
Ég hef notað vörurnar frá Hafkalki 
undanfarið. Móðir mín mælti með þeim 
og fullyrti að þær myndu hjálpa mér í 
íþróttunum. 
Hafkalk hef ég notað í eitt og hálft ár og 
síðan mæli ég sérstaklega með Hafkrilli 
og Haf-Ró. Þessi fæðubótarefni hafa 
hjálpað mér mikið við að jafna mig eftir 
erfiða leiki og æfingar. 
Verandi orðinn 31 árs þarf ég að leita 
allra leiða til að hjálpa líkamanum við 
endurheimt því oft er stutt í næsta leik. 

HEILSUVÖRUR  
ÚR HAFINU 

www.hafkalk.is 

Mér líður mun betur eftir átökin núna og er fljótari að jafna mig, 
stirðleiki og verkir hafa minnkað til muna. Ég mæli því sterklega 
með vörunum frá Hafkalki og er þakklátur fyrir að hafa verið bent á 
þær.  

Hlynur Bæringsson  
Landsliðsfyrirliði Íslands í körfubolta  

og leikmaður Sundsvall Dragons í Svíþjóð. 

NÁTTÚRULEG 
INNIHALDSEFNI 

 
ÁN AUKAEFNA 

Hlynur Bæringsson notar fæðubótarefni frá Hafkalki ehf.  

Fæðubótarefnin frá Hafkalki eru 
framleidd úr náttúrulegum 

hráefnum og eru án aukaefna. 

Hafið er opið
á laugardögum kl. 11-15

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

Sími 554 7200 | við erum á  
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Hátt í tíu þúsund reglur og tilskipanir frá ESB
„Frá því að samningurinn um EES 

gekk í gildi fyrir um 20 árum, hefur 
nær öll lagasetning Evrópusam-

bandsins sem varðar innri markaðinn 
náð til Íslands, Liechtenstein og Noregs. Í 
allt erum við að tala um 9.500 tilskipanir, 

reglurgerðir og ákvarðanir sem hafa orðið 
hluti af EES samningnum. Þar af eru um 
5.000 í gildi nú, auk þess eru nýjar gerðir 
á leiðinni.“

Þetta segir Tore Grønningsæter, yfir-
maður upplýsingamála hjá EFTA, í svari 

við fyrirspurn Reykjavíkur vikublaðs. 
Hann bætir því við að inni í tölunni séu 
um það bill 1.800 lagareglur frá Evrópu-
sambandinu sem voru hluti EES samn-
ingsins við undirritun árið 1992. 

Frh. á bls. 2.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, ásamt Herman Van rompuy, forseta leiðtogaráðs eSb.  Mynd: ESB
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Kjarabótin þurrkuð út
„Okkur finnst þetta alvarlegt mál. 

Margir hafa bara strípaðar al-
mannatryggingar og hækkunin 

á þeim um áramót er bara étin upp,“ 
segir Bryndís Snæbjörnsdóttir, for-
maður Þroskahjálpar. 

Með nýjum reglugerðum sem Krist-
ján Þór Júlíusson, heilbrigðisráðherra, 
skrifaði undir í desember er verulega 
dregið úr ýmsum niðurgreiðslum hjá 
sjúkum, fötluðum og öldruðum; svo 
mjög segir Þroskahjálp, að allar kjara-
bætur hverfa. Töluvert hefur verið 
fjallað um hækkanir á verði fyrir heil-
brigðisþjónustu, sem eru í mörgum til-
vikum langt umfram verðbólgumark-
mið Seðlabankans, þrátt fyrir fyrirheit 
stjórnvalda um annað. Þessu hefur því 

verið mótmælt, en lítið ef nokkuð hefur 
verið fjallað um minnkandi aðstoð við 
fólk. 

Verulega dregið úr niður-
greiðslum
Alþýðusamband Íslands bendir á að 
verulega hafi verið dregið úr niður-
greiðslum vegna gervihluta, t. d. 
vegna brjóstamissis, auk þess sem 
niðurgreiðslu hafi verið hætt vegna 
ýmissa nauðsynja sem auðvelda fötl-
uðum, öldruðum og sjúkum daglegt 
líf, svo sem vegna tannhirðu, hand- 
og fótsnyrtingar og niðurgreiðslu 
hjálpartækja sem auðvelda matar-
gerð, uppþvott og borðhald. Þá hafi t. 
d. kostnaður sjúklings af hjálpartæki 

vegna kæfisvefns aukist um 77 prósent; 
úr 18 þúsundum í hátt í 32 þúsund. 

Viðkvæm mál
Bryndís Snæbjörnsdóttir hjá 
Þroskahjálp bendir einnig á að hætt hafi 
verið að niðurgreiða að fullu bleyjur 
fyrir sjúka, aldraða og þroskahaml-
aða. Kostnaðurinn geti numið 4-5000 
krónum á mánuði, tugum þúsunda 
á ári, sem áður var niðurgreiddur af 
sjúkratryggingum. Samkvæmt upp-
lýsingum frá Sjúkratryggingum á fólk 
nú að greiða einn tíunda af þessum 
kostnaði. 

„Það er erfitt fyrir fólk að koma fram 
og ræða mál af þessu tagi,“ segir Bryn-
dís. „Fólk er ekki að bera á torg að það 

þurfi að nota bleyjur eða aðstandendur 
þeirra. Þetta eru viðkvæm mál,“ bætir 
hún við. 

Loforð ráðherra
Jóna Valgerður Kristjánsdóttir, for-
maður Landssambands eldri borgara, 
segir í samtali við Reykjavík vikublað 
að samkvæmt reglugerðinni sé nú greitt 
minna fyrir öryggishnappa, auk þess 
sem fólk þurfi nú að kaupa ýmsan 
mikilvægan búnað, sem fólk hafi getað 
fengið að láni hjá Sjúkratryggingum, 
líkt og stóla í bað og sturtu. 

Sjúkratryggingar nefna þessu til 
viðbótar stafi, hækjur, stuðnings-
handrið og stoðir á heimilum. Allt eru 
þetta hjálpartæki sem gera til dæmis 
öldruðum kleift að búa á eigin heimili 
lengur en ella. 

Jóna Valgerður segir við blaðið að 
hún hafi ásamt fleirum hitt heilbrigðis-

ráðherra að máli í vikunni og hann hafi 
tekið vel í mál samtakanna og viljað 
endurskoða reglugerðina. 

Þögn ráðherra
Fulltrúar Þroskahjálpar og Öryrkja-
bandalagsins heyra hins vegar lítið 
í ráðherra. Ellen Calmon, formaður 
Öryrkjabandalags Íslands, segir að 
þessar breytingar á reglugerðinni hafi 
veruleg áhrif á tilveru fólks og lífsgæði 
„möguleika á bata og sjálfstæðu lífi 
og þátttöku í samfélaginu almennt.“ 
Hún átti fund með heilbrigðisráðherra 
í lok janúar, þar sem óskað hafi verið 
eftir viðbrögðum og lausnum, „en ekki 
hefur formlegt svar borist.“

Bryndís Snæbjörnsdóttir segir enn 
fremur að Þroskahjálp hafi engin við-
brögð fengið við erindi sínu til ráð-
herra. 

Samkvæmt upplýsingum úr heil-
brigðisráðuneytinu verða allar 
ábendingar vegna reglugerðanna skoð-
aðar, en ekki hafi verið teknar neinar 
ákvarðanir um að endurskoða þær. 
Stefnt sé að því að halda útgjöldum 
innan ramma fjárlaga. 

Eykur misskiptingu
„Aukin greiðsluþátttaka fólks í heil-
brigðisþjónustu veldur áhyggjum,“ 
segir Henný Hinz hagfræðingur hjá Al-
þýðusambandinu. „Þetta leggist þungt 
á sjúklinga og tekjulágt fólk og er til 
þess fallið að hindra aðgengi að heil-
brigðisþjónustu og auka misskiptingu.“

Rýmingarsala á bókum út mánuðinn.
Flestar bækur á helmingsafslætti.

Opið virka daga kl. 11-18.
Laugardagsopnun 22. febrúar.

Ódýrar bækur!

Basarinn
a u st u r v e r i

Persónuupplýsingar aldrei birtar
Fólk sem sinnir réttargæslu fyrir hæl-

isleitendur annars staðar á Norður-
löndum, kannast ekki við að persónu-
upplýsingar um fólk séu birtar, hvorki í 
meðförum mála né úrskurðum. 

Ögmundur Jónasson, fyrrverandi 
innanríkisráðherra, segir hið sama, en 
ýmsir stjórnmálamenn, þar á meðal 

núverandi innanríkisráðherra, haldið 
öðru fram. Jafnframt hefur, í tengslum 
við umræðu um „leka“ úr innanríkis-
ráðuneyti, verið spurt hvort persónu-
upplýsingar um hælisleitendur eigi að 
vera trúnaðargögn. Ítarlega er fjallað 
um málið hér í blaðinu. 

Sjá bls.6 og bls.12. 

Frh. af forsíðu.

Níutíu prósent frá
framkvæmdastjórninni
Grønningsæter bætir því við að 

um tíu prósent þeirra gerða, sem 
teknar hafa verið upp í EES samn-
inginn, komi frá Evrópuþinginu eða 
leiðtogaráðinu. Hin níutíu prósentin 
komi frá framkvæmdastjórninni, sem 
njóti leiðsagnar frá ýmsum nefndum 
sérfræðinga, með þátttöku aðila úr 
bæði Evrópusambandinu og EFTA. 

Spurt á þingi
Sigurður Kári Kristjánsson, þá þing-
maður Sjálfstæðisflokksins, spurðist 
fyrir um stöðu mála fyrir áratug, en 
í svari utanríkisráðherra sem þá var 
Davíð Oddsson, kom fram að yfir 2.500 
ESB gerðir hefðu verið teknar upp í 
EES samninginn á árunum 1994-2004. 

Fjórfrelsið
Í svari ráðherra var vísað til upplýsinga 
EFTA skrifstofunnar og tekið fram að 
inn í samninginn um Evrópska efna-
hagssvæðið væru aðeins teknar inn þær 
gerðir Evrópusambandsins sem varða 
fjórfrelsið svonefnda. Það eru frjáls 
vöru og þjónustuviðskipti, fjármagns-
hreyfingar og frjáls ferð launafólks. 
Einnig væru teknar upp í samninginn 
gerðir sem séu talin verða fjórfrelsið, 
eins og um samkeppni, félagsmál, um-
hverfismál, neytendavernd, hagskýrslu-
gerð og félagarétt. Í umfjöllun utanrík-
isráðuneytisins um EES mál árið 2007 
voru einnig nefnd mál á borð við ör-
yggi- og hollustuhætti á vinnustöðum, 
opinber innkaup og raforkuviðskipti. 

100 lagabreytingar
Sigurður Kári spurði einnig um laga-
breytingar vegna gerða sem teknar 
eru upp í EES samninginn. Í svari 
ráðherrans kom fram að ef slíkar 
gerðir krefðust lagabreytinga gerðu 
stjórnvöld stjórnskipulegan fyrirvara 
við slíkt, á grundvelli samingsins. 
Af þessum 2.500 ESB gerðum sem 
teknar voru upp frá ’94-‘04 hefðu 
í um 100 skipti verið gerður slíkur 
fyrirvari. 

Einn fjórði
Lausleg talning Reykjavíkur viku-
blaðs á lögum samþykktum á Alþingi 
frá og með árinu 1992 sýnir að um 
2600 frumvörp hafa orðið að lögum á 
þessum tíma. Þetta eru um 120 lög frá 
Alþingi að jafnaði. Á sama tíma hafa 
inn í samninginn um Evrópska efna-
hagssvæðið verið teknar upp 9.500 
gerðir frá Evrópusambandinu, eða 
um 430 á hverju ári að jafnaði. 

Heimildarmynd um Hraunavini
Tvær bandarískar kvikmynda-

gerðarkonur hafa verið á ferð 
hér á landi og unnið að heim-

ildarmynd um baráttu Hraunavina 
gegn vegagerð í gengum Gálgahraun. 

Eins og fram hefur komið hér í 
blaðinu hafa níu verið ákærð fyrir 
að óhlýðnast fyrirmælum lögreglu, 
þegar til stóð að halda vegagerð áfram 
í október í fyrra. Fjölmargir voru hand-
teknir og ýmist dregnir út af svæðinu 
eða settir í fangaklefa. Fyrirtaka í máli 
þeirra verður í héraðsdómi Reykjaness 
á mánudaginn. 

„Við fengum styrk frá skólanum 
okkar til að gera myndina,“ segja þær 
Ashley Moradipor og Katie Ywist, en 

þær stunda nám við háskóla í Suð-
ur-Kaliforníu í Bandaríkjunum. „Við 
heyrðum um mótmælin og hugsuðum 
strax að þetta yrði gott efni.“

Þær greina blaðamanni frá því að þær 
hafi lesið slatta af greinum um málið 
á netinu. Mótmæli vegna vegagerðar 
vöktu athygli þeirra, en þær vissu ekki 
um ákærur og dómsmál fyrr en þær 
komu hingað. Þær voru viðstaddar fyr-
irtöku málsins í héraðsdómi Reykjaness 
fyrir skömmu. 

Þær segja að það hafi komið á óvart 
að réttað sé yfir fólkinu. Þær þekki engin 
slík dæmi úr Kaliforníu. „Að vegagerð sé 
svona umdeild kemur á óvart. Síðan eru 
þetta friðsöm mótmæli og allt friðsamt 

fólk. Okkur finnst þetta mjög óvenju-
legt,“ segja Ashley og Katie. 

Þær vonast til þess að fá mynd sína 
sýnda á stöðinni PBS, sem er almanna-
þjónustusjónvarp þar vestra. 

Jóna Valgerður Kristjánsdóttir.Henný Hinz.ellen Calmon.bryndís Snæbjörnsdóttir.

Reykjavík vill reka framhaldsskóla
Samþykkt hefur verið í skóla- og 

frístundaráði að hefja viðræður 
við menntamálaráðherra um nýjan 
framhaldsskóla í höfuðborginni sem 
yrði rekinn af Reykjavíkurborg. Sjálf-
stæðismenn vilja ganga lengra og vilja 

að nýr skóli verði sjálfstætt rekinn. 
Framhaldsskólar eru á forræði ríkisins. 
Talin er þörf á nýjum framhaldsskóla á 
höfuðborgarsvæðinu, en önnur sveitar-
félög en Reykjavík hafa einnig sóst eftir 
því að fá nýjan skóla.  Sjá bls.14. 
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ashley og Katie ásamt formanni 
Hraunavina.



FÁÐU MEIRA ÖRYGGI

Reykjavík
Tangarhöfða 8
Sími: 590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Nánari upplýsingar á benni.is  
Opið alla virka daga frá 9 til 18 
og laugardaga frá 12 til 16. 
Verið velkomin í reynsluakstur.

Bílaöryggisstofnun Bandaríkjanna IIHS, hefur kynnt niðurstöður sínar 
úr árekstraprófun smábíla fyrir árið 2014. Chevrolet Spark var eini 
smábíllinn sem stóðst hámarkskröfur stofnunarinnar „Top Safety Pick“.

Hafðu í huga að Chevrolet Spark er með flottan staðalbúnað og jafnframt 
á ótrúlega hagstæðu verði. Þess vegna hvetjum við þig til að gera samanburð 
á verði og búnaði bíla í sama flokki og fá meira fyrir peninginn - sjá meira á benni.is

SPARK ER SÁ ÖRUGGASTI

Bíll á mynd: 
Chevrolet Spark LTZ

ÓTRÚLEGT VERÐ

1.736.000.-

LS BENSÍN 1.0L

BSK. 5 DYRA
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Lýðræðinu frestað
Hún vakti ekki mikla athygli, litla 

fréttin um að Reykjavíkurborg 
hyggist nýta sér heimild til að fresta 
fjölgun borgarfulltrúa úr fimmtán í 
23 – 31. Einu viðbrögðin sem ég varð 
var við voru fagnaðarlæti leiðarahöf-
undar Morgunblaðsins sem vill að 
borgin gangi enn lengra og fái sveit-
arstjórnarlögunum breytt svo borgar-
fulltrúarnir geti haldið áfram að vera 
bara fimmtán, rétt eins og árið 1908 
enda reynst „farsælt“ að hans mati.

Ekki einungis hefur íbúafjöldinn í 
Reykjavík margfaldast á rúmum hund-
rað árum, heldur hefur verkefnum 
sveitarfélagsins fjölgað og þau vaxið 
til muna. Borgin er að sýsla í ýmsu sem 
engum datt í hug að þyrfti að gera fyrir 
hundrað árum og því í mun fleiri horn 
að líta. Og komast fimmtán borgarfull-
trúar yfir það? Nei, það gera þeir ekki. 
Árum saman hafa varaborgarfulltrúar, 

einn frá hverjum flokki, verið í vinnu 
hjá borgarbúum. Grunnlaun þeirra eru 
70% af launum aðalfulltrúa. Stjórn-
málaflokkur sem fær kjörinn mann 
í borgarstjórn fær því í raun tvo fyrir 
einn en með því að halda hinum opin-
bera fjölda fulltrúa í tölunni fimmtán 
þarf hver flokkur að ná um 7% fylgi. 
Það er ansi þægilegt fyrir þá sem fyrir 
eru á fleti. Ja, nema Framsókn. 

Auk þess velur hver flokkur fólk í 
ráð og nefndir sem hinir kjörnu full-
trúar (og varafulltrúarnir) komast ekki 
yfir að sinna. Í stað þess að borgarbúar 
velji fólk í hverfaráðin og hinar ýmsu 
nefndir stjórna flokkarnir því. Stjórn-
málaflokkur sem fær einn mann kjör-
inn í borgarstjórn er þar með kominn 
með launuð verkefni fyrir um þrjátíu 
manns, suma hverja sem borgarbúar 
vita lítil deili á og hafa takmarkaðan 
aðgang að. 

Í álíka stórum sveitarfélögum í ná-
grannaríkjum okkar eru fulltrúarnir 
43 – 81.  Í Stavanger búa 122.000 
manns, um fjögur þúsund fleiri en í 
Reykjavík og þar eru fulltrúarnir 67 
og í Jönköping þar sem íbúarnir eru 
125.000 eru þeir 81.

Þetta fólk er fæst í fullu starfi sem 
kjörnir fulltrúar. Víða er eins konar 
framkvæmdastjórn sveitarfélagsins 
sem sinnir hinum daglega rekstri. 
Aðrir kjörnir fulltrúar funda sjaldnar 
en sitja í ráðum og nefndum. Þeir veita 
stjórninni aðhald, sinna eftirlitshlut-

verki og leggja stóru línurnar sem 
unnið er eftir. 

Sveitarstjórnarmál þurfa ekki 
endilega að vera flokkspólitísk. Þau 
snúast um að reka skóla, sorphirðu, 
snjómokstur og aðra þjónustu við 
íbúanna. Langstærstum hluta tekna 
er fyrirfram ráðstafað í lögbundin 
verkefni en fulltrúarnir geta haft 
mikil áhrif á hvernig þau er gerð og 
hvað það kostar. Það vantar fleiri og 
fjölbreyttari raddir, raddir venjulegra 
íbúa. Samtök ábyrgra hundaeigenda, 
samtök um skutllausan lífstíl, Kjalnes-
ingar, félag bridsspilandi eldri borgara, 
þrýstihópar öryrkja og atvinnulausra 
eiga fullt erindi í borgarmálin. Fleiri 
kjörnir fulltrúar í borgarstjórn endur-
spegla íbúana og skilja þarfir þeirra 
betur og geta þar með veitt betri þjón-
ustu. Fjölgun þeirra þarf ekki og á ekki 
að fela í sér aukinn kostnað. Borgar-
búar eru þegar að greiða her manns 
laun. Það er ekki nema sanngjarnt að 
þeir fái að velja það fólk sjálft, þannig 
að ábyrgð og umboð sé skýrt og fólk 
hafi meira um sín mál að segja. Það 
væri farsælt.

Það hefur ekki farið hátt sú staðreynd að stórlega var dregið úr aðstoð 
við sjúka, öryrkja, aldraða og þroskahamlaða í kringum áramótin.

Í desember skrifaði heilbrigðisráðherra upp á reglugerð þar sem kveðið 
er á um að minnka til muna niðurgreiðslur á ýmsum lífsnauðsynjum fyrir 
mjög stóran hóp fólks. Fjallað er ítarlega um málið hér í blaðinu. Sömuleiðis 
þögn ráðherra gagnvart erindum bæði Þroskahjálpar og Öryrkjabandalagsins 
og þá staðreynd að þrátt fyrir réttmætar ábendingar þessara samtaka sem 
og Landssamtaka eldri borgara, þá stendur ekki til að heilbrigðisráðherrann 
ætli að bæta úr.

Ekki minnist ég nokkurar umræðu um þessi mál. Er samfélagsleg samstaða 
um að gera þeim sem minnst mega sín lífið erfitt? 

Nóg er um að ríkisstjórnin og þessi sami heilbrigðisráðherra hafi ákveðið stór-
felldar hækkanir á greiðsluþátttöku alls almennings í heilbrigðisþjónustunni. 

Í aðdraganda kjaramsamninga á almennum markaði, sem voru felldir af þorra 
launafólks, var því lofað að ekkert ætti að hækka umfram verðbólgumarkmið 
Seðlabankans, sem eru tvö og hálft prósent. Við þetta hefur ekki verið staðið. 

Nú á reyndar að reyna að bæta úr með frumvarpi um að draga lítillega úr 
gjöldum á eldsneyti, áfengi- og tóbak. 

Hvernig má það vera að gjöld séu stórlega hækkuð í heilbrigðisþjónustu og 
dregið úr niðurgreiðslum til aldraðra, sjúkra og öryrkja vegna lífsnauðsynlegra 
þátta. Það hlýtur að vekja alvarlegar spurningar þegar stefnan er sú að bjóða 
fólki ódýrara brennivín og sígarettur á móti niðurskurði í heilbrigðiskerfinu? 

Mantran er sem fyrr að menn ætla að halda sig „innan ramma fjárlaga“. En 
enn þarf að benda á að fjárlög eru yfirlýsing um stefnu; yfirlýsing um for-
gangsröðun. Það er val ríkisstjórnarinnar að gera hlutina með þessum hætti. 
Það var hennar val að fórna mikilvægum tekjum í sameiginlega sjóði. Það 
er hennar val að lækka skatta á hátekjufólk. Það er líka hennar val að rýra 
lífsgæði þeirra sem minnst mega sín. 

Ingimar Karl Helgason

Leiðari

Þau allra 
minnstu
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UMHVERFISVOTTUÐ PRENTUN

Frá mér …
„Þeir sem keyptu 7% hlut í 
Icelandair Group fyrir 6,6 milljarða 
af Framtakssjóði Íslands á mánu-
daginn eru lífeyrissjóðir og sjóðir 
á vegum Landsbankans sem enn 
fremur annaðist söluna.“ Þetta sagði 
í frétt á viðskiptavef Mbl.is nýlega. 
Áður höfðu í flestum fjölmiðlum 
komið fréttir af stórgróða Fram-
takssjóðsins af sölunni á hlutnum 
í Icelandair. Ekki er að sjá að aðrir 
fjölmiðlar hafi fylgt eftir þessari 
merkilegu frétt Mbl.is.

Eigendur Framtakssjóðsins eru 
meðal annars sextán lífeyrissjóðir 
og sjálfur Landsbankinn. Eigendur 
lífeyrissjóðanna eru launafólk. 
Eigendur Landsbankans eru lands-
menn. Það er semsagt almenningur 
sem hér hefur bæði keypt og selt af 
sjálfum sér. Við blasir spurningin 
um hvort almenningur hefur eitt-
hvað grætt á þessum snúningi eða 
hverjir eiginlega hagnist á svona?

Til mín …
Stórútgerðin segir nú um sjó-
mönnum í tugavís og selur togara 
úr landi. Sumir fara til Grænlands. 
Sem fyrr kennir stórútgerðin 
lækkandi veiðigjöldum um, og 
líka launum sjómanna, sem eins 
og annar kostnaður, dragast frá 
þessum sömu gjöldum. En það er 
líka svo að sumar þessara útgerða 
eiga stóra hluti í grænlensku kaup-
endunum. Þannig hafa þær selt 
sjálfum sér togarana aftur.

Að kaupa tíma
Ný skýrsla sem ríkisstjórnin lét 
vinna fyrir sig um Evrópusam-
bandið, breytir ekki neinu, segir 
utanríkisráðherra. Hann sé á móti 
aðild Íslands að ESB og skýrslan 
hefði aldrei breytt neinu í þeim 
efnum.  „Ekki verður haldið lengra 
í aðildarviðræðum við Evrópusam-
bandið nema að undangenginni 
þjóðaratkvæðagreiðslu,“ segir í 
stjórnarsáttmálanum, en stjórn-
arliðar hafa snúið þessu á haus og 
fyrir löngu lýst því yfir að ekkert 
verði úr þjóðaratkvæðagreiðlu. 
Stór hópur sjálfstæðismanna er 
sáróánægður með það og raunar 
„misboðið“ að eigin sögn. En til 
hvers var þá unnin skýrsla fyrir 
tugi milljóna? Var hún bara til að 
kaupa tíma? Til hvers, ef skýrslan 
hefði aldrei breytt neinu hvort eð 
er? Hefði ekki mátt nýta féð í eitt-
hvað uppbyggilegra, til dæmis ekki 
reka fólk?

Í fréttum

Ekkert nýtt
Sunnudagsviðtal Gísla Marteins við 
Sigmund Davíð Gunnlaugsson for-
sætisráðherra olli nokkru fjaðrafoki 
í upphafi vikunnar. Fátt efnislegt 
stendur upp úr viðtalinu annað en 
sem allir sem fylgst hafa með um-
ræðunni vissu fyrir og sem sérstaklega 
var fjallað um hér í þessum dálki fyrir 
viku: Hvort sem það er í samskiptum 
við þingmenn, viðskiptalífið eða al-
menning í gegnum fjölmiðla eru áber-
andi þrjú svör eða staðhæfingar hjá 
ráðherranum. 1) Þetta er misskilingur/
útúrsnúningur og sá sem hélt því fram 
hefur annarlegan tilgang. 2) Síðasta 
ríkisstjórn gerði eitthvað verra en ég. 
3) Icesave, sem hann reyndar nefndi 
líka í viðtalinu, en reyndar óbeint, sem 
er nýlunda.

Eyðibýlið
Í sama viðtali lét Sigmundur Davíð 
þess getið að Gísli ætti að passa upp 
á þátt landsbyggðarinnar í vali á við-
mælendum. Sigmundur Davíð flutti 
raunar lögheimili sitt á eyðibýli að 
Hrafnabjörgum III í Jökulsárhlíð í 
Fljótsdalshéraði, fyrir síðustu kosn-

ingar, en hann er sem kunnugt er þing-
maður Norðausturkjördæmis, enda 
þótt hann búi og hafi yfirleitt búið í 
Reykjavík. Þannig er Sigmundur Davíð 
fulltrúi landsbyggðarinnar – þótt hann 
hafi gleymt því – og hefur þannig óaf-
vitandi lagað landsbyggðarhlutfallið 
hjá félaga sínum Gísla.

Allt lagt undir?
Spyrja má hvað réði þessum flutn-
ingum Sigmundar Davíðs. Kannski 
var það óttinn við að detta út af þingi, 
en fylgi við Framsóknarflokkinn var 
með minnsta móti áður en EFTA 
dómstólinn kvað upp úrskurð í Icesave 
málinu og litlar líkur á að flokkurinn 
fengi þingmann kjörinn í Reykjavík. 
Líklega datt honum ekki í hug, frekar 
en nokkrum öðrum, að Icesave málið 
færi eins og það fór, hvað sem síðan 
var sagt. Þannig hefur ekki komið 
til greina að leggja þingsætið undir í 
þessu mikilvæga dómsmáli.

héðan og þaðan …

Ummæli með erindi:
„Það er alveg ljóst að um þetta mál 
eru miklar deilur. Það er óheppilegt 
að þjóð skiptist í andstæðar fylkingar 
út af málum af þessu tagi til langs tíma. 
Með því að vísa málinu í dóm þjóðar-
innar gangast bæði þeir sem eru með 
samningnum hér á þingi og þeir sem 
eru á móti honum undir það að gera 
þjóðina að hæstarétti í máli sem fyrst 

og fremst snertir 
hagsmuni þjóðar-
innar.“

Ólafur Ragnar 
Grímsson, 

alþingismaður, 
í umræðum um 

EES-samninginn, 
1992.

Höfundur er
Margrét Tryggvadóttir,  

fv. alþingismaður.
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Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is
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svo miklu meira
en líkamsrækt

Suðurlandsbraut 2, Reykjavík  |  sími  444 5090  |  nordicaspa.is 

Persónuleg þjónusta og einstaklingsmiðuð þjálfun, 
sérsniðin út frá lífsstíl, aldri og líkamlegu ástandi. 

Finndu jafnvægi líkama og sálar. Ræktaðu heilsuna og viðhaltu 
styrk til að geta farið í golf, gengið á fjöll, hjólað, róið á kajak, 
farið á skíði eða í sjósund.

Vertu frjáls í eigin líkama.

Herðanudd 
í pottum

Handklæði 
vIð komu

SPA, 
Heitir pottar, 

sauna og 
ilmgufa 

Snyrti- og
nuddmeðferðir 

Næringar-
ráðgjöf

Persónuleg 
handleiðsla 
og þjálfun 
í tækjasal

Fjölbreyttir 
tímar

Nordica
Spa&GYM

STUTT, STÍFT 
OG STRANGT

4 vikna námskeið 
hefst 3. mars

fit jóga 
4 vikna námskeið 

hefst 4. mars

LÍFSSTÍLL 
& NÆRING
4 vikna námskeið 

hefst 18. mars

Nánari upplýsingar 
á www. nordicaspa.is

Fylgstu með okkur
á Facebook

24.900 kr.

24.900 kr.

26.900 kr.
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fréttaskýring

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Furðulegur misskilningur
„Af hverju eru gögnin trúnaðargögn?“ spurði Sigurjón Kjærnested, 
formaður innfytjendaráðs og varaþingmaður Framsóknarflokksins, 
í sérstakri umræðu á Alþingi um leka á trúnaðarupplýsingum um 
hælisleitendur. Sigurjón bætti svo við að annars staðar á Norður-
löndum væru upplýsingar á borð við þær sem lekið var til valdra 
fjölmiðla opinberar upplýsingar. Reykjavík vikublað bar fullyrðingar 
innlendra stjórnmálamanna í þessa veru undir aðila sem sinna rétt-
argæslu hælisleitenda í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Í 
öllum tilvikum var staðfest að slíkar fullyrðingar eru hugarburður. 

Rekjanlegt til Brynjars
Hugmyndina virðist mega rekja til 
Brynjars Níelssonar, þingmanns 
Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi 
formanns Lögmannafélags Íslands. 
Brynjar hefur einmitt í tilraunum 
sínum til að gera lítið úr fréttagildi 
lekamálsins ýtt undir hugmyndina 
um að persónuvernd sé ekki hluti af 
réttindum hælisleitenda hjá nágranna-
þjóðum. Brynjar hefur talað almennt 
og ekki nefnt land máli sínu til stuðn-
ings. 

Réttindi ekki sjálfgefin
„Við höfum ákveðið að það skuli vera 
trúnaður um þetta. Það er vísu ekki 
sjálfgefið og víðast annars staðar er 
það ekkert. Mál sem að ráðuneytið úr-
skurðar um réttindi og skyldur manna 
eins og dómstólar gera líka. Þetta er 
víðast bara birt. Af hverju erum við 
ekki að birta þetta?“ Þannig svaraði 
Brynjar þáttastjórnanda Reykjavíkur 
síðdegis 22. janúar s. l. Áður hafði 
Þorgeir Ástvaldsson, umsjónarmaður 
þáttarins kvartað undan óskaplegri 
hulu sem gerði honum erfiðara fyrir 
að hnýsast í málin. 

Ráðherra bítur á
Hanna Birna Kristjánsdóttir innan-
ríkisráðherra hefur beitt þessari vörn. 
„Sumstaðar í nágrannalöndum okkar 
er þetta ekki skilgreint sem trúnaðar-
gögn, það er að segja úrskurðir, vegna 
þess að almenningur er talinn eiga rétt 
á að sjá það og viðkomandi talinn eiga 
rétt á að sjá nákvæmlega röksemdir 
stjórnvaldsins. Það er eitthvað sem við 
verðum líka að ræða og var til dæmis í 

frumvarpinu hans Ögmundar í fyrra, 
að breyta því,“ sagði Hanna Birna í 
þættinum Í bítið á Bylgjunni,10. þessa 
mánaðar. Segja má að ummæli ráð-
herra séu það sem kallað er tæknilega 
rétt en efnislega röng. 

Lekinn ekki úrskurður
Ummæli Hönnu Birnu bera vott 
um vanþekkingu á lekamálinu, rétti 
einstaklinga til persónuverndar og 
aðgengi að gögnum er varða þá sem 
og frumvarpi forverans. Í tilviki leka-
málsins er ekki um að ræða að úr-
skurði innanríkisráðuneytisins hafi 
verið lekið. Að ónefnd nágrannaríki 
Íslands birti úrskurði hefur því ekkert 
með umræddan leka að gera. Auk þess 
sem hér á landi gilda innlend lög ekki 
erlend. Hið „óformlega minnisblað“, 
eins og Morgunblaðið kallaði skjalið, 
er útdráttur úr gögnum ráðuneytisins 
um tvo hælisleitendur. Skjalið ber þess 
merki að vera sett saman fyrir ráðherra 
í punktaformi. Þá hafði skjalið ekki 
málanúmer í ráðuneytinu þegar því 
var komið til fjölmiðla sem ætla má að 
sé ástæða þess að Morgunblaðið kallaði 
það „óformlegt“. 

Ekki sviptir persónuvernd
„Mér vitandi er ekkert dæmi þess að 
önnur ríki birti persónugreinanlegar 
upplýsingar um hælisleitendur og fjarri 
fer að ég hafi lagt slíkt til,“ skrifar Ög-
mundur Jónasson í Fréttablaðið 20. 
febrúar í svari við ummælum Hönnu 
Birnu á Bylgjunni. Sé rýnt í frumvarp 
Ögmundar kemur fram að fjarlægja 
skuli allar persónurekjanlegar upp-
lýsingar. „Úrskurðirnir skulu birtir 

án nafna, kennitalna eða annarra 
persónugreinanlegra auðkenna aðila 
að viðkomandi málum.“ 

Þá kemur fram í skýrslu vinnuhóps 
að sökum fæðar hælisumsókna sé afar 
auðvelt að rekja allar upplýsingar til 
einstaklinganna sem um ræðir. Þá 
skal bent á að Hanna Birna nefnir rétt 
einstaklinga til aðgangs að gögnum 
um sjálfan sig sem rök fyrir opinberun 
þeirra. Málsaðilar eiga ríkari rétt en 
almenningur til aðgengis að gögnum 
yfirvalda um úrvinnslu eigin mála. 
Skjölin þarf ekki að opinbera til að 
hælisleitendur, líkt og aðrir málsaðilar, 
geti óskað aðgangs. 

Pólitískur tilgangur
Hugmyndir stjórnmálamanna um að 
persónuupplýsingar um hælisleitendur, 
líkt og lekið var, að því er talið er úr 

innanríkisráðuneytinu, falli ekki undir 
trúnaðarskyldu yfirvalda á Norður-
löndum, eru sömuleiðis hugarburður 
eða í besta falli misskilningur. Við-
mælendur blaðsins á Norðurlöndum 
lýstu í öllum tilvikum furðu á stað-
hæfingum um annað. Þá komu fram 
áhyggjur af því að innlendir stjórn-
málamenn hyggðust strípa hælisleit-
endur réttindum í pólitískum tilgangi. 
Markmiðið væri að verja ráðherra gegn 
tímabundnum vandræðum en með af-
gerandi áhrifum á réttindi flóttafólks.

Á fimmtudag tilkynnti innanríkis-
ráðuneytið að hér eftir yrðu útdrættir 
úr úrskurðum Útlendingastofnunar 
vegna umsókna hælisleitenda birtir.

Alvarlegt mál
Óþarft er að eyða mörgum orðum í 
alvarleika þess að stjórnmálamenn 

fari svo fjálglega með staðreyndir 
í pólitískum tilgangi. Ráðherrum, 
þingmönnum og fulltrúum yfirvalda 
í nefndum líkt og innflytjendaráði eru 
falin störf í þágu almennings. Umræddir 
aðilar hafa um leið ríkara stuðningsnet 
og greiðari aðgang að upplýsingum en 
almenningur. Það er því ekki léttvægt 
að slíkir aðilar fleyti hálfsannleik og 
rangindum í krafti stöðu sinnar. Van-
þekking Sigurjóns Kjærnested á mál-
efnum innflytjenda skal skoðuð sérstak-
lega í ljósi þess að hann er formaður 
innflytjendaráðs velferðarráðuneytis-
ins en ráðið skal veita ráðherra aðstoð 
við faglega stefnumótun í málefnum 
innflytjenda og hafa eftirlit með fram-
kvæmd stefnunar. Þá þarf varla að taka 
fram ábyrgð ráðherra innflytjendamála 
til að segja satt og rétt frá - án tilrauna 
til undanbragða. 

Hanna birna Kristjánsdóttir, innanríkisráðherra, ásamt aðstoðarmönnum sínum Gísla frey Valdórssyni og Þóreyju 
Vilhjálmsdóttur, í heimsókn hjá Lögreglustjóranum í reykjavík.

brynjar Níelsson. Sigurjón Kjærnested.Ögmundur Jónasson.
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Við sérhæfum okkur í þjónustu við stór og meðalstór 
fyrirtæki með sjálfvirkni og rafrænum viðskiptaferlum.

Með sjálfvirkni í skráningu skjala s.s. reikningum, pöntunum 

og skýrslum dregur verulega úr margskráningu, milliliðum fækkar, 

öryggi eykst og aðgengi að vöru og þjónustu verður betra. 

Með sérþekkingu og reynslu af sjálfvirknivæðingu auðveldar Staki 

innleiðingu rafrænna viðskiptaferla. Með öflugum samstarfsaðilum 

mætir Staki �ölbreyttum og ströngum kröfum viðskiptavina sinna. 

Staki rekur stærstu sérhæfðu skeytamiðju landsins fyrir stöðluð 

rafræn viðskiptaskeyti.

Hafðu samband við okkur og sjáðu hvað við getum gert fyrir þig.

... frá og með 1. janúar 2015 mun ríkið
    einungis taka við rafænum reikningum ...
Sjá nánar á vef �ármálaráðuneytisins:  armalaraduneyti.is/frettir/nr/17659

HAFÐU ÞÁ
RAFRÆNA
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Hvernig metum við störfin í samfélaginu?
Störf eru metin með mjög mismunandi hætti í samfélaginu. Þannig má 
sjá á tekjublöðum að ýmis störf í fjármálageiranum eru metin til mjög 
hárra launa, ekkert síður en forstjórar stórfyrirtækja. Nýlega var fjallað 
um það hér í blaðinu að stjórnendur fjögurra banka fá margar milljónir 
á mánuði, en óbreyttar konur í bönkunum fá undir meðallaunum í sam-
félaginu. Þau eru í kringum 400 þúsund á mánuði. Mörg störf eru mun 
minna metin en það, nefna má afgreiðslu og ræstingar, og ekki síður um-
önnunarstörf og kennslu; mikilvæg störf sem fela í sér gríðarlega ábyrgð. 
Á að vera launamunur í samfélaginu? Ef svo, hvað á að ráða honum og 
hversu mikill má hann vera?

Óli Valur Þrastarson,  
eigandi Ofur-hljóðkerfis

Dyggðir  
skipti máli
„Það má vera munur, það á allavega 
ekki að banna mun á launum. Að banna 
launamun væri letjandi og ósanngjarnt 
kerfi gangvart starfsmönnum og fyr-
irtækjum.

Samkeppni hlýtur að ráða launum að 
miklu leyti, ég sé ekki mikið athugavert 
við það. Svo væri fallegt ef dyggðir eins 
og sjálfstæði, dugnaður, ábyrgð, hæfni 
og heiðarleiki réðu úrslitum.

Einhver sagði að hæstu laun ættu 
ekki að vera hærri en þreföld laun 
þeirra lægst launuðu, mér finnst það 
ekki raunhæft. Það mætti kannski 
frekar hugsa að viðmiðið ætti að vera 
innan fyrirtækis, að laun þess hæst 
launaða í fyrirtækinu mætti ekki vera 
meiri en fimmföld þess lægst launaða, 
mér þætti það ekki ósanngjarnt.“

Drífa Snædal, framkvæmdastjóri 
Starfsgreinasambandsins

Ábyrgð að ann-
ast aðra
„Launamunur kynjanna og launa-
munur starfsstétta verður sífellt meira 
aðkallandi verkefni að leysa eftir því 
sem við gerum okkur betur grein fyrir 
því að endalaus hagvöxtur er ekki 
í boði. Ef við ætlum að nýta plánet-
una okkar eitthvað áfram er hagvexti 

skorður settar nema misrétti milli 
landa og heimsálfa hreinlega auk-
ist. Ef kaupmáttur eykst ekki vegna 
hagvaxtar þarf að skoða hvernig við 
getum skipt takmörkuðum gæðum á 
milli okkar og þá verður krafan um 
aukinn jöfnuð háværari sem betur fer. 
Því miður höfum við ekki sannmælst 
um að draga úr misskiptingu og hún fer 
vaxandi. Það er slæmt og við verðum 
að snúa af þeirri braut. Þar bera margir 
ábyrgð, aðilar vinnumarkaðarins, hið 
opinbera og við öll. Í góðum heimi 
myndu mismunandi laun grundvall-
ast á mismunandi ábyrgð, menntun 
og erfiðleika starfa. Til dæmis fylgir 
því mikil ábyrgð að annast annað fólk 
og sum lægst launuðu störfin í dag eru 
störf sem eru svo erfið að fólk verður 
líkamlega slitið fyrir aldur fram. Það 
á að greiða sérstaklega fyrir slíkt að 
mínu mati. Ef við getum komið okkur 
saman um annað verðmat á störfum þá 
getum við í framhaldinu rætt um mun 
milli stétta og starfa. Lægstu laun eiga 
hinsvegar alltaf að vera þannig að hægt 
sé að lifa á þeim, hver svo sem sinnir 
þeim störfum.“

Sólveig Anna Jónsdóttir,  
atvinnufátæklingur

„Vanþakklátur 
vesalingur“
„Það er í tísku um þessar mundir að 
vorkenna fátæklingum. En ég vorkenni 
okkur ekki því við erum mjög heppin: 
Samtök atvinnulífsins veita okkur að-
gang að atvinnutækjunum sínum, leyfa 
okkur að paufast þrátt fyrir að við séum 
heimsþekkt fyrir  lélega framleiðni og í 
alla staði mikil byrði. Hægt er að bera 
saman fátæklinga á Íslandi og konur: 
konur  ganga með og fæða börnin og fá 
þessvegna lægri laun en þeir sem  liggja 
ekki í leti eins og kettir, og fátæklingar 
á Íslandi fá lág laun afþví þeir þurfa 
ekki að rogast með alla peningana. 
Þetta segir sér auðvitað sjálft.  Rétt-
ast væri í komandi stéttaátökum að 
atvinnurekendur, allir sem einn, flyttu 
burt með kapítalið sitt og skildu okkur 

vesalingana eftir. Þá fyrst myndum við 
læra okkar lexíu þar sem við sætum 
eins og Karíus og Baktus að bíða eftir 
namminu frá Jens. Við fáum akkúrat 
nóg útborgað; nóg fyrir Bónusbrauði, 
Bónusbeikoni  og Bónusdjús. Sá sem 
fúlsar við því er vanþakklátur ves-
alingur en mannkynssagan er auðvitað 
full af dæmum um það að vesalingar 
eru vanþakklátastir allra, að undan-
skildum konum.  En ekki ég, konu-
vesalingur sem fær  208.000 kr. borg-
aðar 12 sinnum á ári. Hugsið ykkur, 
ekki bara tvisvar eða þrisvar heldur 
12 sinnum. Það gera 2.496.000 á ári. 
Sem eru næstum því margar milljónir. 
Ef ég hætti að eyða þeim í Bónus yrði 
ég næstum rík. Og yfir hverju er þá 
verið að kvarta? Mjög klár kall, Locke, 
góðvinur SA, vildi senda okkur ves-
alingana eyrnalaus til útlanda ef við 
værum ekki til friðs. Okkur væri nær 
að muna eftir því í stað þess að vera 
alltaf að væla.“

Jóhann Hauksson, fjölmiðlamaður

Hægt að  
hemja græðgi
„Mjög trúverðug talnagögn, t.d. sem 
Richard Wilkinson og fleiri hafa 
safnað, sýna ótvírætt að þjóðfélögum 
vegnar betur þar sem ójöfnuðurinn 
er lítill. Það á líka við launaójöfnuð. 
Meira að segja virðist hreyfanleiki upp 
tekju- og þjóðfélagsstigann vera meiri 
nú á Norðurlöndum jöfnuðarins en t.d 
í Bandaríkjunum. Ég tel að laun hljóti 
að ákvarðast á markaði, en andspænis 
honum stendur lýðræðiskerfið sem 
hefur margvísleg úrræði til að hemja 
græðgi og sjálftöku og jafna kjör. En 
það skiptir þá líka máli hverjir stjórna.

Jöfnuður, á hvaða sviði sem vera skal, 
felur í sér beitingu reglna sem settar 
eru á lýðræðislegan hátt og framfylgt 
er af lýðræðiskerfi siðaðra landa. Ég 
minnist þess, að þegar kreppan var að 
skella á í Svíþjóð haustið 2008 settu 
stjórnvöld og sænski seðlabankinn upp 
mjög digran sjóð til að verja bankakerfi 
sitt. Sjóðurinn veitti bönkum lán til 

þrautavara, en reglan var sú að þeir 
fengju aðeins lán ef þeir felldu niður 
bónusa stjórnenda bankanna. Þannig 
er hægt að hemja græðgina.

Það er út af fyrir sig umhugsunarefni 
hvers vegna konur eru enn undir gler-
þaki þegar um er að ræða stjórnunar-
stöður, ekkert síður í fjármálageiranum 
en annars staðar. Karlar úthluta körlum 
gæðum, deila þeim og skammta sér 
þau. Það er stundum kölluð sjálftaka. 
Þeir sem öðlast forréttindi láta þau 
aldrei af hendi átakalaust.“

María Rut Kristinsdóttir,  
formaður stúdentaráðs HÍ

Minni öfgar – 
meira jafnræði
„Góð laun er grundvöllur einstaklinga 
til þess að lifa sómasamlegu lífi. Það er 
eitthvað sem við þráum öll og stefnum 
öll að. Að mínu mati væri óskastaða 
að um launakjör myndi gilda aðeins 
minni öfgar og aðeins meira jafnræði. 
Mér finnst samt mjög mikilvægt að 
það fylgi því jákvæður hvati að feta 
menntaveginn. Menntun er mikilvæg-
asta fjárfestingin, hvort sem það er fjár-
festing samfélagsins eða einstaklingsins 
sjálfs. Mér finnst því nauðsynlegt að 
það fylgi því jákvæður hvati að fá hærri 
laun eftir því sem menntunin er meiri, 
það þætti mér eðlilegt. Já ég segi þætti, 
því ég veit það fyrir víst að því miður 
endurspeglar þessi hugmynd mín um 
menntunarstig og laun ekki það sem 
gengur og gerist í íslensku samfélagi. 
Laun kennara eru til að mynda forkast-
anleg og ég skammast mín fyrir það 
hversu lítils við metum þá menntun 
sem liggur að baki hjá þeim einstak-
lingum sem velja þann óeigingjarna 
starfsvettvang. Sama mætti segja um 
umönnunarstörf almennt. Í Finnlandi 
eru kennarastörf eftirsóknarverð, 
launakjörin eru mjög góð og afleðingin 
af því að Finnar státa sig af einu af 
bestu menntakerfum í heiminum. Er 
það ekki frekar mikið fýsilegur kostur? 
Ættum við sem samfélag ekki frekar að 
stefna þangað?“

Eyrún Eyþórsdóttir, lögreglukona

Galinn munur
„Innan ákveðinni marka tel ég í lagi að 
það fyrirfinnist launamunur í samfé-
laginu. Það er jákvætt að fólki sé umb-
unað á einhvern hátt fyrir menntun, 
reynslu, vel unnin störf og svo fram-
vegis. Ég er þó alfarið á móti því að 
gróðrasjónarmið stórfyrirtækja og 
bankastofnanna stýri hugmyndafræði 
launa hérlendis sem iðulega rökstyðja 
himinháar launagreiðslur ákveðinni 
starfsmanna sinna með þeim frasa að 
það verði að ráða hæft fólk (sem er 
duglegt að græða pening fyrir hlut-
hafa). Sá launamunur sem viðgengst 
í samfélagi okkar í dag er galinn enda 
ekkert sem getur réttlætt það að sumir 
hafi laun upp á fleiri milljónir mánað-
arlega á meðan lágmarkslaun eru í 
kringum 200 þúsund krónur. 

Samfélagslegur „gróði“ liggur í því 
að greiða þeim há laun sem sinna 
börnunum okkar alla daga og tryggja 
öllum í samfélaginu grunnþjónustu, 
þak yfir höfuðið, fæði og klæði. Slíkt 
má tryggja með ýmsum hætti t.d. í 
gegnum skattakerfið. Ég er einnig 
dálítið skotin í hugmyndafræðina 
um skilyrðislausa grunnframfærslu 
(borgaralaun) en hún tryggir einmitt 
ÖLLUM þegnum samfélagsins hið 
ofangreinda. 

Himinháar launagreiðslur til 
ákveðinna einstaklinga samfélagins 
sýna okkur að það er nóg til að pen-
ingum hérlendis... þeim er bara dreift 
ansi ójafnt! Er ekki vert að hafa það 
í huga þegar semja á um laun lands-
manna á komandi misserum.“

hringborðið

Reykjavík – vikublað 
hefur fengið stóran 
hóp valinkunnra 
kvenna og karla til 
að spá í málefni líð-
andi stundar með 
lesendum. Þátttak-
endur í Hringborðinu 
eru eingöngu fulltrúar 
eigin sannfæringar en 
ekki hagsmunaaðila, 
fyrirtækja, stjórnmála-
flokka, íþróttafélaga 
eða annarra samtaka 
og stofnana.

Mynd: HB Grandi.
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Höggmyndagarður í minningu kvenna
Konur þurftu að berjast fyrir því að fá að gera það sem hugur þeirra stóð til
Ríki og borg reka listasöfn sem kennd eru við „feður“ íslenskrar högg-
myndalistar, þá Sigurjón Ólafsson, Einar Jónsson og Ásmund Sveinsson. 
Ekkert slíkt safn er til um þær konur sem ruddu brautina, á tímum þegar 
lítill skilningur var á að konur gætu unnið fyrir sér sem listamenn. Nýlega 
samþykkti Borgarráð að komið verði upp varanlegum höggmyndagarði 
um þessar konur og verða verk þeirra sett upp í suðvesturhorni Hljóm-
skálagarðsins, við japönsku kirsuberjatréin. Að sögn Hafþórs Yngvasonar 
safnstjóra Listasafns Reykjavíkur á Höggmyndagarðurinn í miðborginni 
að undirstrika stöðu listakvennanna sex sem formæður sameiginlegar list-
hefðar allra landsmanna. Með staðsetningunni er hafður í huga svokallaður 
menningarás miðborgarinnar, innan Miðbæjarstefnunnar. Í honum eru 
lykilmenningarstofnanir og almenningsrými í Kvosinni, á Tjarnarsvæðinu 
og við Háskólann höfð í huga og reynt að styrkja tengslin þar á milli. 

Frumkvöðlar í sínu fagi
Um er að ræða sex högglistakonur 
og sex verk: Landnámskonan eftir 
Gunnfríði Jónsdóttur (1889 - 1968), 
Hafmeyjan eftir Nínu Sæmundsson 
(1892 - 1962), Maður og kona eftir 
Tove Ólafsson (1909 - 1992), Piltur og 
Stúlka Þorbjörgu Pálsdóttur (1919- 
2009), Sonur eftir Ólöfu Pálsdóttur 
(1920) og Nafarinn eftir Gerði Helga-
dóttur (1928 - 1975). Verkin eru afar 
ólík enda konur með ólíkan bakgrunn 
sem eiga það sameiginlegt að hafa verið 
frumkvöðlar í sínu fagi og hafa brotist 

til mennta á erfiðum tímum en allar 
námu þær listir erlendis. 

Það eru bæði opinberir –og einka-
aðilar sem leggja til höggmyndir 
kvennanna svo þau megi fá að standa 
í garðinum til lengri tíma. 

Menningaratriði að þykja 
vænt um bæinn sinn
Margir muna eftir „Hafmeyjunni“ eftir 
Nínu Sæmundsson sem Reykjavíkur-
borg keypti og var afhjúpuð árið 1959. 
Í Vísi 1. september það ár kemur fram 
að Tómas Guðmundsson skáld hafi við 

það tilefni sagst vera viss um að Reyk-
víkingar kynnu að meta nýja verkið og 
myndu með tímanum ekki geta án þess 
verið. Hann vonaðist jafnframt til þess 
að þeim myndi þykja vænna um bæinn 
sinn en áður en hann taldi það menn-
ingaratriði að þykja vænt um bæinn 
sinn. Ekki voru allir sammála Tómasi 
og átti styttan eftir að valda miklum 
deilum. Á gamlárskvöld 1960 var hún 
sprengd í loft upp þar sem hún var stað-
sett í Tjörninni. Nína gerði tvö eintök 
af „Hafmeyjunni“, hitt keyptu eigendur 
Smáralindar af fyrrum sambýliskonu 
Nínu, Polly James. Er hún núna staðsett 
við Smáralind og staðfestir Hafþór að 
henni verði komið fyrir í Tjörninni, 
fyrir neðan brekkuna þannig að hún 
verði í námunda við hinar stytturnar. 

„Maður og kona“ eftir Tove Ólafsson 
á sér einnig sögu innan borgarinnar en 
Lúðvík Guðmundsson skólastjóri gaf 
hana Þjóðleikhúsinu við opnun þess 
árið 1950. Eftir að hafa staðið í and-
dyri leikhússin í einhvern tíma var það 
hljóðlega fært inn í lokaðan gang þar 
sem enginn átti leið um. Þótti Lúðvík 
það vanvirðing við sig og listakonuna 
og fór svo að lokum að Þjóðleikhúsið 
skilaði gjöfinni. Lúðvík fól þá List-
verkanefnd Reykjavíkur styttuna til 
ráðstöfunar og var henni komið fyrir 
í Hljómskálagarðinum. 

Gjörningar til heiðurs 
listakonunum
Til stendur að notast við nýjustu tækni 
til að upplýsa gesti og gangandi um 
verkin í garðinum með gagnvirkri 
heimasíðu. „Hugmyndin er að það 
verði ekki bara upplýsingar á vefsíð-
unni heldur geti fólk bætt einhverju við 
svo að síðan verði breytileg og lifandi,“ 
segir Hafþór. 

Einnig er stefnt að því að á hverju 
ári þann 8. mars, á alþjóðlegum bar-
áttudegi kvenna, verði fengnir lista-
menn til að gera gjörning í garðinum 
til heiðurs myndhöggvurunum og til 
að vekja athygli á baráttu þeirra. „Það 
sem þessar listakonur börðust fyrir 
er nokkurn vegin það sama og konur 

af þeirra kynslóð þurftu almennt að 
berjast fyrir, nefnilega að fá að taka sér 
það fyrir hendur sem hugur þeirra stóð 
til, jafn og karlmenn, og að fá viður-
kenningu á framlagi sínu burtséð frá 

hvers kyns þær væru. Það er mikilvægt 
að átta sig á hvað það er stutt síðan 
að það voru varla nokkrar konur sem 
stunduðu myndlist.“

Garðurinn hefur ekki fengið nafn en 
Hafþór segir allar tillögur vel þegnar. 

 menningin
Hildur  

Björgvinsdóttir

Karlmenn hafa 
líka gaman  
af blómum
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Ekki missa af ...
...Call me Kuchu 
í Píó Paradís, 
f immtudaginn 
2 7 . f e b r ú a r 
kl.18. Amnesty 
International og 
Samtökin ’78 
standa fyrir kvikmyndasýningu 
til styrktar grasrót hinsegin fólks í 
Úganda sem berst gegn frumvarpi 
sem liggur fyrir og kveður á um 
lífstíðarfangelsi við samkynhneigð. 
Eftir myndina mun Angel P‘ojara, 
ein besta vinkona baráttukonunnar 
Köshu Jacqueline Nabagesera, svara 
spurningum áhorfendum. Í samein-
ingu komu Angel og Íslandsdeild 
Amnesty International Köshu hingað 
til lands í lok apríl í fyrra. Miðaverð 
1.000kr.
...Revolution: 
G e n e r a t i o n 
volcano í Nor-
rænahúsinu. 
Franska listakonan Anne Herzog 
(1984) er mikill Íslands aðdáandi og 
er þetta hennar fyrsta einkasýning. 
Á sýningunni er hægt að sjá nýju-
stu mynd Anne „the doomed land“ 
sem tekin var á eldfjallaeyju í Kar-
abískahafi. Snæfellsjökull skipar líka 
stóran sess í verkum Anne sem og 

heimsóknir til eldvirkra svæða. 
Sýningin stendur til 26.febrúar 
…Útskriftarsýn-
ingu Ljósmynda-
skólans í Lækn-
ingaminasasafni 
Íslands á Sel-
tjarnarnesi. 15 
nemendur velta þar fyrir sér við-
fangsefnum á borð við „Er rokkið 
svarthvítt?“, „Eiga fósturskimanir rétt 
á sér?“ og „Getur virkjun verið um-
hverfislistaverk?“ Sýningin stendur til 
sunnudagsins 23.febrúar og er opið 
13-18 um helgar. 
…Afhendingu 
F j ö r u v e r ð -
launanna, bók-
menntaverð-
launa kvenna 
2014, í Iðnó, sunnudaginn 23.febrúar 
kl.11. „Heiðursgestur“ hátíðarinnar 
er skáldskonan Jakobína Sigurðar-
dóttir (1918-1994) og dagskráin er 
tileinkuð henni og verkum hennar. 
Erna Erlingsdóttir og Ásta Kristín 
Benediktsdóttir munu flytja erindi 
og tónlistarhópurinn Aurora Borealis 
flytur brot út tónverkinu Heimtur eftir 
Ingibjörgu Azimu Guðlaugsdóttur, 
dótturdóttur Jakóbínu. Aðgangseyrir 
1.500kr með kaffi og samloku.

Hafþór Yngvason.
Maður og kona eftir Tove Ólafsson.
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matarsÍða svavars

Svavar Halldórsson

svavar@islenskurmatur.is

Ævintýrið um 
bakaríið í Lom
Á sólríkum sumardögum er ekki óalgengt að Óslóarbúar leggi á sig næstum 
fimm klukkustunda bíltúr til að komast í bakkelsi. Fólk er tilbúið að aka yfir 
nánast þveran Noreg til þess að komast í eitt merkilegasta bakarí Norður-
landa. Það er í smábænum Lom í Guðbrandsdal. Það heitir eftir þessu 2.500 
manna þorpi, á skilti utan á húsinu stendur einfaldlega Bakaríið í Lom. 

Snýst um virðingu
Þar ræður ríkjum Morten Schakenda. 
Hann bakar brauð, bakkelsi og kökur 
árið um kring en á sumrin rekur hann 
líka kaffihús og veitingastað. Morten 
var víðfrægur bakarameistari áður 
en hann ákvað að flytja upp í fjöllin 
og setjast að í Lom. Frægðarsól hans 
hefur þó heldur risið við flutninginn. 
Leyndarmálið á bak við vinsældir 
bakarísins segir hann vera einfalt; að 
bera virðingu fyrir viðskiptavinunum. 
Hann notar aðeins besta fáanlega hrá-
efni, helst úr héraði, og hann heldur 
verðinu í lágmarki því hann vill að 
heimamenn hafi efni á kræsingunum. 

Fast Slow Food
Morten bakar brauð og kanelsnúða 
en líka svokallaðan hægan skyndimat 
(Slow fast food), samlokur, ham-
borgara og pitsur. Hann segist vanda 
sig jafn mikið við þetta allt saman. 
Hveiti, hafra og annað kornmeti 
kaupir hann eftir megni af sveitungum 
sínum og nautakjötið kemur allt af 
einum bæ í tíu mínútna akstursfjar-
lægð. Morten bakarameistari greindist 
með krabbamein fyrir tveimur árum 
og segir það hafa breytt lífsviðhorfi 
hans nokkuð. 

Af litlum neista . . . 
Síðan þá hefur hann lagt áherslu á 
að þjálfa starfsfólkið sitt vel og taka 
því hægar en hann gerði. Hann hefur 
gefið út uppskriftabækur sem seljast 
eins og heitar lummur. Hann hafði þó 
aldrei í hyggju að skrifa bækur. Met-
sölubókin hans varð til upp úr litlum 
bæklingi. Bækurnar hafa hjálpað til 
við að bera hróður hans víða en það 
er þó fyrst og fremst hugmyndafræðin 
og vörugæðin sem hafa gert bakaríið 
í Lom að því sem það er. Megnið af 

bakstrinum og matargerðinni í bak-
aríinu í Lom fer fram í opnu eldhúsi 
svo viðskiptavinirnir geta séð hvernig 
maturinn þeirra verður til. Sjálfur 
stendur Morten gjarnan á bak við 
afgreiðsluborðið og afgreiðir við-
skiptavini. 

Slow Food er alþjóðleg hreyf-
ing sem varð til um miðjan 
níunda áratugin. Hún rakin 

er til ítalans Carlosar Petrini. Slow 
food hreyfingin snýst um að skapa 
mótvægi við skyndibita (Fast food) og 
alþjóðlegar matarkeðjur með því að 
nýta hollan og góðan mat úr nágrenni 
í stað þess að sækja hann um langan 
veg. Hreyfingin vinnur að varðveislu 

staðbundinnar matarmenningar 
og hvetur til landbúnaðar og rækt-
unnar til notkunnar á heimaslóðum. 
Meira en hundrað þúsund manns 
eru formlegir meðlimir í Slow Food 
hreyfingunni víða um lönd, en áhrifin 
ná langt út fyrir raðir félagsmanna og 
eru til að mynda greinileg í því sem 
kallað er Nýja norræna eldhúsið (Ny 
Nordisk mad). 

Söngskólinn í Reykjavík

Næsta 7 vikna námskeið 
vetrarins hefst 3. marsSÖNGNÁMSKEIÐ

Allar nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu skólans 
að Snorrabraut 54, sími 552-7366 kl. 10-16 alla virka daga• www.songskolinn.is

Allir geta fundið eitthvað
fræðandi og skemmtilegt

við sitt hæfi!
Hvert námskeið stendur

í 7 vikur og lýkur 
með prófumsögn 

og tónleikum.

• Fyrir fólk á öllum aldri:
  Sem undirbúningur fyrir frekara söngnám
  Tómstundagaman fyrir söngáhugafólk á öllum aldri

• Kennslutímar:
  Morguntímar / Síðdegistímar / Kvöldtímar

• Söngtækni:
  Raddbeiting / Túlkun / Einsöngur / Raddaður söngur

• Tónmennt:
  Tónfræði / Tónheyrnarþjálfun / Nótnalestur

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.



Flottar kökur 
í afmælið
• Dóra og Diego

• Skylanders 

• Bratz

• Spiderman

• Star Wars

• Hulk

• Disney prinsessur

• Monster High 

• Tísku Barbie

• Litla hafmeyjan

• Strumparnir

   og margt fleira

 

Skoðið úrvalið!

Iðnbúð 2   Garðabæ  565 8070
okkarbakari.is 
facebook.com/okkarbakarí
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fjöLmiðLar
Ingimar Karl  

HelgasonEiga blaðamenn að upplýsa  
um heimildarmanninn?
Sú krafa hefur komið fram að þeir 
fjölmiðlar sem birtu fréttir byggðar 
á minnisblaði úr innanríkisráðu-
neytinu eigi að upplýsa um heim-
ildarmann sinn. Málið er dæmi 
um „leka“ sem hefur ekkert með al-
mannahagsmuni að gera. Heldur ber 
málið einkenni skipulagðrar spuna-
herferðar. Afleiðingin er atlaga að 
fólki sem ekki hefur tök á að verja 
sig. Almannahagsmunir eru í þessu 
dæmi fólgnir í því að upplýst verði 
hver lét fjölmiðlum minnisblaðið í té 
og í hvaða tilgangi. Hver vissi hvað 
og hvenær. 

Trúverðugleiki stjórnsýslunnar eins 
og hún leggur sig er í húfi, einnig trú-
verðugleiki innanríkisráðherra og vara-
formanns Sjálfstæðisflokksins, ýmissa 
þingmanna og ekki síst þeirra tveggja 
fjölmiðla sem birtu fréttir sem sýnilega 
byggðust á minnisblaði innanríkisráðu-
neytisins. 

Óformlegt minnisblað
Frásagnir byggðar á minnisblaðinu birt-
ust á mbl.is og í Fréttablaðinu 20. nóvem-
ber í fyrra. Þarna komu fram upplýsingar 
um hælisleitandann Tony Omos, sem 
til stóð að senda úr landi; meðal annars 
að grunur væri um að hann tengdist 
mansali og upplýsingar um samskipti 
hans við konur, sem nefndar voru í 
minnisblaðinu. Heimild þessara frétta 
er í frásögn Mbl.is kölluð „óformlegt 
minnisblað úr innanríkisráðuneytinu“. 
Sömu efnisatriði koma fram í báðum 
fréttum. Við blasir að báðir miðlar fengu 
í hendur sömu heimild, á sama tíma, frá 
sama aðila. 

Mbl.is er lang mest sótti vefmiðill 
landsins og Fréttablaðið er útbreiddasti 
prentmiðill landsins. Þar birtist frá-
sögnin á forsíðu. Málinu var svo ekki 
fylgt eftir. 

Kærur og rannsóknir
Sú staðreynd að fjölmiðlar fengu í 
hendur „óformlegt minnisblað úr inn-
anríkisráðuneytinu“, með persónuupp-
lýsingum um nafngreinda einstaklinga, 
hefur verið kærð. Tvær kærur hafa 
borist lögreglu beint og svo var málið 
kært til ríkissaksóknara. Athugun rík-
issaksóknara leiddi til þess að málinu 
var vísað „til viðeigandi meðferðar við 
embætti lögreglustjórans á höfuðborgar-
svæðinu“. 

Þar er málið nú til rannsóknar. Fyrstu 
skref í rannsókninni virtust ekki rista 
dýpra en þær yfirborðskenndu athuganir 
sem greint hefur verið frá að hafi farið 
fram á vegum innanríkisráðuneytisins 
sjálfs og rekstrarfélags stjórnarráðsins, 
en þær athuganir hafa verið kallaðar 
tilraun til hvítþvottar. 

Greint var frá því í DV í vikunni að 
Jón Bjarki Magnússon, blaðamaður DV, 
Erla Björg Gunnarsdóttir, blaðamaður 
Fréttablaðsins hefðu verið boðuð til 
skýrslutöku hjá lögreglu vegna málsins. 
Andri Karl, höfundur fréttarinnar á Mbl.
is segir við DV að hann hafi ekki verið 
boðaður til skýrslutöku. Þá mun hafa 
verið rætt við starfsmenn í ráðuneytinu.

Trúnaðarskylda  
fjölmiðilsins
Þær raddir hafa heyrst að fjölmiðlarnir 
sem birtu fréttir sem byggðu á minn-
isblaðinu eigi að upplýsa hver afhenti 
blaðið. 

Þannig segir bloggarinn Egill Helga-
son í grein 10. febrúar: „Það er alveg ljóst 
í mínum huga að engin trúnaðarskylda 
ríkir hjá blaðamönnum gagnvart upplýs-
ingum af þessu tagi, þær koma beinlínis 
frá stjórnvaldinu og í þokkabót hefur 
orðið uppvíst að ýmislegt í minnisblað-
inu er ekki sannleikanum samkvæmt.“

Egill segist ekki fá skilið hvers vegna 
sá sem sendi fjölmiðlum minnisblaðið 
eigi skilið að njóta verndar eins og 
heimildarmenn blaðamanna eða upp-
ljóstrarar. 

Egill vitnar enn fremur í annan 
bloggara, Ragnar Þór Pétursson, sem 
bendir á dæmi frá Kanada þar sem 
siðanefnd þarlendra blaðamannasam-
taka var spurð, hvort réttlætanlegt gæti 
verið að fjölmiðill aflétti vernd heim-
ildarmanns. Svarið var að ef almanna-
hagsmunir krefðust, þá gæti svo verið. 

„Svo virðist sem þær upplýsingar sem 
láku um hælisleitandann hafi ekkert er-
indi átt til almennings. Það er einnig 
rætt um að þær hafi beinlínis verið 
blekkjandi. Hafi þær komið frá Ráðu-
neytinu virðist sem reynt hafi verið að 
stýra almenningsálitinu með rógi. Hafi 
þær ekki komið þaðan virðist sem reynt 
sé að villa á þeim heimildir. Hvor sem 
niðurstaðan er þá virðist um vísvitandi 
blekkingu að ræða. Sá sem gerir slíkt 
verðskuldar afhjúpun. Fjölmiðill sem 
ekki sér það er í vondum málum,“ segir 
Ragnar Þór. Og hann segir einnig:

Hvað segja lögin?
En þá er að líta annað. Lög eru mjög 
skýr um skyldu fjölmiðla í þessum 
efnum:

Þar segir beinlínis að blaða- og 
fréttamönnum sé „óheimilt að upplýsa 
hver sé heimildarmaður að grein, riti, 
frásögn, tilkynningu eða öðru efni, 
hvort sem það hefur birst eða ekki, hafi 
heimildarmaður eða höfundur óskað 
nafnleyndar.“

Sömuleiðis er þeim bannað að láta af 
hendi gögn eða upplýsingar um heim-
ildarmann. 

Heimildarvernd verður aðeins aflétt 
með samþykkt heimldarmannsins, segir 
í 25. grein fjölmiðlalaga eða á grundvelli 

119. greinar laga um meðferð sakamála. 
Þar segir að ef dómari telur að vitnis-
burður geti ráðið úrslitum um niður-
stöðu máls geti hann ákveðið að vitni 
svari spurningum, séu ríkari hagsmunir 
af því að þeim verði svarað, en trúnaði 
haldið. Dómari má líka spyrja vitnið í 
trúnaði áður en hann ákveður hvort 
svarið verði opinberað til að ganga úr 
skugga um þetta. 

Þannig gera lögin blaðamanni ókleift 
að upplýsa um heimildarmanninn enda 
þótt hann vildi það og almannahags-
munir krefjist, nema málið sé komið 
til kasta dómara sem getur krafist upp-
lýsinganna. 

Verður honum treyst?
Nema hann brjóti lög. Því blaðamað-
urinn kann sannarlega að hafa sið-
ferðislega skyldu til að upplýsa um 
heimildarmanninn, vegna almanna-
hagsmuna. Hér er til margs að líta. 
Hagsmuna venjulegs fólks sem ekki 
má búa við ótta um að ráðuneyti eða 
aðrir geti látið fjölmiðlum í té persónu-
upplýsingar – hvort sem þær byggja á 
staðreyndum eða ekki – sem síðan eru 
birtar athugasemdalaust. 

Ef blaðamenn eða fréttastjórar 
Fréttablaðsins og Mbl.is upplýstu um 
heimildarmanninn í þessu tilviki, 
getur nokkur framar treyst þessum 
miðlum fyrir upplýsingum? Jafnvel 
þótt heimildarmaður væri sannarlega 
í fullum rétti – ólíkt þeim sem afhenti 
þeim minnisblaðið – og vildi koma á 
framfæri upplýsingum sem vörðuðu 
almannahag? 

Þá er líka til þess að líta að traust á 
þessum miðlum er þegar laskað, þar 
sem þeir virðast hafa spilað með í 
spunaherferð gegn varnarlausu fólki. 

Mikilvægt að upplýsa
Nú er vonandi ekki ástæða til þess 
að ætla að rannsókn yfirvalda verði í 
skötulíki – hvítþvottur – og síðan gufi 
málið upp. Slík niðurstaða myndi skilja 
alla eftir í enn verri stöðu en áður – 
hvort sem það er ráðherrann, fjölmiðl-
arnir, þingmennirnir, stjórnsýslan, 
yfirvöldin sem rannsökuðu málið, 
svo ekki sé minnst á almenning. Allir 
hagsmunir og siðferði krefjast þess að 
málið verði upplýst. 

Málið verður upplýst í kjölfar rann-
sóknar Ríkissaksóknara, í rannsókn 
hans eða fyrir dómstólum. Vilji blaða-
menn Mbl.is og Fréttablaðsins upplýsa 
málið, þá geta þeir sjálfir gerst upp-
ljóstrarar og miðlað þessum upplýs-
ingum til annarra fjölmiðla í trúnaði. 
Eða: Sá eða sú sem lét fjölmiðla hafa 
minnisblaðið stígi einfaldlega fram og 
gangist við verknaðinum. 

forsíðufrétt fréttablaðsins 20. nóvember 2013.

úr frétt Mbl.is 20. nóv. 2013.
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Endurskoðun • Ráðgjöfwww.GrantThornton.is

Grant Thornton er eitt af leiðandi alþjóðlegum samtökum 
endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtækja sem veitir viðskipta-
vinum sínum faglega og persónulega þjónustu á sviði fjármála 
og viðskipta.

Það er keppikefli okkar að aðstoða viðskiptavini við að ná 
markmiðum sínum þannig að þeir hafi af þjónustunni 
sýnilegan ávinning.

Grant Thornton
er framsækið og leiðandi
endurskoðunarfyrirtæki



Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta
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Reykjavík vill reka framhaldsskóla
Samþykkt hefur verið í skóla- og frí-
stundaráði að hefja viðræður við 
menntamálaráðherra um nýjan 
framhaldsskóla í höfuðborginni 
sem yrði rekinn af Reykjavíkurborg. 
Sjálfstæðismenn vilja ganga lengra 
og vilja að nýr skóli verði sjálfstætt 
rekinn. 

Frá því greinir í bókun Besta flokksins 
og Samfylkingarinnar á fundi skóla- og 
frístundaráðs fyrr í mánuðinum að um 
langt skeið hafi verið áhugi fyrir því að 
Reykjavíkurborg tæki að sér rekstur 
framhaldsskóla. Tilgangurinn væri að 
„auka samfellu milli skólastiganna“. 
Samþykkt var að ganga til viðræðna 
við mennta- og menningarmálaráð-
herra um málið, en ekki sé tekin afstaða 
til þess hvar nýr skóli eigi að vera, né 
heldur nokkuð um rekstrarform hans. 
Framhaldsskólarnir hafa verið á for-
ræði ríkisins. 

Ósáttir sjálfstæðismenn
Sjálfstæðismenn eru ósáttir við þetta. 
Þeir lögðu fram tillögu um að nýr skóli 
yrði skilgreindur sem þriggja ára bekkj-
arkerfisskóli, yrði í austurborginni og 
að hann yrði sjálfstætt rekinn eða að 
borginn tæki hann að sér sem tilrauna-

verkefni. Tillagan sem samþykkt var 
væri bæði veik og óskýr. 

Fulltrúar Besta flokksins og Sam-
fylkingarinnar sögðu þá að tillagan 
væri „nákvæmlega jafn skýr og mál á 
þessu stigi þarf að vera“. En ítrekað var 
að sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs 
yrði falið að ræða við ráðherra. 

Nýr skóli í Kópavog?
Umræða um nýjan framhaldsskóla á 
höfuðborgarsvæðinu er ekki ný af nál-
inni. Rætt hefur verið um þörf á skóla. 
Einnig hafa bæjaryfirvöld í Kópavogi 
látið til sín taka í þessum efnum og 
lagt til að framhaldsskóli með áherslu 

á íþróttir verði stofnaður þar í bænum. 
Ráðherra hefur í því máli borið við 
fjárskorti, en sagst hlusta á „góðar 
hugmyndir“. 

Hlutafélagavæðing FG 
Þá hafa Garðbæingar verið með hug-
myndir um breytt rekstrarform á 
Fjölbrautarskólanum í Garðabæ og 
viðrað þær við menntamálaráðuneytið. 
Í greinargerð sem bærinn lét vinna í 
hittiðfyrra kom meðal annars fram 
að stofna mætti hlutafélag um rekstur 
skólans en að rekstur hans færi yfir til 
sveitarfélagsins nú í ár. Ekkert hefur 
orðið úr þeim áformum enn, en meðal 
röksemda fyrir breytingu á rekstrarfyr-
irkomulagi er að auka samfellu milli 
skólastiga. 

Fjársveltir skólar
Framhaldsskólarnir hafa ekki riðið 
feitum hesti frá fjárlögum, í ár og 
undanfarin ár. Sárt hefur verið kvartað 
undan allt of lágum fjárframlögum, til 
að mynda í Menntaskólanum í Reykja-
vík og í Flensborgarskóla í Hafnarfirði. 
Þess utan eru kennarar óánægðir með 
kjör og hafa samþykkt verkfallsboðun. 

Tíu framhaldsskólar hafa starfað 
í Reykjavík undanfarin ár. Hátt í 
fimmtán þúsund nemendur hafa 
stundað nám í skólunum. Stærstur 
þeirra er Tækniskólinn, sem er einka-
rekinn; í eigu Samtaka iðnaðarins, LÍÚ, 
Samorku, Samtaka kaupskipaútgerða 
og Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur. 
Flestir reykvískir framhaldsskólar, með 
hátt í tólf þúsund nemendur, eru reknir 
af ríkinu. Ga�araleikhúsinu

565 5900 
midi.is

ga�araleikhusid.is

Sýningar 

Sunnudagur
23. febrúar

kl.20.00

Sunnudagur
2. mars
kl 20.00

Sunnudagur
9 mars

kl 20.00

Sunnudagur
16 mars
kl 20.00

 
Miða

pantanir

Það er alltaf gaman í 

ÓMAR  ÆSKUNNAR
Sögur af sérstæðu fólki

 einstök kvöldstund með Ómari Ragnarssyni

 Í borginni

50 ára!
Framundan er mikil skákveisla í 

Reykjavík. Dagana 27. febrúar 
til 1. mars fer fram síðari hluti 

Íslandsmóts skákfélaga, en það er eitt 
fjölmennasta skákmót landsins. Það 
verður haldið í Menntaskólanum í 
Hamrahlíð og má segja að mótið 
sé komið á fornar slóðir. Nokkrum 
dögum síðar eða þriðjudaginn,4. 
mars hefst 29. Reykjavíkurmótið í 
skák. Þar verður teflt í rúma viku eða 
fram á miðvikudag,12. mars. Mætast 
þar erlendir jafnt sem íslenskir skák-
menn og allmargir stórmeistarar í 
skák á meðal keppenda. Teflt verður 
í Hörpunni og er öllum velkomið að 
koma og fylgjast með. 

Í ár eru 50 ár síðan fyrsta Reykja-
víkurmótið í skák hófst. Þá kom, sá 
og sigraði Mikhail Tal, töframaðurinn 
frá Riga. Hann vann með yfirburðum, 
fékk 12,5 af 13 vinningum. Tal varð 
heimsmeistari í skák nokkrum árum 
fyrr eða 1960 og er einn mesti snill-
ingur skáksögunnar. Hann vann hug 
og hjörtu íslenskra skákáhugamanna. 

Saga Reykjavíkurmótanna er 
merkileg, mótið hefur verið haldið 
reglulega, framan af á 2ja ára fresti 
en árlega síðan 2008. Nýlega var til-
kynnt að Helgi Ólafsson, stórmeistari 
og skákkennari með meiru, hyggðist 
skrifa sögu Reykjavíkurmótanna og 
eru það ánægjuleg tíðindi. Margir 
hafa komið á mótin, flestir sterkustu 
skákmenn landsins hafa verið reglu-
legir gestir, svo hafa öflugir erlendir 
gestir tekið þátt. Þarna eru reynsl-
umiklir skákmenn jafnt sem ungir 
upprennandi skákmenn. Má nefna 
að 2004 kom hingað ungur Norð-
maður,13 ára að aldri. Magnus Carl-
sen heitir hann og var að slá í gegn í 
skákheiminum um þær mundir, en 
er nú heimsmeistari í skák, stiga-
hæsti skákmaður sögunnar að auki. 
Reyndar má geta þess að á sama móti 

tefldi einnig Aronian, ungur Armeni, 
sem var að klífa toppinn og er næst 
stigahæsti skákmaður heims í dag. 

Nona Gaprindashvili, heimsmeist-
ari kvenna í skák 1962-1978, tók 
þátt í fyrsta Reykjavíkurmótinu 
1964. Annars voru konur sjaldséðar 
fyrstu áratugina. Þó vakti heimsókn 
þeirra Polgarsystra, Zsuzsu, Zsofiu 
og Judit verulega athygli. Þær eru 
ungverskar og kepptu á mótinu 
1988. Sú yngsta, Judit, var þá 12 ára 
og stóð sig með sóma og fékk 6 ½ 
vinning af 11 mögulegum. Hún hélt 
áfram að einbeita sér að skákinni 
og er í dag talin sterkasta skákkona 
sögunnar. Að mati greinarhöfundar 
hefur vegur skákkvenna aukist síð-
ustu árin á Reykjavíkurmótunum og 
hafa margar öflugar konur og stúlkur 
mætt til keppni. Má sem dæmi nefna 
Hou Yifan, sem keppti á mótinu 2012, 
en hún er heimsmeistari kvenna og 
heillaði áhorfendur með snilld sinni. 

Einn mesti skákmaður sögunnar 
verður á sveimi í borginni um svipað 
leyti. Kasparov sjálfur. Hann hyggst 
bjóða sig fram sem forseti alþjóða 
skáksambandsins, FIDE. Heimsókn 
hans er tengd framboðinu og mun 
hann væntanlega kynna stefnu sína 
og leita stuðnings Íslendinga. Einnig 
hyggst hann árita skákbækur, mánu-
daginn 10. mars. 

Komið og takið þátt í veisl-
unni, Reykvíkingar. Kannski er 
heimsmeistari framtíðarinnar meðal 
keppenda!

Höfundur er
 Aðalsteinn Thorarensen
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Auglýsingasíminn er 578 1190

frá Menntaskólanum í Kópavogi. bæjaryfirvöld þar sækjast einnig eftir nýjum 
framhaldsskóla.



Nýjar prentlausnir

Allt úr plexi

Nýr prentari með marga nýja möguleika

Láttu hugmyndaflugið ráða

Nú getum við boðið viðskiptavinum 
okkar fleiri möguleika og skarpari prentun. 
Prentun með hvítan lit á glært gefur 
ótrúlega skemmtilega möguleika.
Að prenta hágæða mynd beint á efni eða 

flöt með fimmta litnum er nýjung á Íslandi.

Eftir sameiningu Merkingar og Akron/Format 
hefur þjónusta fyrirtækisins margfaldast, 
möguleikarnir eru ótvíræðir þar sem kunnátta 
starfsmanna og geta tækjanna fer vel saman.

Komdu í heimsókn og kynntu þér málið.

Simi 562 7044 • Viðarhöfða 4 • 110 Reykjavík
 www.merking.is • merking@merking.is 

Opið 8:30 til 17:00

Nú er fimmti
lituriNN
hvítur

Laser Tag er hágæða útgáfa að skemmtilegum 
afþreyingarleik þar sem þáttakendur klæðast 

Laser Tag vestum og fela sig, elta og hitta 
andstæðinginn með laserbyssu. Leikurinn er 

fyrir fólk á öllum aldri, unga sem aldna.

Við höfum frábæra aðstöðu til að sjá 
um afmælisveislur fyrir alla aldurshópa.

Byssurnar eru skaðlausar laser/geislabyssur með innrauðum geislum. Laser Tag er því fullkomin skemmtun laus við marbletti! 
Hafa ber í huga að inn í salnum eru blikkandi ljós og leikmyndareykur.

100% 
skemmtun

Lasertag er 



ÞURRKARI LAVATHERM T76280AC

Listaverð:
149.900,-
Þú sparar:
29.980,-

Barkalaus
Rakaskynjari
Taumagn: 8 kg
Íslensk notendahandbók

TILBOÐSVERÐ –  119.920,-

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60260FL

Listaverð:
135.900,-

1200 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
36.000,-

TILBOÐSVERÐ –  99.900,-

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

Listaverð:
145.900,-

1400 snúninga
Taumagn 6 kg
Öll hugsanleg
þvottaker�
Íslensk notendahandbók

Þú sparar:
36.000,-

TILBOÐSVERÐ –  109.900,-

ÞVOTTAVÉL LAVAMAT 60460FL

ÍSLENSKT STJÓRNBORÐ

UPPÞVOTTAVÉL ZDF2010 - W/M 

TILBOÐSVERÐ –

12 manna stell
5 þvottaker�
4 hraðastillingar
A/A/A orkunýting
Hljóð 51db
Þvottahæfni: A
Þurrkhæfni : A

89.990,-  STÁL
79.900,-  HVÍT

ÞVOTTADAGAR
–komdu og gerðu frábær kaup! Lokadagar

Opið virka daga frá kl. 10-18
og laugardaga frá kl. 11-15

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · SÍMI 530 2800 · ORMSSON.IS

Vaxtalausar
raðgreiðslur
í tólf mánuði!*
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OPIÐ: ALLA DAGA TIL KL.18.00

SKEIFUNNI 11 ·  SÍMAR: 550·4444 ·  www.bt. is

BJÓÐUM FJÖLBREYTT ÚRVAL
RAFTÆKJA Á GÓÐU VERÐI SKEIFAN 11

53955

Pottþétt fyrir
Skype

Vefmyndavél+heyrnartól

15,6"
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Ódýr og hagkvæm tölva fyrir skólafólk.
Flottur skjár og glæsileg hönnun.

Stýrikerfi: Windows 8 (64-bit)

X-CM31

FM útvarp með 40 stöðva minni · Spilar: CD, MP3, WMA, iPod, iPad (gegnum usb)
· USB, RCA, Heyrnartól, Video out (f. iPod) · 2x15W hátalarar · Spilar og hleður iPod

Hljómtækjastæða

45.900 TILBOÐSVERÐ:VERÐ: 36.900

Blutooth hátalari

Blutooth hátalari · 10W · Aux in tengi · Einfaldur í notkun · Til bæði hvítir og svartir

 XW-BTS1

22.500 TILBOÐSVERÐ:VERÐ: 16.900

NÝTT

39.900VERÐ:

94.900VERÐ:VERÐ: 15.900 119.900VERÐ:

5.990VERÐ:

PIX-SMC00

iPod/iPhone dokka · 20W · Geislaspilari · (CD-R/CD-RW/WMA/MP3) USB afspilun
· FM útvarp með 30 stöðva minni ·LCD skjár með klukku · Fjarstýring fylgir

iPod dokka 

Stýrikerfi: Windows 8 (64-bit)

Vinnsluminni: 4GB · Harður diskur: 500 GB
Tö� hönnun · Frábær tölva fyrir fólk á ferðinni.

15,6"
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34.900 TILBOÐSVERÐ:VERÐ: 29.900

X-HM11-K

FM útvarp með 40 stöðva minni · Spilar: CD, MP3, WMA, CD-R/RW
2 x 15W hátalarar 4 Ohm · USB, RCA,  Heyrnartól

Hljómtækjastæða

28.900 TILBOÐSVERÐ:VERÐ: 23.900

DEH-X3500UI

4X50 W MOSFET magnari. Útvarp með 24 stöðva minni. Spilar: CD-R/RW, MP3, 
WMA, WAV. AUX og USB tengi á framhlið. EEQ, Tónstillir fyrir bassa, mið– og hátóna. 

Spilar og hleður iPod í gegnum USB (snúra fylgir ekki). Multi-Colour skjár.

Frábært bíltæki!

49.900 TILBOÐSVERÐ:VERÐ: 39.900

DCS-222K

5.1 rása DVD heimabíókerfi m. FM útvarpi og Karaoke · 300W magnari · Spilar; 
DVD-R/RW, CD-R/RW, MP3, JPEG,  PNG, WMA, DivX og fl., HD upscaling

DVD–Heimabíóker�
   5.1 rása
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26.900VERÐ:

· 40.000 tíma ending sem gerir
   27 ár miða við 4 klst. notkun á dag.
· 1017 Lumens í fullum styrk
· 17W í fullum styrk en 9W í 50% styrk.
· Allt að 16 milljón litir mögulegir
  og hvítt ljós 2700-8000 Kelvin.
· LIFX snjallforrit í Apple iOS 6+ eða Android 4.0+
· Stuðningur við allt að 60+ perur á sama netker�.

Ljósaperan enduruppgötvuð
LIFX SMART LED LJÓSAPERA

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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22. febrúar 2014 • 7. tölublað 5. árgangur
Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Útsalan í fullum gangi  1
10-50% afsláttur

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Útsalan í fullum gangi  1
10-50% afsláttur

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Útsalan í fullum gangi  1
10-50% afsláttur

Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fair og Lauma. 

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Útsalan í fullum gangi  1
10-50% afsláttur

baksÍðan

Björk Þorleifsdóttir

Sushi allan 
sólarhringinn!

Í sól og...
„Hvílíkur dýrðardagur“ hugsaði ég 

þegar ég leit út um gluggann og 
sá heiðskíran himin og glamp-

andi sólskin úti. Á túninu fyrir neðan 
húsið blasti við risavaxið skilti með 
auglýsingum um ódýrar sólarlanda-
ferðir. Ofan á auglýsingaskiltinu glitti 
í hitamæli. 2°C stóð á mælinum. „Ekki 
svo slæmt“ sagði ég glaðhlakkalega og 
nuddaði saman lófunum; nú skyldi ég 
fara í dágóða heilsubótargöngu. Maður 
verður að nýta góðviðrisdagana sem 
eru ekki svo ýkja margir á Íslandi í febr-
úar. Ég dreif mig í jakka og strigaskó 
og arkaði fram að dyrum. Á leiðinni 
út tékkaði ég á veðurspánni á vedur.
is. Jú, það stemmdi, yfir frostmarki og 
allt í fína. 

Þegar ég kom fyrir húshornið mætti 
mér sjálfur kuldaboli í gervi norðan-
garra og tilfinningin þegar rokið lamdi 
kinnarnar var á við sjö stiga frost ef 
ekki meira. Það byrjaði strax að glamra 
í tönnunum og heilsubótargangan sem 
átti að vera lágmark klukkutími – ég 
ætlaði nefnilega að ná mér í góðan 
skammt af D-vítamíni úr sólargeisl-
unum – breyttist í aumingjalegar 
5 mínútur. Eins og svo oft áður var 
góðviðrið hreint og klárt gluggaveður; 
veður sem kallar á lambhúshettu, 
skíðahanska, efnismesta trefilinn á 
heimilinu, dún og flís þótt það lofi 
öðru við fyrstu sýn.

Ég dreif mig inn, fékk mér sjóðheitan 
bolla af tei og kom mér svo fyrir við 
glugga með fartölvuna. Svo lokaði ég 
augunum í augnablik á meðan ég bað-
aði mig í sólargeislunum og ímyndaði 
mér að ég væri stödd í hlýrra landi. 
Svo ímyndaði ég mér að ég ætti dálítið 
af peningum og fór að gúggla ódýrar 
sólarlandaferðir, ferðir til staða þar sem 
hugtakið „gluggaveður“ er ekki til. 
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Alla laugardaga


