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Þriðjudaginn 11. ágúst 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 leiti  
samkvæmt undirskriftum. 
 
 

Dagskrá: 
 
 
1. Drög að deiliskipulagi fyrir Húnavelli-þéttbýli. 
2. Skýrsla sveitarstjóra. 

 3.   Fjárhagsáætlanir fjallskiladeilda.       
4. Fundargerðir: 
 a)  Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dags. 5. júlí 2009. 
 b)  Menningarráðs Norðurlands-vestra dags. 25. júní 2009. 

c)  Stýrihóps svæðisáætlunar fyrir Húnaþing vegna heimsfaraldurs inflúensu     dags. 
31. júlí 2009.       

5.  Bréf. 
 a)  Frá óbyggðanefnd dags. 30. júlí 2009. 

  b)  Frá Félagi skógarbænda á Norðurlandi dags. 24. júlí 2009. 
  c)  Frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga dags. 21. júlí 2009. 
  d)  Frá Menntamálaráðuneyti dags. 21. júlí 2009. 
  e)  Frá AFS á Íslandi dags. 20. júlí 2009. 
  f)  Frá Félagi fagfólks í frítímaþjónustu dags. 15. júlí 2009. 
  g)  Frá kirkjuráði dags. 14. júlí 2009. 
  h)  Frá Umhverfisráðuneyti dags. 9. júlí 2009. 
 i)  Frá Samb. ísl. sveitarfél. dags. 17. júlí 2009. 
 í)  Frá allsherjarnefnd Alþingis dags. 4. ágúst 2009. 
  j)  Umsóknir um skólavist utan lögheimilissveitarfélags. 

6.         Önnur mál 
 
 
 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.00 
 
1.        Drög að deiliskipulagi fyrir Húnavelli-þéttbýli. 

Fyrir fundinum liggja frumdrög að tveimur mismunandi deiliskipulagstillögum fyrir 
þéttbýli við Húnavelli. Hreppsnefnd fór yfir tillögurnar og samþykkti nokkrar 
breytingar á tillögu-A, sem sveitarstjóri mun kynna fyrir skipulagsráðgjafa. 
 
 

2.        Skýrsla sveitarstjóra. 
Farið var yfir bókfærða stöðu deilda miðað við fjárhagsáætlun ársins 2009. 
 
Tekið fyrir erindi frá stjórn bílstjórafélags Húnavallaskóla dags. 29.07.09, með 
athugasemdum varðandi drög að skipulagi skólaaksturs fyrir veturinn 2009-2010.  
Við endurreikning á skipulagi skólaaksturs kom í ljós að um óverulegan sparnað er að 
ræða við innáakstur við Ólafslund. 
Hreppsnefnd samþykkti að breyta fyrri ákvörðun um skipulag skólaaksturs í samræmi 
við erindi stjórnar bílstjórafélags Húnavallaskóla. 
 
Oddviti kynnti fund sem fram fór með Árna Bragasyni, að hans ósk, þann 10. ágúst 
s.l. vegna óhapps sem varð við Undirfellsrétt 6. sept. 2008. 
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3. Fjárhagsáætlanir fjallskiladeilda.  

Fyrir fundinum liggja fjárhagsáætlanir fjallskiladeildar Grímstungu- og 
Haukagilsheiða, fjallskiladeildar Auðkúluheiðar, ásamt fundargerð dags. 10. ágúst 
2009 og drög að fjárhagsáætlun fjallskiladeildar Bólstaðarhlíðarhrepps vegna 
fjallskila 2009. 
 
Hreppsnefnd samþykkti fyrirliggjandi fjárhagsáætlanir. 
 
 

4. Fundargerðir: 
 a)  Fjallskiladeildar Auðkúluheiðar dags. 5. júlí 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
 b)  Menningarráðs Norðurlands-vestra dags. 25. júní 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 

c)  Stýrihóps svæðisáætlunar fyrir Húnaþing vegna heimsfaraldurs 
inflúensu  dags. 31. júlí 2009.       

Lögð fram til kynningar. 
 

5.  Bréf. 
 a)  Frá óbyggðanefnd dags. 30. júlí 2009. 

Efni:  Úrskurður óbyggðanefndar, málskotsfrestur.  Með erindinu fylgir yfirlitskort 
yfir þjóðlendulínur á vestanverðu Norðurlandi. 
 
Hreppsnefnd samþykkti að hafa samráð við stjórn sjálfseignastofnunar 
Eyvindarstaðaheiðar um framvindu málsins. Málskotsréttur er til 21. janúar 2010. 
 
  b)  Frá Félagi skógarbænda á Norðurlandi dags. 24. júlí 2009. 
Efni:  Beiðni um styrk. 
Hreppsnefnd samþykkti að styðja félagsstarf skógarbænda á Norðurlandi um kr. 20 
þúsund. 
  c)  Frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga dags. 21. júlí 2009. 
Efni:  Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 
Lagt fram til kynningar. 
 
  d)  Frá Menntamálaráðuneyti dags. 21. júlí 2009. 
Efni:  Skert framlag til námsgagnasjóðs fyrir árið 2009. Á fjárlögum 2009 voru 
sjóðnum áætlaðar 100 millj. kr. en eftir niðurskurð er framlag til sjóðsins  49 millj. kr.  
 
Hreppsnefnd telur áhyggjuefni að grípa þurfi til svo mikils niðurskurðar í þessum 
mikilvæga málaflokki. 
 
  e)  Frá AFS á Íslandi dags. 20. júlí 2009. 
Efni:  Varðar erlenda skiptinema. 
Hreppsnsefnd hafnar erindinu. 
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  f)  Frá Félagi fagfólks í frítímaþjónustu dags. 15. júlí 2009. 
Efni:  Áskorun til sveitarstjórna að standa vörð um starfsemi félagsmiðstöðva og 
frístundarheimila fyrir börn og unglinga. 
Lagt fram til kynningar. 
 
  g)  Frá kirkjuráði dags. 14. júlí 2009. 
Efni:  Þinglýsingar kirkna. 
Lagt fram til kynningar. 
 
  h)  Frá Umhverfisráðuneyti dags. 9. júlí 2009. 
Efni:  Staðfesting ráðuneytisins á starfsreglum fyrir samvinnunefnd um 
svæðisskipulag Austur- Húnavatnssýslu. 
Lagt fram til kynningar. 
 
 i)  Frá Samb. ísl. sveitarfél. dags. 17. júlí 2009. 
Efni:  Lýðræðismál í sveitarfélögum og málþing 19. ágúst n.k.  
Lagt fram til kynningar.   
 
 í)  Frá allsherjarnefnd Alþingis dags. 4. ágúst 2009. 
Efni:  Frumvarp til laga um kosningar til sveitarstjórna, 149. mál, persónukjör.  Sent 
til umsagnar.  Umsagnir berist allsherjarnefnd eigi síðar en 25. ágúst 2009. 
Lagt fram til kynningar. 
 
  j)  Umsóknir um skólavist utan lögheimilissveitarfélags. 
Bókað í trúnaðarmálabók. 
 

6.         Önnur mál 
Rætt um umgengni og aðstöðu á Hveravöllum og við hesthúsin þar. 
Rætt um hættuleg gatnamót við Ólafslund. 
 

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 16.00 
 
 

__________________________           ________________________ 
Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 
 
__________________________           _________________________ 

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


