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Helstu málefni frá sveitarstjórn

Samgöngur
Greiðar samgöngur sem byggja á góðu vegakerfi eru nauðsynlegar forsendur fyrir uppbyggingu atvinnulífs og 
viðunandiafkomu heimila ogfyrirtækja. FlestÍrtengi-oghéraðsvegiríHúnavatnssýslu uppfyllaenganveginn þær 
kröfur og fer ástand þeirra versnandi ár frá ári vegna ónógs viðhalds. Óhætt er að fullyrða að oft á tíðum eru vegirnir 
hættulegir vegfarendum og ættu að merkjast sem slíkir.

Vegakerfi Húnavatnshrepps, utan þjóðvegan, er uppbyggtafmalarvegum. Smá kaflareru þómeð varanlegu siitlagi 
eða 21 kílómeter bundinn slitlagi af þeim vegum innan sveitarféiagsins sem ekki er þjóðvegur eitt (i). En malarvegir 
innan sveitarfélagsins eru alls um 250 kílómetrar. Ljóst er að nánast alíir vegir \ Húnavatnshreppi, utan þjóðvegar 
eitt (1) eru malarvegir,

Umferð erlendra ferðamanna hefurvaxiðárfrá árí og uppbyggingá þjónustu viðferðamenn er nauðsynlegviðbót 
við atvinnulíf í héraðinu. Sú staðreynd eykur þá knýjandi þörf að fjármagni sé veitt til viðhalds og uppbyggingu 
vega. Mikilvægt erað bæta viðhald ogendurbætur á Kjalvegi, Um Kjalvegaka tugþúsundir ferðamanna á hverju 
sumri. Varhugaverteraðauka ferðamennskuá þessum stöðum efstofnvegirað þeimeru mjögslæmir,hættulegir 
og nánast ófærir til aksturs, vönum sem óvönum bifreiðastjórum.

Vetrarþjónusta, Vegagerðarinnar, það er að segja snjómoksturog hálkuvarnir, hafa verið í lágmarki á vegum innan 
sveitarfélagsins. Margir íbúar þurfa að verða sér út um bjargir, sækja vinnu og nám um langan veg. Börnum er ekið 
daglega tií og frá skóla í sveitarfélaginu,

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps óskar eftir því við Fjárlaganefnd Alþingis að hún tryggi aukið fjármagn til að binda 
vegi innan sveitarféíagsins bundnu slitlagi, Sveitarstjórn leggur ríka áherslu á að Vegagerðinni verði tryggt fjármagn 
til að binda Þingeyraveg (721) slitlagi vegna aukinnar umferðar ferðamanna á þann sögufræga stað. jafnframt að 
vetrarþjónusta Vegagerðarinnar verði tryggt aukið fjármagn.

Fjarskiptamál
Innan Húnavatnshreppsvantar mikið uppá aðfjarskipti séu ílagi. Þaðerað segja nettengingar, farsímatengingarog 
móttöku skiíyrði fyrir útvarp og sjónvarp séu í ásættanlegu ástandi. Víða um sveitarfélagið er ekkert farsímasamband 
ogá þó nokkrum heimilum eru móttökuskilyrði fyrír sjónvarps og útvarpsútsendingarafar ófullnægandi eða ekkert. 
Sama má segja um netsamband ogtengingar við það. Mikilvægt er að fbúar dreifbýlisins standi jafnfastis öðrum 
fbúum landsins hvað fjarskiptaþjónustu varðar. í nútíma samfélagi er þetta stór þáttur í lífi fólks, í leik og starfi.

f fjarskiptaáætlun kemurfram aðallir landsmenn sem þess óskagetí tengstháhraðaneti ognotið hagkvæmrarog 
öruggrarfjarskiptaþjónustu.

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps óskar eftir því við Fjárlaganefnd að fjarskiptasjóði verði tryggðir þeir fjármunir 
sem þarf til að koma á móts við þau sveitarfélög sem eru byrjuð að undirbúa Ijósleiðaravæðingu á sínu svæði og 
jafnframtað fjármagn verði tryggttii að koma innihaldi skýrslunar "ísland Ijóstengt" í framkvæmd sem allra fyrst 
íslanditii heilla.



Ferðaþjónusta
Ferðaþjónusta er vaxtarbroddur í Húnavatnshreppi sem og víðast annarsstaðar, Samgöngumál, fjarskiptamál 
og rafmagnskostnaður eru mjög mikilvægir þættir hjá ferðaþjónustaðilum, Víða um sveitarfélagið er ekkert 
farsímasamband sem veldur því að truflun verður \ uppbyggingu á ferðamannaþjónustu,

Hvaða staðireru vinsælir hjá ferðamönnum innansveitarfélagsins?

Máþarnefna:

• Hveravelli en þangað komu yfir 40.000 ferðamenn í sumar þrátt fyrir ástand kjalvegar. Uppbygging á Kjalvegi 
erþví mikið hagsmunamál fyrirferðaþjónustuaðiia innan Húnavatnshrepps.

Sveitarstjórn óskar eftir því við Fjárlaganefnd Alþingis að aukið fjármagn verði sett í uppbyggingu á KjaSvegi til 
að dreifa ferðamönnum meira um fsland ogað Fjárlaganefnd tryggi að Umhverfísstofnun fái fjármagn til að 
standa undir þeim framkvæmdum sem eru nauðsynlegar frá þeim á Hveravöllum.

• Þrfstapaogólafslund, Húnavatnshreppurogeigendur Sveinsstaða hafa verið að vinna deiliskipulagaf Þrístöpum 
og nágrenni. í deiliskipulaginu er meðal annars er gert ráð fyrir þjónustumiðstðð fyrir ferðamenn við ólafslund. 
En reikna má með að fjölgun ferðamanna verði á þessu svæði þegar kvikmynd eftir bókinni Náðarstund sem 
fjallarumsíðustu aftöku á íslandisemfórframá Þrístöpum, verðurfullgerð.

Sveitarstjórn óskar eftir því við Fjárlaganefnd Alþingis að Framkvæmdasjóði ferðamannastaða verði áfram 
tryggt fjármagn til uppbyggingarogjafnframt að kerfi hansverði einfaldað ogekki verði kraflst 50%framlags 
sveitarfélaga á móti sjóðnum.

• Vatnsdal, mikill fjöldi ferðamanna sækirá söguslóðir Vatnsdælu á hverju ári og jafnframt Kattarauga og fleiri 
áhugaverða staði í Vatnsdal.

Sveitarstjórn óskar eftir því við Fjárlaganefnd Alþingis að hún tryggi Minjastofnun og Umhverfisstofnun 
fjármagn til að þærstofnanirgeti haidiðáfram að merkja og laga þærforn-ogumhverfisminjar sem finnastá 
söguslóðum Vatnsdælu.

• Þingeyrarog Klausturstofu, ein merkasta kirkja landsins stendurá Þingeyrum í Austur Húnavatnssýslu. Kirkjan 
varvígðáriðiB77 ogergrjóthlaðinogtekurumeitthundrað mannsfsæti.Margirgóðirgripirprýða kirkjuna og 
er elstur þeirra altaristaflan sem er frá því á 15, öld ogpredíkunarstóll ogskírnarfontur frá því um aldamótin 1700. 
Þingeyrar var höfðingjasetur um aldir og er nefnt í fornsögum sem dómstaður Húnaþings og þar er að finna 
leifar af hlöðnum hring sem er friðlýstur sem dómhringur. MunkakSaustur var stofnað á Þingeyrum árið 1133 og 
stóð það fram til 1550- Klaustrið er þekktast fyrir þau mörgu handrit sem þar voru rituð. Stjórn Þingeyrakirkju 
hefur reynt að hafa kirkjuna og Klaustursstofu á Þingeyrum opna yfir sumarið, En vegna fjárskorts hefurveruíega 
dregið úr opnunartímum en við kirkjuna er þjónustuhús þar sem hægt hefur verið skoða sýningar er tengíast 
kirkjunni ogstaðnum. Að Þingeyrum koma um 15.000 ferðamennár hvert.

Sveitarstjórn óskar eftir því við Fjárlaganefnd Alþingis að Þingeyrarklausturstofa fá 3.500.000 krónur á ári 
til að geta haldið úti sinni starfsemi og menningarsögu landsins alls á þessum einstaka stað. jafnframt verði 
Minjastofnun tryggt fjármagn tilað hefja fyriralvöru uppgröftáfornminjum á þessum sögufræga stað.

• Aðrirstaðir, innan Húnavatnshrepps eru fjötmargir staðir sem hafa verið nýttir undir ferðaþjónustu á mörgum 
þáttum hennar. Má þar nefna hestaferðir um háiendi sveitarfélagsins, gönguferðir bæði tangar og stuttar og 
skoðunarferðir á sögustaði innan sveitarfélagsins.

Sveitarstjórn óskar eftir að Fjáriaganefnd Alþingis skoði þann möguleika að Ferðamálastofu verði tryggt 
fjármagn til að aðstoða sveitarfélög eða landssvæði til að haida úti upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn stóran 
hlutaaf árinu eða því öllu.



Aðkonta ríMsins að refa- og minkaveiðum:
Húnavatnshreppurerlandmiklð sveitarfélageðaum3822 kma þarsemsauðfjárbúskapureraðal atvinnugrein íbúanna. 
Refa- ogminkastofninn virðistvera ímíkillisókn.Aðstæðurí lífríkinueru stofninum hagstæðarogekki bætirúrað 
refurinn er beinlínis friðaður á ákveðnum svæðum og lítil sem engin veiði stunduðá öðrum svæðum. Nauðsynlegt 
er að haSda stofnunum niðri meðauknum veiðum, bæði til að vernda viðkvæmt fugialíf og búfénað. Ríksvaldið hefur 
dregið sig út úr kostnaði við veiðarnar og velt honum að stórum hluta yfir á sveitarfélögin undanfarin ár.

Frá 1. janúar til i september 2015 hefur Húnavatnshreppur greitt 4.749,447 krónur vegna veiða á ref og mink, um 
11.600 krónur á hvern íbúa sveitarféiagsins,

Reíkna má með að Umhverfísstofnun greiði sveitarfélaginu rétt um 1.200.000 króna endurgreiðslu á árinu 2015.

Ljóst er að ríkið mun á næsta veiðitímabíli koma að kostnaði við refaveiðar með 24,8. milljóna kr. framlagi skv. 
Fjárlögum 2016, Skv. samþykktum Fjárlögum 2015 var þessi endurgreiðsla 53 milljónir kr. Miðað er við að þessi 
upphæð geti orðið um fjórðungur af kostnaði sveitarfélaga þó það sé alls óvíst.

Sveitarstjórn Húnavatnshreppsteluræskilegtaðendurgreiðsla Umhverfisstofnunarvegna refaveiðaverði nærri 50% 
af kostnaði sveitarfélaganna við veiðarnar. jafnframter þess óskaðað Fjárlaganefnd Alþingistryggi Umhverfisstofnun 
fjármuni til að standa við núverandi samninga vlð sveitarfélögin.

SauðfjárveikÍYamargirðiíigar:
Ástand sauðfjárveiklvarnargirðinga er víða slæmt. Er það mat sveitarstjórnar Húnavatnshrepps að verulega vanti 
upp á að viðhaldi sauðíjárveikivarnargirðinga sé sinnt sem skyidi í samræmi við 12. gr. laga um dýrasjúkdóma og 
varnirgegn þeim nr. 25/1993 ogannarra laga og reglugerða sem viðeiga.

Eftir því sem næst verður komist hamlar flárskortur því að hægt sé að grípa tí! þeírra aðgerða sem nauðsynlegar 
erusvobæta megi úr. Vfðaeru sauðfjárveikivarnargirðingarvarla fjárheldarognauðsynlegtaðverjafétil úrbóta á 
Kjalarlínu ogvarnargirðíngu við Langjðkuí (milli Húnvetninga og Borgflrðinga).

Léiegargirðíngarþýðaaðféferámilli hólfasemgeturvaldið bændummiklutjóniogóþægindum. Fargaþarfféog 
greiða útbætur.

Að auki er veríð að taka verulega áhættu með þvi að ráðast eingöngu í neyðarviðgerðir, tjasla saman lélegum 
girðíngum og leyfa öðrum að drabbast niður. Hætta á nýjum sýkingum er auðvitaðalltaf fyrir hendi oggerist það 
ogfari sýktféá milli hólfajerljóstaðtjóniðgeturorðiðgríðarlegt.

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps óskar eftir því að gerð verði bragabótá ogfjármagn verði tryggt svo viðhalda megi 
sauðfjárveikivarnargirðingum á íslandi meðsóma.





Greinargerð

Samgöngumál í Húnavatnshreppi
Vegakerfi Húnavatnshrepps, utan þjóðvegar i, er upp byggt af malarvegum, Smá kaflar eru þó með varanlegu slitlagi 
Þeireru: Sjö (7) kílómetra kafli í austanverðum Vatnsdal frá þjóðvegi 1 langleiðína að bænum Hvammi, sjö (7) kíiómetra 
kafli í Svínadal, á Reykjabrautinni frá þjóðvegi 1. að Húnavöllum og sjö (7) kílómetra kafii á Svínvetningarbrautað 
bænum KÖldukinn frá Blönduósi

Alls eru þvf 21 kííómeter bundinn slitlagi af þeim vegum innan sveitarfélagsins sem ekki er þjóðvegur eitt (1).

Réttaðgeta þessað þeirvegirsemeru malarvegir innan sveitarfélagsins eru alis um 150 kílómetrar, svo má leggja 
við þá töiu Kjaiveg að Fjórðungsöldu um 96 kílómetra,

En þeirvegir sem eru malarvegir innan sveitarfélagsins eru eftirfarandi:

• Vatnsdalsvegurað vestanverðu og að hluta að austanverðu, tengivegur (722) um 40 kílómetrar.

• Þingeyrarvegur, héraðsvegur (721) um 6 kílómetrar

• Svínvetningabraut, tengivegu r u m 25 kílómetrar.

• Reykjabraut (frá Húnavöilum aðlindum),tengivegur (724) um 5 kflómetrar.

• Auðkúluvegurvestanverðu við Svínavatn,tengivegur (726) um 16 kílómetrar.

• Svínadalsvegur frá Auðkúluvegi hjá Crund að Hrafnabjörgum, héraðsvegur (727) um 9 kílómetrar.

• Blöndudalsvegur frá Svínvetningabraut, vestan Blöndu að Eldjárnsstöðum, stofnvegur (35) og að hluta 
héraðsvegur um 12 kílómetrar.

• Blöndudalsvegur austan Blöndu, frá Svínvetningabraut að Bollastöðum, héraðsvegur (733) um 10 
kílómetrar.

• Svartárdalsvegur frá hringvegi eitt (1) að Fossum, tengivegur (734) um 26 kíiómetrar.

• Kjalvegur, að Fjórðungsöldu, stofnvegur (35) um 96 km.

Ljósteraf þessari upptalningu að nánastallirvegirí Húnavatnshreppi, utan þjóðvegareitt(i)eru malarvegir.

• Greiðarsamgöngursembyggjaágóðuvegakerfieru nauðsynlegarforsendurfyriruppbyggingu atvinnulífs 
og viðunandi afkomu heimila og fyrirtækja. Fiestir tengi- og héraðsvegir í Húnavatnssýslu uppfylla engan 
veginn þær kröfur og fer ástand þeirra versnandi ár frá ári vegna ónógs viðhalds. Óhætt er að fuliyrða að oft 
á tíðum eru vegirnir hættulegir vegfarendum og ættu að merkjast sem sSíkir,

• Vetrarþjónusta, það er að segja snjómokstur og hálkuvarnir, hafa verið í lágmarki á áður nefndum vegum. 
Margiríbúar þurfaaðverða sér út um bjargir, sækja vinnuognám um langan veg, Börnumerekiðdaglega 
til og frá skóla f sveitarfélaginu.

• Umferðerlendraferðamanna hefurvaxíðárfráárioguppbyggingá þjónustuviðferðamenn ernauðsynleg 
viðbót við atvinnulíf í héraðinu. Sú staðreynd eykur þá knýjandi þörf að fjármagni sé veitt til viðhaíds og 
uppbyggingu vega.



• Mikifvægterað bætaviðhaid ogendurbæturá Kjafvegi. Um Kjalvegaka tugþúsundirferðamannaá hverju 
sumri. Varhugavert er að auka ferðamennsku á þessum stöðum ef stofnvegir að þeim eru mjög slæmir, 
hættufegirognánastófærirtií aksturs,vönumsem óvönum bifreiðastjórum,

Sveitarstjórn Húnavatnshreppsgerirþá kröfu tílstjórnvalda ogþingmanna í FjárlaganefndAiþingÍsað brugðistverði 
við og auknu fjármagni verði veitt tíí viðhalds vega innan Húnavatnshrepps og á næstu árum verði stóraukin áhersía 
lögð á að leggja bundið siitlag á þá.

Ástand Kjalvegar er mjög slæmt og nauðsynlegt er að setja verulegtfjármagn í WðiicJÍd og uppbyggingu vegarins.

Sveitarstjórn leggur mikla áherslu á að lagt verði bundið slitiag á Þingeyrarveg (721), en um hann er mikil umferð að 
sumrl til, enda afar fjölsóttur sögu- ogferðamannastaður á Þingeyrum og leggur þunga áherslu á að staðið verði við 
þaufyrirheit semgefin hafa verið um uppbyggingu Svínvetningabrautar.

Fjarskiptamál
* Mikilvægt erað fbúar dreifbýlisinsstandi jafnfætisöðrum fbúum landsins hvaðfjarskiptaþjónustu varðar. 

Þetta er f fuliu samræmi við markmið fjarskiptaáætlunar þar sem fram kemurað aliir landsmenn sem þess 
óskageti tengst háhraðaneti ognotið hagkvæmrarogöruggrarfjarskiptaþjónustu.

* Innan Húnavatnshreppsvantar mikið upp áað fjarsklpti séu í iagi. Þaðerað segja nettengingar, farsímatengingar 
og móttöku skilyrði fyrir útvarp og sjónvarp séu í ásættaníegu ástandi, Víða um sveitarféfagið er ekkert 
farsímasamband og á þó nokkrum heimilum eru móttökuskilyrði fyrir sjónvarps og útvarpsútsendingar 
afar ófuflnægandi. Sama má segfa um netsamband ogtengingarvið það,

* Mikilvægteraðíbúardreifbýlisinsstandijafnfætisfbúumþéttbýlisinhvaðvarðarinternetþjónustu.ínútíma 
samfélagi er þetta stór þáttur f iffi fóíks, í feik og starfi,

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps skorar á þingmenn í Fjárlaganefnd Alþingis að beita sérfyrir þvíað markmiðum 
fjarskiptaáætlunar séframfylgt

Atvinnumál
í Húnavatnshreppi hefur haiíað undan fæti í atvinnu- og búsetuþróun undanfarin ár. Sveitarféiagið býr viðviðvarandi 
fóiksfækkun og samdrátt f atvinnulífi en landbúnaður er grunn atvinnuvegur í Húnavatnshreppi.

* Það er því lykilatriði að afkoma þeirra sem stunda landbúnað sé góð svo að uppbyggingdreifbýlis verði og 
nýliðun eigi sér stað. Stjórnvaidsaðgerðir hafa margvísíeg áhrif á afkomu þeirra sem stunda landbúnað og 
möguleika þeirra til framþróunnar.

* Átaks er þörftil að auðveida nýliðun í bændastétt í dag er varia mögulegt fyrir ungt fólkað hefja búskap nema 
þeirra sem geta gengið innf bú foreldra slnna.Aðgangurað lánsfjármagni hefurveriðtakmarkað undanfarin 
ár. Þá eru vextir háir, Takmarkaður aðgangur að fjármagní hamlar uppbyggingu og endurnýjun.

* Tii aukinnar tekjuöflunar má til dæmis nefna heimavinnsiu á afurðum, nýtingu á auðlindum og fjarvinnu 
frá heimili. Aðstoð, ráðleggingar og fjármögnun eru iykilatriði til þess að þeir möguleikar sem vfða eru fyrir 
hendi séu nýttir,

* Ferðaþjónusta ervaxtarbroddurí Húnavatnshreppi sem ogvfðastannarsstaðar, Samgöngumál,fjarskiptamál 
og rafmagnskostnaðureru mjÖgmÍkiivægirþættirhjáferðaþjónustaðilum.UppbyggÍngá Kjaivegiermikið 
hagsmunamái fyrir ferðaþjónustuaðila á svæðinu, Hunavatnshreppur ogeigendur Sveinsstaða í Þingi eru að 
vinna deiliskipulag þar sem meða! annars er gert ráð fyrir þjónustumiðstöð fyrir ferðamenn við Ólafslund.

10



Mikill fjoldi ferðamanna sækir Þingeyrarog Klausturstofu heim. jafnframthafa Þrístapar, Vatnsdalshólarog 
Vatnsdalur mikið aðdráttarafl fyrirferðamenn.

• ínnan Húnavatnshreppseinsogvíðaannarsstaðarer húsnæðisem lítteðaekkerternýtt. Þau husmá nýta 
fyrir smærri fyrirtæki. Styrkir til nýsköpunnar og aðgangur að sérfræðiþjónustu geta skipt sköpum í þessu 
sambandi.

• Nú er fyrirhuguð stækkun Blönduvirkjunar um 30 mw. Það er orðið tímabært að þessi auðlind skili sér til 
héraðsins íformi atvinnuuppbyggingar, Engin atvinnuuppbygging hefur orðið í Austur Húnavatnssýslu í 
tengslum við Blönduvirkjun sem framleitt hefur rafmagn síðan 1990.

• Húnavatnshreppur lýsir yfir ánægju með vinnu Verkefnisstjórnar A-Hún og skýrslu hennar um 
atvinnuuppbyggingu í Austur-Húnavatnssýslu. Húnavatnshreppur hvetur til að unnið verði að 
atvinnuuppbyggingu á svæðinu á grundvelli skýrsiunnar.

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps skorar á þingmenn í Fjárlaganefná Alþingis að standa vörð um uppbyggingu á 
landbúnaðiferðaþjónustu og annarrar atvinnustarfssemi í héraðinu.

Skattlagning orkumannvirkja
íslensk orkufyrirtæki greiða margvísiega skatta og gjöld sem renna nær eingöngu í rfkissjóð en beinar skatttekjur 
sveitarfélaga af orkufyrirtækjum eru einungis í formi fasteignaskatts.

* Undanþáguákvæði lagaumskráninguogmatfasteignavalda þvíaðekkierlagðurfasteignaskatturáýmsar 
fasteígnir orkufyrirtækja. Á þetta meðal annars við um stöðvarhús, stíflumannvirki og fasteignum þeim 
tengdum.

* Við markaðsvæðingu orkugeirans var þess ekki gætt af stjórnvöldum að afnema undanþágur sem snúa 
að skattheimtu sveitarfélaga. Eðlilegt er að orkufyrirtæki greiði fasteignaskatt af Öllum sfnum fasteignum 
eins og Önnur fyrirtæki á frjálsum markaði. Þar er um að ræða stífiumannvirki, lagnir, borholur, vatns- og 
jarðhitaréttindi ogvindmyllur,

* Það er ekki í samræmi við orkustefnu fyrir ísiand, né stefnumörkun í auðiindmálum, þar sem fjallað 
er um umfang auðiindaarðs, að orkufyrirtæki landsins njóti skattaundanþága eða ívifnanna á kostnað 
sveitarfélaga,

* Til þess að góð sátt náist um nýtingu og verndun orkuauðlinda þarf að tryggja með einhverjum hætti 
hagsmuni þeirra sem málinu tengjast Hagsmunir ríkis og sveitarféiaga fara saman hvað varðar, gagnsæjar 
og réttiátar regiur gildi um meðferð orkuauðlinda, sem miði að þvf að hámarka samfélagslegan arð af 
auðHndum landsins.

Nauðsyntegt er að gerðar verði lagabreytingar til að afnema gitdandi undanþágur orhufyrirtœkja frá greiðsiu 
fasteignagjaída. Samband íslenskra Sveitarfélaga ásamt Samtökum orkusveitarfélaga hafa tekið þessi mát upp við 
stjórnvöld.

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps teggur mikta áherslu á að þingmenn í Fjárlaganefnd Alþingis, beiti sérfyrir því að 
undanþágur orkufyrirtækja tit greiðslufasteignagjalda verði afnumdar.
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Nýting orku í héraði
• Mikil fólksfækkun hefur orðið í sveitarféiögunum i Húnavatnssýslum undanfarna áratugi. Til að snúa 

þessari þróun við er afar mikiívægt að unnt sé að nýta aíla þá kosti sem svæðið hefur uppá að bjóða til 
aukinnar atvinnusköpunar. Þetta á ekki hvað síst við um það að nýta þá orku sem framleidd er á svæðinu til 
atvi n n u u p pbyggi n ga r.

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps telur nauðsynlegt að orka Blönduvirkjunar og Blönduveitu nýtist til uppbyggingar á 
atvinnustarfsemi í héraðinu og skorar á þingmenn í Fjárlaganefnd Alþtngis, ísamstarfi við heimamenn, að beita sér 
aðfultum þunga fyrir þvíað svo geti orðið.

Raforkukostnaður í dreifbýli
* Nokkuð góð sátt hefurverið um þaðundanfarináraðjafna eigi húshitunarkostnað milli landssvæða. Þrátt 

fyrir það hefur bilið milli rafhitunar ogjarðvarma aukist stöðugt. Ástæðan er meðal annars sú að verðmunur 
ájarðvarma og rafhitun hefuraukistán þessaðupphæð niðurgreiðslna hafi fylgt þeirri þróun.

• Framlögtil jöfnunará raforku-oghúshitunarkostnaðier mikiðhagsmunamáí fyrir íbúa Húnavatnshrepps, 
Þá vetdur sú biðstaða sem er á lagningu þriggjafasa rafmagns, kostnaðarauka og óþæginum fyrir þá sem á 
því þurfa að halda vegna búreksturs síns.

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps skorar á þingmenn S Fjárlaganefnd Alþingis að tryggja að jöfnuður áflutningi og dreifingu 
á raforku til hitunar Sbúðarhúsnœðis verði sem jafnastur og að þriggjafasa rafmagn verði lagt um sveitarfélagið.

Dreifnám í Austur-Húnavatnssýslu
* Bíönduósbær, Húnavatnshreppur,Sveitarfélagið Skagaströnd ogSkagabyggðf Austur-Húnavatnssýslu hafa 

frá og með haustinu 2013 boðið upp á dreifnám á Biönduósi í samstarfi við Fjölbrautaskóla Norðurlands 
vestra. Markmið meðdreifnámi erað gera nemendum kleiftaðstunda nám í heimabyggð, ailtaðtveimur 
árumeftiraðgrunnskóía lýkur. í þvf feíst stöðugleiki, aukin lífsgæði ogjafn aðganguraðnámi.

• Um er að ræða mikið hagsmunamál fyrir fjölskyldur í Austur Húnavatnssýslu, Mjög einstakiingsbundið er 
hversu vel unglingar eru tiíbúnir að fíytja að heiman og mörg dæmi eru um nemendur sem fiosna upp úr námi 
sökum öryggis- og stuðningsieysis. Það hefur augíjóslega aukinn kostnað í för með sér fyrir forráðamenn að 
þurfa að standa straum af kostnaði við dvol á heimavist og í sumum tiífeilum að halda úti tveimur heimilum á 
meðanánámistendur. Einnigeru dæmiumaðljöiskyldurhafatekiðsigupp ogfíuttá brotttil þessaðfylgja 
ólögráða einstaklingí eftirá nýjan skólastað. Ekki má heldurgieyma aðungmenniáaldrinumi6~i8áraeru 
ákaflega mikiivæg þeim samféiögum sem þautilheyra. Þvíer mikilvægtað þau fáitækifæritil þess aðdvelja 
á heimiium slnum eins lengi og kostur er ogvera virkir þátttakendur í menningar- félags- og fþróttalffi sinna 
samfélaga.

♦ Annarmarkhópurdreifnámserufuliorðnireintakíingar,eða ungmennisemflosnaðhafa úrnámi,semgætu 
nýttsér þennan möguíeika tií þessað hefja námeða haldaáfram námi semannars hefðiekkí orðið.

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps shorar á þingmenn í Fjárlaganefnd Alþingis að tryggja þaðfjármagn sem þarftii að 
haida áfram með verhefnið, dretfnám á Blönduósi.



Aðkoma ríkisins að refa- og minkaveiðunt:
* Frá i. janúar til t september 2015 hefur Húnavatnshreppur greitt 4.749.447 krónur vegna veiða á ref og 

mink.

* Húnavatnshreppur er landmikið sveitarfélag eða um 3822 km2 þar sem sauðfjárbúskapur er aðal atvinnugrein 
Ibúanna.Refastofninnvirðistveraímikillisókn.Aðstaeðurílífríkinueru stofninumhagstæðarogekki bætirúr 
að refurinn er beinllnis friðaðurá ákveðnum svæðum og lítil sem engin veiði stunduð á öðrum svæðum.

♦ Nauðsynlegt er að halda refastofninum niðri með auknum veiðum, bæði til að vernda viðkvæmt fuglalíf og 
búfénað. Rlksvaldið hefurdregið sig út úr kostnaði við veiðarnarog velt honum alfarið yfir á sveitarfélögin 
undanfarln ár.

• Ljóst er að ríkið mun á næsta veiðitímabili koma að kostnaði við refaveiðar með 24,8. milljóna kr. framlagi 
skv. Fjárlögum 2016. Skv. samþykktum Fjárlögum 2015 var þessi endurgreiðsla 53 miíljónir kr. Miðað ervið 
að þessi upphæð geti orðið um fjórðungur af kostnaði sveitarfélaga þó það sé ails óvíst. Æskilegt væri að 
þessi upphæð næði aiit að 50% af kostnaði sveitarfélaganna við veiðarnar,

Sveitarstjórn Húnavatmhrepps leggur áherslu á að stjórnvölá tahi áfram þátt í kostnaði sveitarféiaga við eyðingu 
minha.

Jafnframt leggursveitarstjórn Húnavatnshrepps mihia áhersiu á að þingmenn í FjáriaganefnáAlþingis, heiti sérfyrir 
því að ríhið tahi auhinn þátt í hostnaði við refaveiðar enáa um mihið hagsmunamál að ræða.

Heilbrigðismál
• Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi hefur búið við mikinn samdrátt slðastliðin ár. Starfsemi stofnunarinnar 

er kominað þolmörkum ogef um frekari samdráttverðurað ræða mun það bitna verulega á þjónustu við 
íbúana,

• Að gefni tilefni leggur Húnavatnshreppur mikia áherslu á að staðið verði vörð um heilbrigðisþjónustu I 
héraðinu.Tryggtverði að sú breytingsem gerð hefurverið með stofnunar Heilbrigðisstofnunar Norðurlands 
leiði ekki tii skertar þjónustu fyrir fbúana né frekari fækkunar starfa.

• Heilbrigðisþjónusta ergrunnþjónusta ogeinn af þeim megin þáttum sem ráða búsetuvali fólks.

Sveitarstjórn Húnavatnshrepps leggur mikla áherslu á að þingmenn i Fjáriaganefnd Alþingis standi vörð um 
heilbrigðisþjónustu í Austur-Húnavatnssýslu ogað grunnþjónusta verði tryggð.

Ýmislegt
* Traustogfjölbreyttatvinnulíf f þéttbýli ogdreifbýli ergrunnurinn að þvíaðstöðva megi viðvarandi fólksfækkun 

á Norðurlandi vestra. Ungt vel menntað fólk þarf að eiga þess kost að fá störf við sitt hæfi í heimahéraði. 
Gera verður þá kröfu til ríkisvaldsinsað störfumá vegum rfkisins verði fjöigaðásvæðinu, þá er löngu orðið 
tímabærtað í Austur Húnavatnsýslu verði byggð upp starfsemi sem nýtirorku Blönduvirkjunnar.

* Tryggt verði að unnið verði eftir þeirri viljayfírlýsingu sem samþykkt var á Alþíngi 17. október 2013 er varðar 
atvinnuuppbygginu í Austur Húnavatnssýsiu,

* Gera þarf sveitarféiögum kleift að veita íbúum sínum góða þjónustu, svo sem í skólamáíum, sorphlrðu, 
féiagslegri þjónustu ofl. Tekjustofnar sveitarfélaga þurfa að taka mið af því.

73



\
J

\
J

>

)

N.

)

)

)

)

)

)

.)

)

)

)

)

)

)

)

)


