitarstjórnirnar taki upp 
viðræður um hugsanlegt samstarf í fræðslumálum í sveitarfélögunum. 
 
Hreppsnefnd samþykkti erindi Blönduósbæjar.  
Eftirfarandi aðilar voru skipaðir í starfshóp til áframhaldandi viðræðna um málið: 
Björn Magnússon, Ólöf Birna Björnsdóttir, Ægir Sigurgeirsson og Jens P Jensen. 

      
6.  Bréf. 
 a)  Frá Skipulagsstofnun dags. 30. des. 2008. 

Efni:  Blöndulína.  Ákvörðun um tillögu að matsáætlun. 
Kynning á niðurstöðu Skipulagsstofnunar um tillögu Landsnets að matsáætlun um Blöndulínu 
3, 220 kv. loftlínu frá Blöndustöð til Akureyrar.   
Fram kemur að Skipulagsstofnun fellst á tillögu framkvæmdaaðila að matsáætlun með ýmsum 
viðbótum sem fram komu í innsendum erindum vegna matsáætlunarinnar og athugasemdum 
stofnunarinnar. 
Lagt fram til kynningar. 

 
b) Frá Heilbrigðisráðuneyti dags. 7. janúar 2009. 

Efni:  Áform um sameiningu heilbrigðisstofnana send til umsagnar.   
Fram kemur m.a. að ráðherra stefnir að sameiningu eftirtalinna stofnana undir nafninu 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands:  

1. Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi. 
2. Heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki. 
3. Sjúkrahúsið á Akureyri. 
4. heilsugæslustöðin á Akureyri. 
5. Heilbrigðisstofnun þingeyinga. 
6. Heilbrigðisstofnunin á Siglufirði. 
7. Heilsugæslustöðin á Dalvík. 
8. Heilsugæslustöðin á Ólafsfirði. 
 

Eftirfarandi ályktun var samþykkt: 
Hreppsnefnd Húnavatnshrepps gerir alvarlegar athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar í 
heilbrigðiskerfinu með sameiningu heilbrigðisstofnana á Norðurlandi.   
Með þessum breytingum er verið að skerða þjónustu við íbúa Austur-Húnavatnssýslu og 
sjálfstæði Heilbrigðistofnunarinnar á Blönduósi stefnt í hættu.   Ekkert liggur fyrir um að 
þessar breytingar skili sparnaði í heilbrigðiskerfinu. 
 
Hreppsnefnd mótmælir  því harðlega að fækkað verði um eina læknastöðu á Blönduósi og 
vekur athygli á því að Austur-Húnavatnsýsla er mjög víðfemt svæði með auknum straumi 
ferðamanna.   
Öflug og sjálfstæð heilbrigðisþjónusta er afar mikilvæg fyrir íbúa svæðisins.  Með sameiningu 
heilbrigðisstofnana er vegið harkalega að hagsmunum og öryggi íbúa Austur-Húnavatnssýslu 
og starfsfólki heilbrigðisþjónustunnar á Blönduósi. 

 
 c)  Frá Samgönguráðuneyti dags. 17. des. 2008. 

Efni:  Frumvarp til laga um hækkun hámarksútsvars í 13,28% 
Lagt fram til kynningar. 

 
d) Frá Félagi tónlistarskólakennara dags. 6. janúar 2009. 

Efni:  Ályktun um stöðu tónlistarskólanna í landinu. 
Lagt fram til kynningar. 
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e) Frá Leið ehf dags. 19. desember 2008. 

Efni:  Gerð aðalskipulags fyrir sveitarfélögin.  Tillaga um nýjar veglínur. 
Vísað til gerðar aðalskipulags. 

 
 f)  Frá SSNV dags. 5. janúar 2009. 

Efni:  17. ársþing SSNV. 
Ársþing SSNV verður haldið í Skagafirði dagana 24.-25. apríl 2009. 
 

7. Önnur mál 
Oddviti kynnti bréf frá Bændasamtökum Íslands dags. 16. janúar 2009, varðandi bótarétt 
framkvæmda í almannaþágu og framkvæmd eignarnáms. 

 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 16.40 
 
 
__________________________           ________________________ 

Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 
 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jóhanna E Pálmadóttir    Ólöf Birna Björnsdóttir 

 
 
__________________________           __________________________ 

Gróa M. Lárusdóttir    Jens P Jensen   


