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FUNDARGERÐ 
BYGGÐARRÁÐS HÚNAÞINGS VESTRA 

709.  fundur byggðarráðs Húnaþings vestra, haldinn mánudaginn 22. ágúst 2011 kl. 
14:00  í  fundarsal Ráðhússins. 

Dagskrá: 

1. Viðræður við Sigríði Tryggvadóttur og Sigríði Hjaltadóttur. 
2.  Ársþing SSNV 2011. Leó Örn Þorleifsson. 
3. Aðalfundarboð Menningarráðs Norðurlands vestra. 
4. Efling sveitarstjórnarstigsins. Gátlisti og umræðuskjal. 
5. Bréf Ungmennafélags Íslands. 
6. Bréf Umhverfisstofnunar. 
7. Fyrirhugað verkfall Félags leikskólakennara. 

 
Afgreiðslur: 

1. Byggðarráð samþykkir að fresta 1. lið til næsta fundar. 
2. Lögð fram dagskrá 19. ársþings SSNV sem haldið verður í Reykjaskóla 26.-27. ágúst 

n.k.  Oddviti kynnti. Sveitarstjórn Húnaþings vestra hefur samþykkt að sameina félags-
og skólaþjónustu í sveitarfélaginu og með því veita íbúum heildstæða þjónustu.  Þar er 
gert ráð fyrir ráðgjöf við börn og fullorðna í málefnum fatlaðra. Byggðarráð ítrekar 
beiðni um að stjórn byggðasamlags um málefni fatlaðra greiði sveitarfélaginu fyrir þá 
þjónustu og geri ráð fyrir því í fjárhagsáætlun 2012.  Í tengslum við Landshlutaáætlun 
Norðurlands vestra, Ísland 2020 leggur byggðarráð áherslu á að koma á dreifnámi í 
Húnaþingi vestra og stuðning við lagningu hitaveitu í dreifbýli í Húnaþingi vestra. 
Vegna samgönguáætlunar áranna 2011-2014 er áhersluatriði Húnaþings vestra lagning 
bundins slitlags á Vatnsnesveg og Miðfjarðarveg. Sveitarstjóra falið að koma 
ofangreindum áhersluatriðum á framfæri við framkvæmdastjóra SSNV. 

3. Lagt fram til kynningar aðalfundarboð Menningarráðs Norðurlands vestra sem haldinn 
verður í Reykjaskóla 26. ágúst n.k. 

4. Lagt fram til kynningar erindi Innríkisráðuneytisins „Efling sveitarstjórnarstigsins. 
Gátlisti og umræðuskjal. 

5. Lagt fram bréf Ungmennafélags Íslands dags. 15. ágúst 2011, auglýsing um 
forvarnarmál. Byggðarráð samþykkir erindið og felur íþrótta-og tómstundafulltrúa að 
ganga frá málinu. 

6. Lagt fram bréf Umhverfisstofnunar frá 29. júlí 2011, um reglubundið 
mengunarvarnaeftirlit ásamt eftirlitsskýrslu fyrir urðunarstaðinn á Syðri-Kárastöðum. 
Sveitarstjóra og starfsmanni tæknideildar falið að svara erindinu. 

7. Byggðarráð lýsir yfir ánægju sinni yfir að ekki skuli hafa komið til verkfalls 
leikskólakennara þar sem undirritaður hefur verið nýr kjarasamningur við Félag 
leikskólakennara. 
Samþykkt að taka á dagskrá. 

8. Borist hefur uppsögn á íbúð fyrir aldraða í Nestún frá Bjarna Jónssyni.  Þar sem ekki 
liggja fyrir umsóknir um einstaklingsíbúð, samþykkir byggðarráð að fela 
félagsmálastjóra að auglýsa íbúðina til leigu. 

 
Fundargerðin upplesin og samþykkt.   Fundi slitið kl. 15:54 

 
___________________________  _____________________________ 
Leó Örn Þorleifsson            Sigurbjörg Jóhannesdóttir 
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      ___________________________  _____________________________  
      Elín R. Líndal                        Guðrún Ragnarsdóttir, skrifstofustjóri 
    
      Áheyrnarfulltrúi                           

        
      ___________________________  _____________________________  
      Elín Jóna Rósinberg.    Skúli Þórðarson, sveitarstjóri 
          


