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Þriðjudaginn 31. mars 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.      Ársreikningur Húnavatnshrepps 2008 lagður fram til kynningar.  

Kristján Jónasson, endurskoðandi kynnir ársreikninginn.  Skoðunarmenn reikninga 
Húnavatnshrepps sitja fundinn undir þessum dagskrárlið. 
 

2. Framkvæmdir og viðhald eigna.  Byggingarfulltr. Húnavatnshrepps situr  
            fundinn undir þesum dagskrárlið. 

 
3. Fjárhagsáætlun 2010 – 2012, fyrri umræða. 

 
4. Fundargerðir: 

a)  Byggingarnefndar dags. 25. mars 2009. 
 b)  Fræðslunefndar dags. 23. mars 2009. 
 c)  Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dags. 16. mars 2009 
 d)  Hússtjórnar Húnavers dags. 23. febrúar 2009. 
 e)  Íbúafundar vegna aðalskipulags dags. 17. mars 2009. 
 f)  Stjórnar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf dags. 9. mars 2009. 
 g)  Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún dags. 24. mars 2009. 
 h)  Heilbrigðisnefndar Norðurlands-vestra dags. 6. mars 2009. 
 i)  Stjórnar SSNV dags. 17. mars 2009. 
      
5.  Bréf. 
 a)  Frá Þjóðskrá dags. 20. mars 2009. 
 b)  Frá Tækifæri hf. dags. 18. mars 2009. 
 c)  Frá forsætisráðuneytinu dags. 2. mars 2009. 
 d)  Frá sveitarfélaginu Skagafirði dags. 27. febrúar 2009. 
 e)  Frá menntamálaráðuneyti dags. 12. mars 2009. 

f)  Frá UMFÍ dags. 13. mars 2009. 
g)  Frá Umhverfisstofnun dags. 16. mars 2009. 
h)  Frá Hákoni Þór Svavarssyni, ódagsett. 
i)  Frá Orkusetri iðnaðarráðuneytis, ódagsett. 

 
6.         Önnur mál 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Hreppsnefnd Húnavatnshrepps 
 66. fundur. 
 

 2 

 
Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 11.05 
 
1. Ársreikningur Húnavatnshrepps 2008 lagður fram til kynningar.  

Kristján Jónasson, endurskoðandi kynnir ársreikninginn.            
Skoðunarmenn reikninga Húnavatnshrepps sitja fundinn undir 
þessum dagskrárlið. 

Kristján Jónasson endurskoðandi frá KPMG  kynnti ársreikning Húnavatnshrepps 2008. 
Þar sem ekki náðist að senda ársreikninginn út með fundargögnum þá er hann lagður fram til 
kynningar nú. 
Kristján fór yfir rekstrarreikning, efnahagsreikning og sjóðsstreymi ársins ásamt skýringum 
þeim tengdum.  Rekstrarhagnaður samstæðu A og B hluta  er  rúmar 23 millj.kr. 
 
Þóra Sverrisdóttir og Halldór Guðmundsson gerðu grein fyrir vinnu við skoðun á 
bókhaldsgögnum og ráðstöfun fjármuna.  
Bentu þau á hve sveitarfélagið er háð framlögum frá Jöfnunarsjóði.  Auka þurfi aðhald í 
kostnaði vegna skólaaksturs. Fara þurfi ofaní launamál og mannahald sveitarfélagsins. 
Töldu þau ársreikninginn réttan og mæltu með því að hann yrði samþykktur. 
Kristján, Halldór og Þóra yfirgáfu fundinn. 
 
Fyrri umræða um ársreikning sveitarfélagsins fer fram á næsta fundi hreppsnefndar. 

 
2. Framkvæmdir og viðhald eigna.  Byggingarfulltr. Húnavatnshrepps 

situr  fundinn undir þesum dagskrárlið. 
Bjarni Þór Einarsson mætti til fundar.  Rætt var um viðhaldsmál Húnavallaskóla.  
Byrjað verði á því að endurnýja glugga í íbúðaálmu og bókasafni.  Farið var yfir stöðu 
framkvæmda í fráveitumálum.  Bjarni yfirgaf fundinn. 
 

3. Fjárhagsáætlun 2010 – 2012, fyrri umræða. 
Sveitarstjóri kynnti fjárhagsáætlun Húnavatnshrepps fyrir árin 2010-2012.  
Hreppsnefnd samþykkti að vísa fjárhagsáætluninni til síðari umræðu 
 

4. Fundargerðir: 
a)  Byggingarnefndar dags. 25. mars 2009. 

Fundargerðin samþykkt. 
 
b) Fræðslunefndar dags. 23. mars 2009. 

Könnun verður gerð hjá foreldrum leiskólabarna á þörf fyrir opnun leikskóla í sumar.  
Afstaða verður tekin til sumarlokunar þegar sú könnun liggur fyrir. 
Lögð fram til kynningar. 

 
 c)  Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dags. 16. mars 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 d)  Hússtjórnar Húnavers dags. 23. febrúar 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 e)  Íbúafundar vegna aðalskipulags dags. 17. mars 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 f)  Stjórnar Fasteigna Húnavatnshrepps ehf dags. 9. mars 2009. 
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Lögð fram til kynningar. 
 
 
 g)  Stjórnar Félags- og skólaþjónustu A-Hún dags. 24. mars 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 h)  Heilbrigðisnefndar Norðurlands-vestra dags. 6. mars 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 

i) Stjórnar SSNV dags. 17. mars 2009. 
Lögð fram til kynningar. 
 

      
5.  Bréf. 
 a)  Frá Þjóðskrá dags. 20. mars 2009. 

Efni:  Varðar kjörskrá vegna kosninga til Alþingis þann 25. apríl 2009. 
Til kynningar. 

 
b) Frá Tækifæri hf. dags. 18. mars 2009. 

Efni:  Aðalfundur Tækifæris hf. verður haldinn fimmtudaginn 2. apríl n.k. að 
Strandgötu 3, Akureyri og hefts kl. 14.00. 
Til kynningar. 

 
c) Frá forsætisráðuneytinu dags. 2. mars 2009. 

Efni:  Nefnd á vegum forsætisráðuneytis er ætlað að gera úttekt á vatns- og 
jarðhitaréttindum í eigu ríkisins.  Óskað er eftir upplýsingum um þá samninga sem 
taka til framangreindra réttinda og sveitarfélagið hefur átt aðild að. 
 
Sveitarstjóra falið að skoða málið og svara erindinu. 

 
 
 d)  Frá sveitarfélaginu Skagafirði dags. 27. febrúar 2009. 

Efni:  Kynning á stöðu mála varðandi gerð aðalskipulags Skagafjarðar 2009-2021.   
Til kynningar 

 
 e)  Frá menntamálaráðuneyti dags. 12. mars 2009. 

Efni:  Menningarlandið 2009.  Ráðstefna á Hótel Stykkishólmi 11. og 12. maí 2009. 
Til kynningar. 

 
f) Frá UMFÍ dags. 13. mars 2009. 

Efni:  Óskað eftir umsóknum frá sambandsaðilum Ungmennafélags Íslands um að 
taka að sér undirbúning og framkvæmd 14. Unglingalandsmóts UMFÍ sem haldið 
verður um verslunarmannahelgina 2011. 
Til kynningar. 
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g) Frá Umhverfisstofnun dags. 16. mars 2009. 

Efni:  Varðar móttöku og meðhöndlun á raf- og rafeindatækjaúrgangi. 
Sveitarstjóri skoði málið. 

 
 
h) Frá Hákoni Þór Svavarssyni, ódagsett. 

Efni:  Ósk um styrk. 
Hreppsnefnd sá sér ekki fært að verða við erindinu. 

 
i) Frá Orkusetri iðnaðarráðuneytis, ódagsett. 

Efni:  Varðar bætta einangrun íbúðarhúsnæðis í eigu sveitarfélaga.  Átak til 
orkusparnaðar og atvinnusköpunar. 
 
Sveitarstjóra falið að skoða þetta mál áfram. 
 
 

6.         Önnur mál 
Samþykkt var að styrkja uppfærslu á vefnum northwest.is um tíuþúsund kr. 
 
Samþykkt var að taka fundargerðir Hússtjórnar Húnavers dags. 16. og 30. mars til 
umfjöllunar undir þessum lið. Lagðar fram til kynningar. 
 
Tekið fyrir erindi Bændasjóðs Bólstaðarhlíðarhrepps varðandi styrkveitingar. 
Hreppsnefnd staðfestir tillögur stjórnar Bændasjóðs Bólstaðarhlíðarhrepps um styrki 
úr sjóðnum á árinu 2009. 
 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 14.45 
 
 
__________________________           ________________________ 

Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 
 
__________________________           _________________________ 

Jóhanna E Pálmadóttir    Birgitta Halldórsdóttir 
 
 
__________________________           __________________________ 

Gróa M. Lárusdóttir    Jens P Jensen   


