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Þriðjudaginn 1. desember 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. Útsvarsprósenta ársins 2010. 
 
3. Gjaldskrár, styrkir og launakjör nefnda. 
 
4. Fundargerðir: 
 a)  Fræðslunefndar Húnavatnshrepps dags. 12. nóv. 2009. 
 b)  Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún. dags. 12. nóv 2009. 

c)  Stjórnar SSNV dags. 27. október 2009. 
 d)  Stjórnar SSNV dags. 10. nóvember 2009. 

e) Byggðasamlags um Menningar- og atvinnumál dags. 29. okt. 2009. 
 

   
5.  Bréf. 
 a)  Frá skólamálanefnd Samb. ísl. sveitarfélaga,  dags. 23. okt. 2009. 

  b)  Frá Rauða krossi Íslands, dags. 3. nóv. 2009. 
  c)  Frá Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutn.manna, dags. 3. nóv. 2009. 
  d)  Frá Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps, dags. 5. nóv. 2009. 

e)  Frá Farskólanum á Norðurlandi vestra, dags.  6. nóv. 2009. 
f)   Frá Umhverfisstofnun, dags. 5. nóv. 2009. 
g)   Frá  Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra, dags. 16. nóv. 2009. 
h)   Frá Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi, dags. 17.nóv. 2009. 

 
6. Önnur mál. 

 
 
 

Oddviti bauð fundarmenn velkomna og setti fund kl. 13.05 
 
Samþykkt var að gera eftirfarandi breytingar á dagskrá fundarins: 
Erindi Textílseturs Íslands dags. 30. nóv. tekið fyrir undir dagskrárlið 5 i) 
 
 
1.   Skýrsla sveitarstjóra. 
Sveitarstjóri gerði grein fyrir ýmsum málum án bókana. 
Fyrir fundinum liggja gögn frá Kyndingu ehf og Varmavélum ehf, varðandi 
uppsettningu á varmadælu við Húnaver.  Sveitarstjóra var falið, í samráði við 
byggingarfulltrúa og stjórn Húnavers, að vinna málið áfram og fá mat frá fagaðilum á 
þeim kostum sem liggja fyrir. 
 
Afgreiðslu lánssamnings frá Lánasjóði sveitarfélaga var frestað til næsta fundar. 
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2. Útsvarsprósenta ársins 2010. 
Oddviti lagði fram tillögu um það að útsvarsprósenta ársins 2010, verði óbreytt frá 
fyrra ári, eða 13.28% 
 
Tillagan var samþykkt samhljóða. 

 
 

3. Gjaldskrár, styrkir og launakjör nefnda. 
Eftirfarandi var samþykkt: 
Laun nefnda, oddvita og fjallskilastjóra verða óbreytt frá fyrra ári.   
 
Samþykkt var að álagningaprósentur fasteignaskatts verði eftirfarandi:  
Fasteignaskattur A 0,43% og fasteignaskattur B 1,32% og fasteignaskattur C 1,65%  
Reglur um afslátt af fasteignagjöldum verða sömu og áður.   
 
Rotþróargjöld verða óbreytt frá fyrra ári. 
 
Gert er ráð fyrir breytingum á fyrirkomulagi við sorphirðu. Sveitarstjóra var falið að 
vinna það mál áfram. 
 
Áætlað er að innheimta vistgjöld á leikskóla umfram fjögurra tíma vistun.  
Sveitarstjóra var falið að gera tillögur að gjaldskrá. 
 
Ráðgert er að niðurgreiða að hluta hráefniskostnað í mötuneyti vegna grunnskóla- og 
leikskólanema. 

 
 

4. Fundargerðir: 
a)  Fræðslunefndar Húnavatnshrepps dags. 12. nóv. 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
b)  Byggðasamlags um Tónlistarskóla A-Hún. dags. 12. nóv 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
c)  Stjórnar SSNV dags. 27. október 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 
d) Stjórnar SSNV dags. 10. nóvember 2009. 

Lögð fram til kynningar. 
 

f)  Byggðasamlags um Menningar- og atvinnumál dags. 29. okt. 2009. 
Lögð fram til kynningar. 
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5.  Bréf. 

a)  Frá skólamálanefnd Samb. ísl. sveitarfélaga,  dags. 23. okt. 2009. 
Efni:  Sameiginleg hvatning Kennarasambands Íslands og Samband íslenskra 
sveitarfélaga til skóla og sveitarfélaga um hagnýtingu nýlegra rannsóknaniðurstaðna í 
skólasarfi. 
Lagt fram til kynningar. 

 
 b)  Frá Rauða krossi Íslands, dags. 3. nóv. 2009. 
Efni:  Beiðni um styrk til jólaaðstoðar Rauða kross Íslands. 
Samþykkt var að styrkja Rauða krossin í Austur-Hún. um 30 þúsund kr. vegna 
jólaaðstoðar RKÍ. 
 
 c)  Frá Landssambandi slökkviliðs- og sjúkraflutn.manna, dags. 3. nóv. 2009. 
Efni:  Varðar bakvaktarlaun slökkviliðsstjóra og annara félagsmanna LSS sem kunna 
að eiga inni vangoldin laun fyrir bakvaktir samkvæmt útreikningum LSS. 
Lagt fram til kynningar. 
 

d) Frá Karlakór Bólstaðarhlíðarhrepps, dags. 5. nóv. 2009. 
Efni:  Beiðni um styrk við starfsemi kórsins. 
Hreppsnefnd samþykkti að styrkja starfsemi kórsins um 200 þúsund kr. 
 

e) Frá Farskólanum á Norðurlandi vestra, dags.  6. nóv. 2009. 
Efni:  Beiðni um rekstrarstyrk að upphæð 113 þús kr. fyrir árið 2010. 
Vísað til fjárhagsáætlunar 2010. 

 
f)   Frá Umhverfisstofnun, dags. 5. nóv. 2009. 

Efni:  Vakin er athygli á því að í frumvarpi til fjárlaga 2010 er ekki gert ráð fyrir 
neinum fjármunum til endurgreiðslu vegna refaveiða. 
Lagt fram til kynningar. 
 
 

g)   Frá  Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra, dags. 16. nóv. 2009. 
Efni:  Fjárhagsáætlun fyrir árið 2010. 
Hreppsnefnd samþykkti að boða fulltrúa Heilbrigðiseftirlits Nv á næsta fund 
hreppsnefndar til viðræðna um fjárhagsáætlun ársins 2010. 
 

h)   Frá Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi, dags. 17.nóv. 2009. 
Efni:  umsókn um rekstrarstyrk fyrir heimilisiðnaðarsafnið árið 2010 
Vísað til fjárhagsáætlunar 2010. 
 

i)  Frá Textílsetri Íslands dags. 30. nóvember 2009. 
Efni:  Umsókn um styrk að upphæð 500 þúsund kr. á árinu 2010. 
Vísað til fjárhagsáætlunar 2010. 
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7. Önnur mál. 
Lagt fram erindi frá Bændasjóði Bólstaðarhlíðarhrepps varðandi styrkveitingu, að 
upphæð 260 þúsund kr.  vegna útgáfu Stikils.   
Hreppsnefnd samþykkti  úthlutun Bændasjóðsins. 
 
Umræður urðu um stöðu gagnavers í Austur-Húnavatnssýslu.  Endurskoðuð 
fjárhagsáætlun byggðasamlags um menningar- og atvinnumál rædd  og sveitarstjóra 
falið að óska eftir skýringum á ákveðnum kostnaðarliðum áætlunarinnar. 
 
E-listi leggur til að sveitarstjórnarfulltrúum verði fækkað um tvo á næsta kjörtímabili. 
Erindinu vísað til næsta fundar. 
 
Stefnt er á að halda næsta fund í hreppsnefnd mánudaginn 21. desember n.k. 
 

 
Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 16.55 
 
 

__________________________           ________________________ 
Björn Magnússon    Tryggvi Jónsson 
 
 

__________________________           _________________________ 
Jón Gíslason     Birgir Ingþórsson 

 
 
__________________________           _________________________ 

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


