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OERLIKON er einn 
stærsti rafsu›uvíra-
framlei›andi í Evrópu. 
Gæ›i og gott ver›.

ALLT TIL MÁLMSUÐU 
OG MÁLMSKURÐAR

KITin 1900 HF TIG

KITin 
320 MIG

PEARL 180 MIG/MAG
AÐEINS 10 KG

Úrval rafsuðuvéla 
frá KUHTREIBER og GYS

NEOPULSE 270 MIG

Frystigámar / Sala og leiga / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Hafðu samband!
Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Sími 568 0100
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Fjölbrautaskóli Snæfellinga: 

Líkur á að dreif- og fjarnám 
verði skorið verulega niður
Fjölbrautaskóli Snæfellinga í Grundar-

firði , FSN, fagnaði nýlega 10 ára af-
mæli eins og nýlega hefur verið skýrt 

frá. Skólinn hefur verið mikil lyftistöng 
fyrir sveitarfélögin á Snæfellsnesi. Liður 
í aukinni þjónustu við íbúana hefur verið 
dreif- og fjarnám. Námsframboð í heima-
byggð hefur skilað FSN nær 80% af hverjum 
árgangi sem útskrifast úr grunnskóla á 
svæði FSN. Á þessu getur nú orðið slæm 
breyting þegar litið er til niðurskurðar-
áforma á fjárlögum ríkisins fyrir 2015 en 
boðaður er niðurskurður sem svarar 916 
ársnemendur. Hjá FSN verður fækkunin 34 
nemendur, eða úr 185 í 151 nemanda. Þetta 
þrengir aðgang eldri nemenda að skólanum 
vegna þess að yngstu nemendur hafa for-
gang. Ef yngri nemendur fylla kvótann þá 
eru dreif- og fjarnemendur úti. Þetta segir 
Jón Eggert Bragason í viðtali við fjölmiðla 
fyrir skömmu. Framhaldsdeildin á Patreks-
firði er þó ekki í hættu, en hún er hluti af 
þessu dreifnámsfyrirkomulagi því nem-
endur þaðan eru frá 16 ára aldri og falla 
undir fyrrnefndan forgangshóp. 

Ef þessi áætlun mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, Illuga Gunnarssonar, 
gengur eftir hvað varðar fjárlögin 2015 
þurfa skólastjórnendur FSN að bregðast 

strax við og fækka nemendum á vorönn 
2015. Hugmyndir mennta- og menningar-
málaráðherra gera einfaldlega ráð fyrir að 
nemendur sem eru eldri en 25 ára sæki sér 
menntun t.d. til símenntunarstöðva eða 
háskólabrýr. 

En hvar eru þær? Jú, í flestum tilfellum 
á höfuðborgarsvæðinu. Reikna má fastlega 

með að aðeins hluti þeirra sem hefðu sótt 
nám í FSN í dreif- og fjarnámi en kann að 
verða úthýst vegna sparnaðarráðstafana í 
menntakerfinu sæki nám á höfuðborgar-
svæðið. Þetta eru einfaldlega ekki ráðstaf-
anir, ef þær ganga eftir, sem eru búsetu í 
hinum dreifðu byggðum landsins síst til 
framdráttar. 

væntanlegir útskriftarnemar við FSN fóru fyrir skömmu til reykjavíkur  til að kynna 
sér nám á háskólastigi. Heimsótt var Heilbrigðisvísindasvið HÍ, menntavísindasvið 
HÍ, Háskólinn í reykjavík og endað með því að skoða aðalbyggingu Háskóla Íslands, 
Odda og Háskólatorgið.
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Nýjar vörur í hverri viku

Vökudagar á Akranesi: 

Athyglisverð og jafnframt 
litskrúðug þjóðahátíð
Félag nýrra Íslendinga hélt 5. 

árlegu þjóðahátíð Vesturlands 
í lok Vökudaga í íþróttahúsinu 

á Vesturgötu. Margar þjóðir tóku þátt 
með ýmsum hætti, buðu m.a. upp á 
sýnishorn af þjóðarréttum, skemmtiat-
riðum, sýndu ýmsa muni sem eru ætt-
aðir frá þeirra heimalandi og voru með 
gjafavöru. Félagið Ísland – Marokkó 
kynnti starfsemina en markmiðið 
er að auka samskipti Íslendinga og 
Marokkómanna og stuðla að ýmiss 
konar fræðslu og skoðanakskiptum 
þeirra á milli. Félagið leitast einnig við 
að gæta hagsmuna og réttinda Marokk-
óbúa hérlendis og styrkja samfélag 
þeirra. Þarna voru m.a. söngvarar frá 
Búlgaríu, Bollywood dansarar, söngv-
ari frá Frakklandi, Flaminco dansari 
frá Spáni, dansari frá Indlandi, ensk 
þjóðlagatónlist, afrískir trommarar, 
írskir söngvarar, ungur tælenskur 
hljómlistarmaður ásamt íslensku atriði. 

Hljómsveitin  
Hvísl með tónleika
Nokkuð framhald verður á Vöku-
dögum annað kvöld, föstudagskvöld 
21. nóvember, þegar hljómsveitin Hvísl 
heldur tónleika í Stúkuhúsinu kl. 20: 
00. Hljómsveitina skipa Elfa Margrét 
Ingvadóttir, Gunnar Sturla Hervarsson, 
Gunnhildur Vilhjálmsdóttir, Heiðrún 
Hámundadóttir og Samúel Þorsteins-
son. 

Konur frá þremur heimsálfum.

Hópur frá Pakistan.
Þau vöktu óneytanlega talsverða athygli vegna klæðaburðar sem við Ís-
lendingar eigum ekki að venjast hér á skerinu.

Ungur tælenskur hljómlistarmaður spilaði á einhvers konar ásláttarhljóðfæri 
sem meira líkist bát að lögun. Tónlistin var nokkuð framandi fyrir íslenska 
áheyrendur.

Einstakur tónlistarviðburður í Salnum
Síðasta sunnudag stóðu saman á 

sviði í Salnum í Kópavogi fimm 
glæsilegir einsöngvarar ásamt 

píanista. Það sem gerði þetta að eins-
tökum viðburði er að söngvararnir 
eru allir bass-barítónar, þeir Bergþór 
Pálsson, Davíð Ólafsson, Jóhann Smári 
Sævarsson, Kristinn Sigmundsson, 
Viðar Gunnarsson ásamt Kristin Erni 
Kristinssyni. Þessir söngvarar voru að 
fagna kynna útgáfu nótnabóka sem eru 
sérstaklega ætlaðar bass-barítónum, en 
höfundur þeirra er Jón Kristinn Cortez, 
tónlistarkennari og söngstjóri. 

Bass-barítónarnir fluttu lög íslenskra 
tónskálda, sem þau hafa annaðhvort 
verið samin í þeirra tónhæð eða verið 
færð þangað vegna þess hve lagið 
hentar vel þeirra raddgerð. Tónskáldin 
sem eiga verk í þessum fyrstu tveimur 
bókum eru Árni Beinteinn Gíslason, 

Árni Thorsteinsson, Björgvin Guð-
mundsson, Einar Hjaltested, Jón Ás-
geirsson, Jón Leifs, Jón Þórarinsson, 
Hjálmar H Ragnarsson, Karl O Run-
ólfsson, Sigfús Halldórsson, Sigvaldi S 

Kaldalóns, Sveinbjörn Sveinbjörnsson, 
Tryggvi Björnsson, Viktor Urbancic og 
Þórarinn Jónsson en úrval laga þeirra 
úr bókunum voru sungin á tónleik-
unum. 

Flottir bassbarítónar!

Mannréttindastefna Akraneskaupstaðar: 

Lýsir framtíðar-
sýn bæjaryfirvalda í 
mannréttindamálum
Mannréttindastefna Akra-

neskaupstaðar er orðin til 
fyrir atbeina framkvæmda-

áætlunar Evrópusambandsins á sviði 
atvinnu- og félagsmála og jafnra 
tækifæra. Mannréttindastefna Akra-
neskaupstaðar var samþykkt í bæjar-
stjórn Akraneskaupstaðar 25. mars 
2014 og gildir til sjö ára og beinist 
að öllum hagsmunaaðilum sem geta 
hjálpað við þróun viðeigandi og áhrifa-
ríkrar löggjafar og stefnumótunar á 
sviði atvinnu- og félagsmála í öllum 
aðildarríkjum sambandsins, EFTA 
og EES. 

Mannréttindastefna Akranesbæjar 
leggur ríka áherslu á að allir hópar 
í samfélaginu hafi sama rétt á því 
að skoðanir þeirra séu virtar og að 
framkoma í þeirra garð einkennist af 
virðingu. Engin vilji er fyrir sérstök 
frátekin sæti í samfélaginu fyrir út-
valda hópa, það á skilyrðislaust að 
vera pláss fyrir alla. Í stjórnarskrá 
lýðveldisins Íslands segir m.a. að 
allir skulu vera jafnir fyrir lögum og 
njóta mannréttinda án tillits til kyn-
ferðis, trúarbragða, skoðana, þjóð-
ernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 
efnahags, ætternis eða stöðu að öðru 
leyti. Grundvöllur mannréttindayf-
irlýsingar Sameinuðu þjóðanna sem 
samþykkt var 10. desember 1948 er að 
sérhver manneskja sé borin frjáls og 
jöfn öðrum að virðingu og réttindum. 

Mannréttindastefna Akraneskaup-
staðar lýsir framtíðarsýn bæjaryfir-
valda í mannréttindamálum. Hún 
grundvallast á jafnréttisreglunni sem 
birtist í öllum helstu mannréttinda-
samþykktum og kveður á um að allar 
manneskjur skuli njóta mannréttinda. 
Markmið mannréttindastefnunnar 
felst á endanum í því að byggja betra 
samfélag fyrir íbúa Akraness þar sem 
allir fá að njóta sín á eigin forsendum. 
Því markmiði verður aðeins náð ef 
samfélagið allt er upplýst um þá stefnu 
sem bæjaryfirvöld hafa sett sér og 
veitir aðhald sem tryggir að henni sé 

framfylgt. Akurnesingar eru því hvattir 
til þess að vera vakandi fyrir því að 
markmið mannréttindastefnunnar 
verði uppfyllt. 

Hlutverk mannréttindastefnu er: 
Að draga fram og staðfesta þær 

skyldur sem felast í mannréttindasátt-
málum og samningum sem stjórnvöld 
á Akranesi eiga að framfylgja. 

Að staðfesta á formlegan hátt ásetn-
ing bæjaryfirvalda um jafnrétti í reynd. 

Að endurskilgreina markmið og 
leiðir til þess að flétta mannréttinda- 
og jafnréttissjónarmið inn í alla stjórn-
sýslu og þjónustu bæjarins. 

Að stuðla að jöfnu aðgengi bæjarbúa 
til þátttöku, áhrifa og þjónustu. 

Að skilgreina leiðir til þess að bregð-
ast við ef misbrestur er á að mann-
réttinda- og jafnréttissjónarmið séu 
virt innan bæjarkerfisins. 

Að takast á við áskoranir fjöl-
breytileikasamfélagsins á jákvæðan 
og uppbyggilegan hátt. 

Að nýta þá mörguleika sem fjöl-
breytnin felur í sér til hagbóta fyrir 
samfélagið á Akranesi. 

Tryggja aukið samstarf og samráð 
um málnefni mannréttinda, lýðræðis 
og samfélagsþátttöku. 

Að draga fram gildin sem liggja til 
grundvallar farsælum samskiptum 
í samfélagi sem einkennist af fjöl-
breytileika með áherslu á jafnrétti, 
umburðarlyndi, samræðu og gagn-
kvæma virðingu. 

Að tryggja einingu í margbreytileik-
anum og vinna gegn félagslegri ein-
angrun og mismunum gagnvart til-
teknum hópum. 

Borgaravitund
Borgarvitund felur í sér hæfni til að 
skynja, skilja og bregðast við tilfinn-
ingum annarra og skilja hvað felst 
því að búa í samfélagi með öðrum. 
Með borgaravitund er átt við viðhorf 
og hæfni fólks til að vera virkir þátt-
takendur í lýðræðislegu samfélagi í 
samræmi við réttindi sín og skyldur. 
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UE32/40/48H5005 
LED SJÓNVARP · 100 Hz. 
Full HD 1920x1080p · Mega skerpa · Afspilun USB: 
kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist · Sjónvarpsmóttakari: 
Digital DVB-T2

32” 87.920 áður 109.900

40”  111.920 áður 139.900

48” 151.920 áður 189.900

UE48H6675 
LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · Gervihnatta móttakari · Micro 
Dimming · Gervihnatta móttakari

48” 229.920 Verð áður 287.400

UE32/40/55/65H6475 
LED sjónvarp · 400 CMR  (rið)
3D · smart TV með þráðlausu neti.

32“ 119.920 áður 149.900

40“ 151.920 áður 189.900

55“ 279.920 áður 349.900

65“ 519.920 áður 649.900

UE46/55/65H8005 
LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD 
1920x1080p  SMART TV · CURVED

46” 399.920 áður 499.900

55”  495.920 áður 619.900

65” 719.920 áður 899.900

Soundbar
310W og þráðlaus tenging við síma
eða tölvu. Til í svörtu og silfur.

HWH550 

111.920 áður 139.900

HWH751 
310W  og þráðlaus tenging 
við síma eða tölvu.

151.920 áður 189.900

HWH7501 
310W  og þráðlaus tenging 
við síma eða tölvu.

151.920 áður 189.900

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágmúLa 8 · sími 530 2800 · ormsson.is
OPið ViRkA DAGA kL. 10-18 · LAUGARDAGA kL. 11-15

síÐUmúLa 9 · sími 530 2900 · ormsson.is
OPið ViRkA DAGA kL. 10-18 · LAUGARDAGA kL. 12-16

FYRiR HEiMiLiN Í LANDiNU
orMSSon HEFur aFnuMIÐ VÖRUGJÖLD 
Í ÖLLuM VErSLunuM SÍnuM FYrSTIr aLLra
Vegna niðurfellingar vörugjalds hafa öll helstu heimilistækin 
lækkað í verði um 17% og sjónvörp, hljómtæki og annað um 20%.

Við höfum náð samningum við okkar helstu birgja, sem gerir okkur mögulegt að afnema þessi gjöld nú þegar. Fólk þarf því ekki að bíða eftir nýju ári til að gera hagstæð 
innkaup fyrir heimilið, heldur getur þú nú komið í verslanir ORMSSON um allt land og fengið umtalsvert meira fyrir peninginn en áður.

EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*
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Fríblaðinu er dreiFt í 6.400 eintökum í allar íbúðir á akranesi, 
dreiFbýli á akranesi og í borgarnesi. blaðið liggur einnig Frammi  

á helstu þéttbýlisstöðum á Vesturlandi

Það að reka velferðarstefnu og fylgja henni eftir bestu getu er afar 
metnaðarfullt markmið sem ekki er svo ýkja gamalt. Hlutverk vel-
ferðarstefnu bæjarfélags er að vera leiðarljós fyrir stofnanir og félaga-

samtök þannig að forvarnarstarf nái til sem flestra þátta sem geta haft áhrif 
á heilbrigt líferni íbúanna og stuðla þannig að góðri lýðheilsu og velferð. 
Akranesbær steig þetta skref haustið 2013 en velferðarstefnunni er ætlað að 
vera lykill að samræmdri stefnu allra sem vinna að velferð barna og ung-
menna. Framtíðarsýnin er sú að börn og ungmenni á Akranesi séu heilbrigð 
og hamingjusöm og þau hafi tækifæri til að stunda íþróttir og tómstundir á 
eigin forsendum. Þetta er sannarlega göfugt markmið sem getur verið erfitt 
að framfylgja út í æsar, ekki síst þegar einelti er annars vegar. Fylgjast skólar 
og íþróttafélög á Akranesi þannig með að einelti verði ekki til staðar. Það 
er vonandi en vissulega vakna efasemdir um að það gangi ekki alltaf upp, 
ekki síst vegna þess að þeir sem verða fyrir einelti í skóla, íþróttafélagi eða 
vinnustað eru ekki alltaf að tjá sig um það við sína nánustu. Ögun barna er 
liður í því, stór liður í því að hafa daglegt líf í föstum skorðum, s.s. svefntíma 
og matartíma. Í velferðarstefnu Akraness segir m.a. að setja eigi reglur, fylgja 
þeim eftir og vera sjálfum sér samkvæmur; að bregðast strax við óeðlilegri 
hegðun og leiðbeina börnum og veita börnum jákvæða svörun og draga 
þannig úr óæskilegri hegðun. Gangi það eftir er vel af stað farið í jákvæðri 
en nauðsynlegri ögun barna. Reynslan sýnir nú á síðari tímum að oft skortir 
börnum ögun, og skólum kennt um ef illa gengur. Ögunin byrjar heima hjá 
barninu, því gleyma því miður sumir foreldrar.

Stjórnvöld síðustu áratuga hefðu átt að tileinka sér innihald þeirrar vel-
ferðarstefnu sem hér er nefnd, þjóðinni allri til framdráttar og hagsældar. 
Vaðlaheiðagöng kosta í kringum 12 milljarða króna, Norðfjarðargöng 10 
milljarða króna, Harpa um 18 milljarða króna.Vinstri stjórn síðasta kjör-
tímabils ákvað þessa forgangsröðun um leið og hún lækkaði fjárframlög 
til reksturs Landspítalans, tók byggingu nýs spítala af dagskrá og hækkaði 
fjárframlög til fjölda eftirlitsstofnana. Núna er þetta fólk á vinstri væng 
stjórnmálanna yfir sig hneykslað á forgangsröðuninni, er það trúverðugur 
málflutningur? Nei alls ekki.

Látum nú Hörpu liggja milli hluta, hún hefur skapað tekjur, aukið ferða-
mannastraum og hefur aukist álit og sýn á íslenskri menningu. Harpa var 
svo sannarlega náðargjöf, þvert á framkvæmdir eins og Vaðlaheiðargöng 
sem voru bara pólitískt svartamarkaðsbrask Kristjáns Möller og Kristjáns 
Þórs Júlíussonar til að afla sér fylgi vegna alþingiskosninga, enda eru þeir 
félagar ekki lengur mjög trúverðugir, og það á reyndar því miður við um 
fleiri stjórnmálmenn.Enn eru þær heimsku hugmyndir í gangi að byggja 
nýjan Landspítala við Hringbraut, og það áður en leyst verður það erfiða 
dæmi hvernig á að koma í veg fyrir alvarlegar umferðarteppur á þessu 
svæði, oft á dag. Reykjavíkurborg hefur skyldur sem höfuðborg gagnvart 
allri landsbyggðinni hvað varðar samgöngur við höfuðborgina og eðlileg 
samskipti landsbyggðarfólks við stjórnsýsluna og því yrðu það alvarleg mistök 
ef innanlandsflug um Reykjavíkurflugvöll yrði lagt af, gengi raunar af því 
dauðu. Enginn keyrir í klukkutíma til Keflavíkur, bíður þar í hálftíma eftir 
flugi, t.d. til Akureyrar. Innanlandsflugið yrði fljótlega fjárhagslega óhag-
kvæmt og legðist í kjölfrið einfaldlega af. Nýjan Landspítala ætti að byggja 
við Rauðavatn, milli Moggans og nýja fangelsisins, þar eru og verða frábærar 
samgöngur hvert á land sem er eða við Urðarhvarf í Kópavogi þar sem afar 
hentugir 50 þúsund fermetrar með mikla stækkunarmöguleika bíða þess 
að verða nýttir. Aðkoma að því svæði er afar hentug og möguleikar á nægu 
bílastæði. Vestlendingar yrðu t.d.mun fljótari að komast í bráðaþjónustu en 
ef þeir þyrftu að troðast niður eftir Miklubraut og síðan Hringbraut, ekki 
síst á álagstíma. Staðsetning sjúkrahúss allra landsmanna gæti einfaldlega 
í einhverjum tilfellum verið spurning um líf eða dauða.

Geir A. Guðsteinsson

ritstjóri

Velferðarstefnu ættu 
allir að tileinka sér

Leiðari

Íslenskur sjávarútvegur: 

Betri gögn - meiri verðmæti!
Allar ákvarðanir, stórar sem 

smáar, eru teknar á grundvelli 
upplýsinga og þekkingar og 

því skyldi maður ætla að ein mikil-
vægasta atvinnugrein þjóðarinnar væri 
stútfull af gögnum sem hægt væri að 
reiða sig á. Þegar leitað er svara við 
mörgum áleitnum spurningum um 
þróun og verðmætasköpun í íslenskum 
sjávarútvegi þá kemur oftar en ekki í 
ljós að upplýsingar eru ekki til staðar 
eða þá að þær standast ekki skoðun. 
Nú er það ekki svo að ekki sé hægt að 
teikna upp stóru myndina, afli allra 
tegunda er þekkt stærð og heildar-
útflutningsverðmætin liggja einnig 
fyrir, en þegar meta á t.d. þróun og 
nýsköpun einstakra tegunda eða af-
urða þá er oft erfiðara um vik. 

„Lögð hefur verið mikil áhersla á að 
skrá allan afla og er því að sjálfsögðu 
fylgt vel eftir, en þegar kemur að út-
flutningi þá tekur við annað kerfi sem 
byggist á skráningu útflutnings eftir 
tollskrárnúmerum, ” segir Páll Gunnar 
Pálsson hjá MATÍS. „Tollskránni er 
ætlað að vera það kerfi sem á að ná 
utan um allar afurðir sem fluttar eru 
til og frá landinu. Það kerfi sem notað 
er hér á landi er byggt á samræmdu 
alþjóðlegu númera- og flokkunarkerfi 
sem yfir 200 þjóðir nýta sér, þannig að 
í grunninn er t.d. þorskur með sama 
númer víðast hvar í heiminum. Þetta 
á við um fyrstu sex tölustafina, síðan 
geta þjóðir lengt númerið og bætt við 
ítarlegri greiningu afurða. Hér á landi 
hefur einungis verið hægt að bæta við 
tveimur tölustöfum vegna takmark-
aðrar getu gagnagrunna sem eru í 
notkun. ”

Mikilvægt að sjávarútvegur sé með 
í ráðum þegar mikilvægur gagna-
grunnur er skipulagður

Upplýsingarnar sem útflytjendur 
setja á útflutningspappíra og skila 
til Tollsins, eru síðan grunnurinn 
að birtingu gagna hjá Hagstofunni, 
þannig að ef útflytjendur eru að kasta 
til hendinni við upplýsingagjöfina þá 
verður minna mark á takandi þeim 
upplýsingum sem Hagstofan birtir. 
Þar sem útflutningur er ekki tilefni 
gjalda hér á landi þá gefur það auga 
leið að eftirlit með réttri skráningu er 
takmarkað, það á sér í raun ekki stað 
fyrr en í innflutningslandi því þá þarf 
varan að tengjast réttu tollnúmeri þess 
lands. 

Þegar verið er að rýna tölur um út-
flutning þá er fyrsta stopp að skoða 

vörulýsinguna og finna út hvað er átt 
við eða hvað ekki er átt við, það getur 
reynst mjög erfitt að fá glögga mynd 
af þeim afurðum sem skráðar eru í 
tiltekin tollskrárnúmer. Vörulýsingar 
er oft á tíðum mjög opnar og geta átt 
við mismunandi afurðir, en yfir 100 
hugtök eru notuð til að lýsa sjávar-
afurðum í tollskránni og er hvergi að 
finna nánari skýringar á þeim hug-
tökum. 

Það er hægt að tína til mýmörg 
dæmi um misvísandi vörulýsingar og 
er greinilegt að nokkur skortur er á 
vöruþekkingu við samningu þeirra, en 
hafa verður þó í huga að starfsmenn 
Tollsins hafa ýmislegt annað á sinni 
könnu en að semja vörulýsingar fyrir 
sjávarafurðir. Tollskrárnúmer fyrir 
sjávarfang eru örfá hundruð meðan 
tollskráin í heild hefur að geyma 
þúsundir annarra vörulýsinga, því 
er mikilvægt að sjávarútvegurinn sé 
með í ráðum þegar svona mikilvægur 
gagnagrunnur er skipulagður. Það er 
vissulega sjávarútvegurinn sem nýtur 
fyrst og fremst góðs af góðum og ít-
arlegum upplýsingum um hvernig til 
tekst með verðmætasköpun og nýtingu 
sjávarfangs, því í upplýsingunum verða 
tækifærin sýnileg. 

Þrátt fyrir töluverða endurskoðun 
tollskrárinnar 2012 og fjölgun númera 
þá er engan veginn hægt að greina með 
nokkrum hætti hver nýting einstakra 
tegunda er, sem sést m.a. af því að 
fjórða verðmætasta tegundin sem 
flutt er frá Íslandi er „annar fiskur“ eða 

„ýmsar tegundir“ það eru afurðir þar 
sem engin sérstök fisktegund er nefnd 
í vörulýsingu. Þessi „annar fiskur“ 
skilar um 10% af heildarverðmætum 
útfluttra sjávarafurða. 

Samræma þarf  
vörulýsingar
„Það eru á floti fullyrðingar um svo og 
svo mikla nýtingu einstakra tegunda 
og eru menn að berja sér á brjóst og 
fullyrða að við séu öðrum þjóðum 
fremri. En það er ekki hægt að halda 
neinu slíku fram nema að fyrir hendi 
liggi betri upplýsingar um allar af-
urðirnar. Meðan ólíkum afurðum 
er safnað saman í einstök tollskrár-
númer þá er ekki hægt að reikna til 
baka og segja hver nýting aflans er. 
Þeir sem hafa komið nálægt vinnslu 
sjávarafurða vita að það skiptir máli að 
vita hvort fiskur er með eða án hauss, 
slægður eða óslægður, flök með roði 
og beinum eða roðlaus og beinlaus 
o.s.frv. , ef þessar upplýsingar eru ekki 
fyrir hendi þá er útilokað að reikna 
út heildarnýtingu einstakra tegunda. 

Matís hefur verið í samstarfsverkefni 
með Tollstjóraembættinu, Hagstofu 
Íslands, Samtökum fiskvinnslustöðva, 
Landssambandi fiskeldisstöðva, 
Icelandic og Iceland Seafood, þar sem 
farið hefur verið yfir þessi máli. Verk-
efnið var styrkt af AVS sjóðnum. Af-
rakstur verkefnisins er samantekt um 
hver staðan er og hvernig núverandi 
upplýsingakerfi er ekki að ná nægj-
anleg vel utan um þessi gögn sem til 
verða. Einnig er sett fram tillaga að 
úrbótum og hvernig mætti ná fram 
mjög ítarlegum upplýsingum um allar 
tegundir, verðmæti og nýtingu, en til 
þess að ná slíku fram þá þarf að sam-
ræma vörulýsingar og tryggja það að 
sami skilningur sé um hugtökin sem 
notuð eru. Nú liggja fyrir hugtakaskýr-
ingar fyrir vörulýsingarnar og eru þær 
með fjölda mynda til að sýna betur 
hvað átt er við. 

Þessi nýja tillaga mun einfalda alla 
skráningu og getur í raun gert tilbún-
ing séríslenskra tollskrárnúmera fyrir 
sjávarfang algerlega óþarfan, en samt 
boðið upp á mun ítarlegri upplýsingar. 
Þá verður hægt að svara nánast öllum 
hugsanlegum spurningum varðandi 
verðmætasköpun og nýtingu sjávar-
fangs og þar með taka skynsamlegar 
ákvarðanir, byggðar á bestu fáanlegu 
upplýsingum, um allt sem viðkemur 
nýtingu auðlindarinnar. ”

Þrátt fyrir töluverða endur-
skoðun tollskrárinnar 2012 
og fjölgun númera þá er 
engan veginn hægt að greina 
með nokkrum hætti hver 
nýting einstakra tegunda er, 
sem sést m.a. af því að fjórða 
verðmætasta tegundin sem 
flutt er frá Íslandi er „annar 
fiskur“ eða „ýmsar tegundir“ 
það eru afurðir þar sem 
engin sérstök fisktegund er 
nefnd í vörulýsingu. Þessi 
„annar fiskur“ skilar um 
10% af heildarverðmætum 
útfluttra sjávarafurða.

Snæfellsbær með hafnirnar í ólafsvík og í rifi er einn öflugasti útgerðarstaður landsins enda nálægt einum fengsæl-
ustu fiskimiðum landsins. Hraðfrystihús Hellissands og KG-fiskverkun standa við höfnina í rifi.



Glitter mottur
Verslunin Mottur.is er eini aðilinn á Íslandi sem eingöngu selur Glitter mottur.

Við bjóðum eingöngu hágæðamottur úr polyester, 
sem þýðir lengri endingu og auðveldari þrif á mottunum.

30% afsláttur 
af eldri gerðum

Mottur.is

3 stærðir
120x150, 140x200 og 170x240

Opnunartími 
13-18 alla virka daga

og 13-16 á laugardögum

Erum staðsett í 
Hokkí & Sport 

Faxafeni 8, 2 hæð 
sími 588 9930

Þú getur skoðaða fleiri 
myndir á facebook síðu 
okkar glitter mottur



Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is
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Norðurál með 3,2 milljarða 
króna hagnað árið 2013
Hagnaður af rekstri álversins 

á Grundartanga nam 27,6 
milljónum Bandaríkjadala 

á síðasta ári, jafnvirði 3,2 milljarða 
króna. Árið 2012 skilaði reksturinn 
jákvæðri afkomu upp á 46,6 milljónir 
dala og dróst hagnaðurinn því saman 
um 41% milli ára. Ragnar Guðmunds-
son, forstjóri Norðuráls segir að upp-
gjörið sé ágætt miðað við aðstæður og 
bendir á að álverð var talsvert lægra 
árið 2013 en 2012. Norðurál hefur 
verið rekið með með hagnaði síðustu 
árin og náðst hefur mikill árangur í 
rekstrinum, allar lykiltölur mjög góðar. 
Það á við um framleiðni, öryggismál og 

umhverfismál. Samkvæmt ársreikningi 
Norðuráls Grundartanga ehf. fyrir árið 
2013, sem fyrirtækið skilaði til árs-
reikningaskrár ríkisskattstjóra í síðustu 
viku, greiddi það 718 milljónir króna í 
tekjuskatt vegna hagnaðarins á árinu. 
Ragnar segir að sumir segi að hag-
kvæmni álvera á Íslandi byggist á lágu 
orkuverði, en því fari fjarri sanni. Það 
eru gæði framleiðslunnar og forskotið 
sem fyrirtækin hafa sem er krítískt í 
vexti og viðgangi álframleiðslunnar. 
Raforkuverð til álvera á Íslandi er til 
dæmis hærra en í Miðausturlöndum, 
en álver þar sækja í auknum mæli inn 
á Evrópumarkað. 

ragnar Guðmundsson, forstjóri Norð-
uráls á Grundartanga.

Eldvarnafræðsla og afmælisboð 
hjá slökkviliðinu á Akranesi
Slökkvilið Akraness og Hval-

fjarðarsveitar býður almenning 
velkominn á slökkvistöðina þriðu-

daginn 25. nóvember nk. klukkan 13.00 
-19.00 í tilefni af Eldvarnaátakinu 2014 
og 80 ára afmæli slökkviliðsins. Gestum 
gefst kostur á að skoða slökkvistöðina 
og búnað slökkviliðsins. Fyrr um daginn 
fá öll átta ára börn á starfsvæði slökkvi-
liðsins og foreldrar þeirra fræðslu um 
eldvarnir á slökkvistöðinni. Regína 
Ástvaldsdóttir bæjarstjóri Akranes-
bæjar og Skúli Þórðarson sveitarstjóri 
Hvalfjarðarsveitar munu taka þátt í 
fræðslunni en hún er liður í Eldvarna-
átaki Landssambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna sem haldið er í 
lok nóvember ár hvert. Þráinn Ólafs-
son slökkviliðsstjóri segist vonast til að 
sjá sem flesta gesti á slökkvistöðinni í 
næstu viku. 

„Við ætlum að sýna búnaðinn okkar 
og hvernig hann virkar, kenna fólki að 
slökkva eld með handslökkvitæki og 
eldvarnateppi og jafnvel að leyfa fólki að 
spreyta sig á því. Ég hvet íbúa á svæðinu 
til að koma og taka þátt í því með okkur 
að fagna 80 ára afmæli slökkviliðsins, 
segir Þráinn. 

Í Eldvarnaátakinu fræða slökkviliðs-
menn um allt land nemendur í 3. bekk 

grunnskólanna um eldvarnir heim-
ilisins. Börnin fá öll að gjöf handbók 
Eldvarnabandalagsins um eldvarnir 
heimilisins og söguna af slökkviálf-
unum Loga og Glóð og baráttu þeirra 
við Brennu-Varg. Börnunum býðst 
einnig að taka þátt í Eldvarnagetraun-
inni og eru vegleg verðlaun í boði sem 
jafnan eru afhent á 112-daginn, 11. 
febrúar. Svörin við spurningunum er 
að finna í sögunni af Brennu-Vargi. 
Að þessu sinni afhenda slökkviliðs-
menn börnunum einnig fræðsluefni 
um varnir gegn vatnstjóni en gríðar-
legt eignatjón, rask og jafnvel heilsutjón 
verður af völdum vatnsleka á heimilum 
ár hvert. 

Landssamband slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna hefur staðið 
fyrir Eldvarnaátakinu samfleytt í 
rösklega tvo áratugi og frætt um eitt 
hundrað þúsund börn um eldvarnir. 
Þau elstu eru nú um þrítugt. Nýleg 
könnun Capacent Gallup sýnir að 
yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda 
telur Eldvarnaátakið mikilvægt. Þá 
sýnir könnunin jafnframt að slökkvi-
liðs- og sjúkraflutningamenn njóta 
trausts meðal almennings langt um-
fram helstu stofnanir samfélagsins. 

Garðar H. Guðjónsson 
 Halla Sólveig Þorgeirsdóttir 

  Þrúður Óskarsdóttir

Logi og Glóð. 

HVALFJARÐARSVEITAR

S L Ö K K V I L I Ð

Logo Slökkviliðs Akraness og Hval-
fjarðarsveitar. 

Hvalabjór Brugghúss 
Steðja staðfestur 
öruggur
- ekki gætt skyldu sem matvælafyrirtæki 
og bjórinn því innkallaður

Atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytið birti í síð-
asta mánuði úrskurð vegna 

stjórnsýslukæru Brugghússins-Steðja 
ehf. í Flókadal í Borgarfirði vegna 
ákvörðunar heilbrigðiseftirlits Vest-
urlands frá 13. janúar 2014 að stöðva 
markaðssetningu og innkalla hvala-
bjór. 

Niðurstaða ráðuneytisins er að stað-
festa beri ákvörðun heilbrigðiseftirlits 
Vesturlands þar sem kærandi, Brugg-
húsið-Steðja ehf. hafi ekki gætt að 
skyldu sinni sem matvælafyrirtæki skv. 
8. gr. b laga nr. 93/1995 um matvæli, að 
uppfylltar væru kröfur laga og stjórn-
valdsreglna sem gilda um starfsemi 
hans. Hvalmjöl sem kærandi notaði 
við framleiðslu hvalabjórs er aukaafurð 
dýra og um meðhöndlun aukaafurða 
dýra gilda ákvæði laga nr. 25/1993 um 
dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim 
sem kærandi gætti ekki að við fram-
leiðslu hvalabjórs. Þrátt fyrir það telur 
ráðuneytið að hvalabjórinn hafi verið 

öruggur skv. 1. gr. laga um matvæli 
enda liggi fyrir í gögnum málsins rann-
sóknarsýni á hvalabjórnum. Einnig 
er í úrskurðinum fjallað um aðkomu 
Hvals hf. og heimildir fyrirtækisins að 
afhenda kæranda hvalmjölið til frekari 
meðhöndlunar. Þá er einnig fjallað um 
vankanta á stjórnsýslumeðferð málsins 
af hálfu heilbrigðiseftirlits Vesturlands 
sem ráðuneytið telur að hafi ekki haft 
áhrif á efnislega niðurstöðu málsins. 

Dagbjartur Arilíusson, fram-
kvæmdastjóri Brugghússins Steðja 
segir að hvalabjórinn hafi verið brugg-
aður í anda hins íslenska þorra og hafi 
verið ætlaður til tímabundinnar sölu 
á þorranum. Aðeins hafi verið heimilt 
að selja bjórinn frá 24. janúar 2014 
til 22. febrúar 2014. Dagbjartur segir 
gæði hvalamjölsins hafi staðist allar 
heilbrigðiskröfur sem gerðar séu til 
öruggrar neyslu matvæla. 

Í úrskurðarorði ráðuneytisins segir: 
„Ákvörðun heilbrigðiseftirlits Vestur-
lands dags. 13. janúar 2014 er staðfest.“

bjór frá brugghúsi Steðja, þó ekki hvalabjór.



REYK JAVÍK NATURA REYK JAVÍK MARINA í  KEFLAVÍK FLÚÐIR VÍK KLAUSTUR HÉRAÐ AKUREYRI HAMAR

Borðapantanir í síma 433 6600 eða á hamar@icehotels.is

Dýrindis veisluréttir á rómuðum veitingastað Icelandair hótel Hamars með stórbrotnu útsýni yfir Borgarfjörðinn.
Jólahlaðborð, gisting í tveggja manna herbergi og morgunverður. Verð: 16.900 kr. á mann.

Hugljúf 
hátíðarstemning
á Icelandair hótel Hamri
Við verðum á rólegum og rómantískum nótum og 
bjóðum upp á fjölbreytt og glæsilegt jólahlaðborð 
öll föstudags- og laugardagskvöld frá 21. nóvember 
til 6. desember. Verð: 8.500 kr. á mann

Ljúf lifandi tónlist verður leikin yfir borðhaldinu. 
Njótið tvö saman, með stórfjölskyldunni eða í 
góðra vina hópi.

Varahlutir á lager

vélar varahlutir þjónusta

577 1444 • 456 5711 • 894 0346  
frystikerfi@frystikerfi.is • www.frystikerfi.is
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Skuldaleiðréttingin: 

Bætt eiginfjár- og skuldastaða 56 þúsund heimila
Forsætisráðherra og fjármála- og 

efnahagsráðherra, ásamt verk-
efnisstjórn um höfuðstólsleið-

réttingu, kynntu 10. nóvember sl. 
niðurstöður skuldaleiðréttingarinnar 
á fundi í Hörpu. Aðgerðin vegur þyngst 
fyrir fólk undir meðaltekjum, sem var 
innan við fertugt við hrun, á lítið eigið 
fé í húsnæði sínu og skuldar á bilinu 15 
til 30 milljónir króna. Verður lánum 
skipt upp í tvo hluta, frum- og leið-
réttingarlán, og mun skuldari einungis 
greiða af frumláni frá og með uppskipt-
ingu lánsins. Leiðréttingin lækkar 
höfuðstól íbúðalána um 150 milljarða 
króna á næstu 3 árum og við fullnýt-
ingu leiðréttingar lækkar höfuðstóll 
íbúðalána um allt að 20%. Með beinu 
og óbeinu framlagi ríkisins er öll verð-
bólga umfram 4% á árunum 2008-2009 
leiðrétt til fulls. Eiginfjárstaða 56.000 
heimila styrkist með beinum hætti 
og um 2500 heimili færast úr því að 
eiga ekkert eigið fé í fasteign sinni yfir 
í jákvæða eiginfjárstöðu. Fjármögn-
unartími aðgerðanna verður styttur úr 
þremur árum í eitt. Það tryggir betri 
nýtingu fjármuna sem ella hefðu farið 
í vaxtagreiðslur til fjármálastofnana 
og gerir stjórnvöldum kleift að greiða 
hærri fjárhæðir inn á höfuðstól lána. 
Verða 40 milljarðar greiddir inn á leið-
réttingarlánin á þessu ári, 20 milljarðar 
í upphafi næsta árs og 20 milljarðar í 
byrjun árs 2016. Leiðréttingin styrkir 
þannig forsendur frekari hagvaxtar 
og léttir skuldabyrði heimilanna. 
Öflugur hagvöxtur og lítil verðbólga 
getur stutt frekar við eiginfjárstöðu 
íslenskra heimila á næstu misserum. 
Inngreiðslur séreignarsparnaðar á höf-
uðstól hefjast um næstu mánaðamót og 
höfuðstólslækkun með leiðréttingar-
leið eftir staðfestingu skuldara í des-
ember. Hver og einn getur kynnt sér 
niðurstöðu höfuðstólslækkunar lána 
sinna á vefnum leidretting.is 

Framsókn með opinn fund 
um skuldaleiðréttinguna
Framsóknarflokkurinn boðaði til 
fundar um skuldaleiðréttinguna 
um síðustu helgi þar sem forsætis-
ráðherra, Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson kynnti niðurstöðurnar, en 
í pallborðsumræðum tóku þátt Eygló 
Harðardóttir, félags- og húsnæðis-
málaráðherra, Elsa Lára Arnardóttir 
þingmaður Norðvesturkjördæmis, 
Vilhjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness og Guðbjörn 
Guðbjörnsson stjórnsýslufræðingur en 
umræðum stjórnandi Vigdís Hauks-
dóttir þingmaður. 

Elsa Lára Arnardóttir sagði í upphafi 
síns máls að það væru ekki nema milli 
tvö til þrjú ár síðan hún gekk til liðs 
við Framsóknarflokkinn. Ástæða þess 
var sú að frá efnahagshruninu haustið 
2008, höfðu þingmenn flokksins barist 
fyrir almennri skuldaleiðréttingarað-
gerð fyrir heimili landsins er voru 
með verðtryggðar húsnæðisskuldir. 
Framsóknarflokkurinn varði myndun 
minnihluta ríkisstjórnar Samfylk-
ingarinnar og Vinstri grænna gegn 
vantrausti, vorið 2009 með þeim skil-
málum að unnið yrði að því að færa 
til baka þann forsendubrest sem varð á 
verðtryggðum húsnæðislánum. 

„Framsóknaflokkurinn lagði á 

þeim tíma til 20% niðurfærslu á 
stökkbreyttum verðtryggðum lánum. 
Skemmst er frá því að segja að sú að-
gerð náði ekki fram að ganga. Ríkis-
stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur, sem 
kenndi sig við réttlæti og jöfnuð, hlust-
aði ekki. Taldi sig ekki geta komið fram 
með almenna aðgerð til hjálpar heim-
ilum landsins. Síðan þá hafa þingmenn 
Framsóknarflokksins komið fram með 
tillögurnar Þjóðarsátt árið 2010 og 
Plan-B haustið 2011. Í kosningabar-
áttunni árið 2013 setti Framsóknar-
flokkurinn heimilin í forgang, talað var 
um almenna skuldaleiðréttingaaðgerð 
og afnám verðtryggingar. Flokkurinn 
er nú komin í ríkisstjórn og lætur 
verkin tala. Nú, aðeins einu og hálfu 
ári eftir kosningar er leiðréttingin í 
höfn. Leiðréttingin skiptist í tvær að-
gerðir. 80 milljarða króna leiðréttingu 
sem kemur til framkvæmdar í einu 
lagi og skiptir láninu niður í frumlán 
og leiðréttingalán. Lántaki greiðir ein-
göngu af frumláni og leiðréttingarlánið 
fellur niður á einungis rúmu ári. Það 
er styttri tími en áætlað var. Ástæða 
þess að ákveðið var að stytta tímann 
var að minnka vaxtakostnað til fjár-
málastofnanna og setja meira til heim-
ilanna. Það er afar jákvætt. Hinn hluti 
leiðréttingarinnar eru 70 milljarðar 

sem fara í skattleysi séreignasparnaðs 
við inngreiðslu á höfuðstól lána. Leið-
réttingin nær til 54 þúsund heimila, 
rúmlega 90 þúsund einstaklinga í 
gegnum beina niðurfellingu en meðal 
fjárhæð leiðréttingarinnar er 1,350,000 
krónur, meðal fjárhæð fyrir hjón er 
1,510,000 krónur og hver einstaklingur 
fær að jafnaði 1,100,000 krónur. Það 
hefur verið áhugavert að fylgjast með 
umræðunni. Sömu þingmenn stjórn-
arandstöðunnar sem töluðu um að 
ekki væri hægt að sækja þennan skatt, 
segja í dag að hægt hefði verið að sækja 
hann en nota eigi fjármagnið í aðra 
hluti. Þingmenn stjórnarliðsins benda 
þá á og segja að til þessara verka vorum 
við kosin, til að koma á móts við heim-
ili með verðtryggðar húsnæðisskuldir. 
Það erum við að gera, „sagði Elsa Lára 
Arnardóttir. 

Tíu liðir aðgerðaráætlunar 
ríkisstjórnarinnar
„Leiðréttingin, það að leiðrétta verð-
tryggð húsnæðslán, er eingöngu 
einn liður af 10 úr aðgerðaáætlun 
ríkisstjórnarinnar í skuldamálum 
heimilanna. Aðgerðaáætlunin tekur 
jafnframt á öðrum mikilvægum 
þáttum eins og t.d. leigumarkaðnum 
og verðtryggingunni. Á næstu vikum 
koma frumvörp inn í þingið er varða 
leigumarkaðinn. Taka þau til þátta 
eins og húsnæðisbóta sem er jöfnun 
á stuðningi við þá sem eiga og leigja 
húsnæði. Uppbyggingu leigufélaga, 
framboðs og leiguhúsnæðis og lækkun 
leigugjalda. Vert er að benda á að aldrei 
hefur jafn mikið samráð verið haft 
við ýmsa hagsmunaaðila er koma að 
leigumarkaðnum og í vinnunni sem 
fór fram í ráðuneyti Eyglóar Harðar-
dóttur síðasta vetur. Ráðherra kallaði 
um 120 manns að borðinu við gerð 
tillagna að bættum leigumarkaði. Strax 
og tillögunum var skilað var byrjað að 
vinnu frumvarpa. Engin drög að frum-
vörpum voru til frá fyrri ríkisstjórn, 
þeirri sem gagnrýnt hefur núverandi 
ríkisstjórn í málefnum leigjenda. Það 
voru eingöngu til skýrslur, engin vinna 
er varðar frumvörp þessa efnis.“

Mál að stemma  
stigu við vaxtarokri
En hvað segja stjórnarandstöðuþing-
menn. Á heimasíðu sinni segir Ög-
mundur Jónasson m.a. að því miður 
hafi ríkisstjórnin brugðist í því að lag-
færa skuldaleiðréttingarráðstafanir 
sínar og gera þær félagslega ásættan-
legri eins og lagt var til þegar þingið 
lögfesti ráðstafanirnar síðastliðið vor. 

„Ég gerði þá grein fyrir þeirri grund-
vallarafstöðu minni að ég væri þessum 
ráðstöfunum hlynntur en gæti ekki 
greitt þeim atkvæði mitt nema tilteknar 
breytingar yrðu gerðar á heildarpakk-
anum. Horfði ég þá til lánsveðshóps-
ins, leigjenda og búseta sérstaklega auk 
þess sem tekjutengingar þyrftu að vera 
markvissari. Þá hef ég sett þá fyrirvara 
sem standa mjög stífir af minni hálfu 
að öll fjármögnunin komi frá bönk-
unum og þá sérstaklega þrotabúum 
þeirra sem fram til þessa hafa ekki verið 
skattlögð. Ég gef mér enn að öll þessi 
fjármögnun komi úr þessari átt. Það er 
algert grundvallaratriði. 

Hvers vegna er ég þessu fylgjandi? 
Allar götur frá því að ég fór að hafa 
afskipti af þjóðfélagsmálum hefur mér 
þótt skipta gríðarlegu máli að stemma 
stigu við vaxtaokri. Hefur þá einu 
gilt hvort hluti vaxtanna eru kallaðir 
verðtrygging eða einvörðungu vextir. 
Frá því við tókum upp verðtryggingu 
hefur almenna reglan verið sú að fjár-
magnseigendur hafa búið við varnir 
en lántakendur ekki. Tekjur þeirra 
hafa sveiflast til en verðtryggingin og 
breytilegir vextir hafa búið til beltið 
og axlaböndin fyrir lánveitendur. Þá 
hef ég og alla tíð bent á hættuna af 
því að færa verðmæti frá heimilum og 
framleiðslu yfir til fjármagnisins með 
háum vöxtum og óeðlilegri arðtöku. 
Á árinu 1983 þegar launavísitalan var 
tekin úr sambandi í óðaverðbólgu varð 
alvarlegur forsendubrestur. Almenn-
ingur krafðist þess að því sem oftekið 
var yrði skilað aftur. Sigtúnshópurinn 
var hreyfingin yfirleitt nefnd sem að 
þessum kröfum stóð. Þar átti ég hlut 
að máli. 

Í verkalýðsbaráttunni hamraði ég 
alla tíð á óhóflegum fjármagnsflutn-
ingum frá heimilum og almennu 
atvinnulífi yfir í fjármagnsgeirann. Í 
október 2008 lagði ég síðan, sem for-
maður BSRB, formlega til við þáver-
andi ríkisstjórn að lánskjaravísitalan 
yrði tekin úr sambandi og reyndar 
aðrar vísitölur tímabundið á meðan 
fyrirsjáanlegt verðbólguskot gengi yfir. 
Á þetta var ekki fallist. Verðbólgu-
skotið kom og hækkaði öll vísitölulán 
í einu vetfangi um meira en tuttugu 
prósent. Það var þungt högg því ofan 
á vísitölunni voru til þess að gera háir 
vextir. Þessu var hafnað,“ segir Ög-
mundur Jónasson. 

Ögmundur segir að skattlelggja eigi 
fjármálakerfið til frambúðar á þann 
hátt sem telst eðlilegt og framar öllu 
setja því regluverk sem verji samfé-
lagið. Verkefnið nú er svo einnig að 
knýja stjórnvöld til að draga ekki úr 
vaxtabótum einsog gert er ráð fyrir á 
fjárlögum. Enda þótt miklu máli skipti 
að færa niður höfuðstól húsnæðislána 
verða mörg heimili eftir sem áður mjög 
þurfandi fyrir ríflegar vaxtabætur. 

Sigmundur Davíð Gunnlaugssonf forsætisráðherra ávarðar fund Framsóknar-
manna sem nefndist ,,Leiðréttingin loks í höfn.”

Í pallborði voru m.a. eygló Harðardóttir félags- og húsnæðismálaráðherra, elsa Lára Arnardóttir þingmaður Norð-
vesturkjördæmis og vilhjálmur birgisson, formaður verkalýðsfélags Akraness.

Ögmundur Jónasson.
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Náttúruauðlindir þjóðarinnar: 

Almenningur nýtur ekki góðs af 
nýtingu þeirra nema að litlu leyti
Í dag er Ísland láglaunaland í sam-

anburði við nágrannalöndin en 
tímakaup á Íslandi er svipað og 

í Slóveníu. Héðan streyma læknar 
stríðum straumum með þeim af-
leiðingum að það ríkir „neyðarástand“ 
á lyflækningasviði Landsspítalans. Í 
Noregi er staðan allt önnur. Þar eru 
laun svo há að ódýra vinnuaflið kemur 
meðal annars frá Svíþjóð og Íslandi. 
Velmegun Noregs byggir að miklu 
leyti á nýtingu náttúruauðlinda. En 
við Íslendingar búum líka yfir miklum 
náttúruauðlindum. Raun búum við 
líklega yfir verðmætari náttúruauð-
lindum per íbúa en Norðmenn. Hvað 
er eiginlega að á Íslandi? 

Einn stór munur á Íslandi og Nor-
egi er að á Íslandi nýtur almenningur 
ekki góðs af nýtingu náttúruauðlinda 
þjóðarinnar nema að litlu leyti. Við 
seljum til dæmis stærstan hluta af 
þeirri raforku sem við framleiðum til 
nokkurra álvera á tombóluverði (um 
30 bandaríkjadali á Mwstund). Til 
samanburðar eru stjórnvöld í Bretlandi 
tilbúin að kaupa endurnýjanlega orku 
á sex til átta sinnum hærra verði. Lagn-
ing sæstrengs til Bretlands gæti skilað 
þjóðinni tugum milljarða í hreinan 
hagnað og farið langleiðina með að 
gera okkur ríkari en Norðmenn. 

Svipaða sögu er að segja í sjávar-
útvegi. Þar fá eigendur útgerðarfyr-
irtækja nýtingarrétt yfir sjávarauð-
lindinni án þess að þurfa að greiða 
nema lítið brot af raunverulegu mark-
aðsvirði þessara réttinda. Um er að 
ræða tugi milljarða sem gætu runnið 
til almennings í formi lægri skatta 
eða bættrar þjónustu. Fyrir afsláttinn 
sem útgerðarmenn fá af eðlilegu leigu-
verði af auðlindinni væri unnt að leysa 
vanda Landsspítalans og gott betur. 

Hvaða vit er í því að útgerðarmönnum 
sem hagnast um tugi milljarða árlega 
sé veittur 80% afsláttur af nýtingar-
rétti yfir sjávarauðlindinni á meðan 6 
deildarlæknar sinna 25 stöðugildum 

á Landsspítalanum? Hvaða vit er í því 
yfirleitt? !

Falsrök
Gæslumenn núverandi ástands hafa 
teflt fram ótal falsrökum gegn því að 
þjóðin njóti arðsins af auðlindunum; 
rafmagnsreikningur heimila mun 
hækka, en einungis um brotabrot af 
ágóðanum af sölu orkunnar. Hvað 
með störfin sem ekki skapast? Hvað 
er hægt að búa til mörg störf fyrir þá 
tugi milljarða sem við myndum hagn-
ast? Fyrirtæki í sjávarútvegi munu fara 
á hausinn, þ. e. einstaka lítil fyrirtæki 
sem eru með allt niðrum sig frá því 
fyrir efnahagshrun. Við megum ekki 
láta minni hagsmuni verða meiri hags-
munum yfirsterkari. Og við megum 
ekki láta varðhunda núverandi ástands 
drekkja okkur í smjörklípum af þessu 
tagi. Ísland er láglaunaland að verulegu 
leyti vegna þess að við kjósum að gefa 
frá okkur verðmætustu náttúruauð-
lindir þjóðarinnar. En þetta þarf ekki 
að vera svona. 

rafmagn framleitt með fallorku er náttúruauðlind sem landsmenn njóta. Því 
finnst mörgum að rafmagnsreikningarnir séu þegar of háir.

Fyrir afsláttinn sem út-
gerðarmenn fá af eðlilegu 
leiguverði af auðlindinni 
væri unnt að leysa vanda 
Landsspítalans og gott 
betur. Hvaða vit er í því 
að útgerðarmönnum sem 
hagnast um tugi milljarða 
árlega sé veittur 80% af-
sláttur af nýtingarrétti yfir 
sjávarauðlindinni á meðan 
6 deildarlæknar sinna 25 
stöðugildum á Landsspítal-
anum?

Auðlindirnar í og við landið: 

Nýting landkosta og 
innlendra búfjárstofna 
er mikil auðlind
Nokkra síðustu áratugi hafa 

staðið yfir umræður, og 
oft deilur um nýtingu auð-

lindarinnar. Þar er rætt um hafið 
kringum Ísland og þá fiskistofna sem 
við nýtum þar af mikilli skynsemi 
svo eftir er tekið af öðrum fiskveiði-
þjóðum um allan heim. Ekki er alltaf 
samkomulag um þá nýtingu, og þar 
sérstaklega athyglisvert síðustu miss-
eri ofríki og yfirgangur Norðmenna 
og Evrópusambandsins á kvótaskipt-
ingu vegna makrílveiði. Vinir okkar 
Færeyingar hafa oft verið okkur sam-
mála en í þessu máli hafa þeir látið 
Norðmenn ganga yfir sig með frekju 
og kaupa þá fáránlegu skýringu að 
makríllinn sé fyrst og fremst norskur, 
jafnvel þótt hann sé í milljónum 
tonna í íslenskri fiskveiðilögsögu. 

Fleiri auðlindir  
en fiskistofnar
En við Íslendingar eigum fleiri 
auðlindir en fiskistofnana kringum 
landið. Nýting landkosta og inn-
lendra búfjárstofna til þess að fram-
leiða matvæli og aðrar afurðir eru 
líka mikil auðlind. Þar gegnir auð-
lindadeild Landbúnaðarháskólans 
á Hvanneyri mikilvægu hlutverki. 
Meginmarkmið deildarinnar eru að 
finna leiðir til þess að bæta nýtingu, 
lækka kostnað við framleiðslu og 
auka gæði en tryggja jafnframt að 
aukin hagkvæmni haldist í hendur 
við sjálfbæra nýtingu landsins. 
Starfsmenn við auðlindadeild voru 
23 í árslok 2013 og inntu af hendi 
rúmlega 20 ársverk. Þeir búa yfir 
fjölbreyttri sérþekkingu, m.a. á 
sviði erfðafræði, lífeðlisfræði, fóð-
urfræði, grasafræði og bútækni. Við 
auðlindadeild er starfrækt námsbraut 
í búvísindum til BS prófs þar sem 
áhersla er lögð á búfjárrækt, jarð-
rækt og skyldar greinar. Jafnframt er 
starfrækt námsbraut í hestafræðum 
sem er sameiginlegt verkefni LbhÍ og 
Háskólans á Hólum í Hjaltadal þar 
sem nemendur stunda nám á báðum 
stöðum og útskrifast með sameig-
inlega gráðu frá báðum skólunum. 

Framhaldsnám í búvísindum er 
vaxandi við deildina og stundar 
um tugur nemenda rannsóknatengt 
meistaranám. Doktorsnemar vinna 
að rannsóknum er tengjast búfé og 
jarðrækt. Rannsóknastarfið hefur 
líkt og undanfarin ár einkennst af 
sígildum viðfangsefnum eins og 
ræktun og verkun fóðurs, fóðrun 
búfjár og rannsóknum á eiginleikum 
búfjár og afurða þess. Á sviði jarð-
ræktar er áfram unnið af krafti að 
kynbótum á byggi og þróun rækt-
unaraðferða þar sem kornræktin 
hefur vaxandi vægi í samhengi við 
aðra fóðurræktun. Kornræktin er eitt 
þeirra verkefna sem er unnið í nánu 
samstarfi við fjölda bænda og hefur 
sú samvinna skilað miklum árangri. 
Einnig hefur ræktun niturbindandi 
tegunda verið fyrirferðarmikil auk 
rannsókna á hringrás næringarefna 
í jarðvegi og nýtingu þeirra. Rann-
sóknaaðstaða í sameindaerfðafræði á 
Keldnaholti hefur skapað möguleika 
á fjölbreyttum og spennandi verk-
efnum í erfðafræði íslenskra búfjár-
kynja og eru nokkur slík í gangi eða 
lokið. Í fóðurfræði er hámarksnýt-
ing næringarefna miðað við þarfir 
gripanna á hverjum tíma mikilvægt 
viðfangsefni, með sérstakri áherslu á 
fóðrun hámjólka kúa. Á árinu 2013 
fór í gang viðamikil rannsókn á át-
getu íslenskra mjólkurkúa á tilrauna-
búinu á Stóra-Ármóti í Flóahreppi. 
Árið 2012 hófst þriggja ára rann-
sóknaverkefni um áhrif flúors á búfé 
og gróður með styrk frá Norðuráli 
á Grundartanga. Nokkur verkefni 
eru í gangi tengd sauðfjárrækt, en 
skólinn hefur mjög góða aðstöðu til 
sauðfjárrannsókna á fjárræktarbúi 
skólans að Hesti í Borgarfirði. 

Nauðsynlegt er að huga vel að 
rannsóknum á gæðum íslenskra 
landbúnaðarafurða sem skipta miklu 
máli fyrir ímynd landbúnaðarins. Þar 
á LbhÍ gott samstarfi við MATÍS. 
Samtímis er mikilvægt að stuðla að 
sjálfbærum búskaparháttum bæði 
hvað varðar ræktun lands og bú-
penings. 

Borgarbyggð vann 
Skagaströnd í Útsvari
Lið Borgarbyggðar sigraði 

Skagstrendinga í spurn-
ingaleiknum Útsvari í Sjón-

varpi RUV 7. nóvember sl. 68-29. 
Borgfirðingar tóku forystuna í 
upphafi og héldu henni allt til 
enda. Næsta föstudag, 22. nóvem-
ber keppir annað Vesturlandslið, 
Stykkishólmur, gegn Ísafirði og 5. 

desember keppir lið Akranes gegn 
Seltjarnarnesi. Vonandi gengur 
Hólmurum og Skagamönnum eins 
vel og Borgarbyggð. Fjögur efstu 
tapliðin koma inn í keppnina eftir 
fyrstu umferðina, og sem stendur 
eru það Reykjavík, Árborg, Kópa-
vogsbær og Ásahreppur.

Til þessa hafa úrslit farið þannig:

•	 Rangárþing	ytra	vann	Dalvíkur-
byggð

•	 Hornafjörður	vann	Kópavogsbæ
•	 Reykjanesbær	vann	Reykjavík
•	 Garðabær	vann	Hveragerði
•	 Hafnarfjörður	vann	Grindavík
•	 Fjarðabyggð	vann	Ásahrepp
•	 Skagafjörður	vann	Árborg
•	 Akureyri	vann	Mosfellsbæ

Lið borgarbyggðar sem vann lið Skagstrendinga í í þættinum Útsvar á rUv 7. nóvember sl. Liðið er skipað sömu 
einstaklingum og kepptu á síðasta ári en það eru Stefán Gíslason, eva Hlín Alfreðsdóttir og  Jóhann óli eiðsson. 

Gamla skólahúsið á Hvanneyri. Hugmyndir um að skerða eða leggja niður 
starfsemi Landbúnaðarháskóla Íslands, þessa merka skóla, eru sennilega 
eitt það vanhugsaðasta sem stjórnvöld hafa látið sér detta í hug á þessu ári.
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Landssamband hestamanna:

Hólmarinn Lárus 
Ástmar Hannesson 
kjörinn formaður
Framhaldsþing Landssambands 

hestamannafélaga var haldið 
fyrir skömmu en fráfarandi 

stjórn LH sagði öll af sér á aðalfundi 
LH á Selfossi vegna ágreinings um mót-
stað fyrir landsmót.

Nýr stjórn LH er þannig skipuð 
(aftan við nafn hestamannafélag við-
komandi stjórnarmanns)
•	 Formaður	Lárus	Ástmar	Hannes-

son, Snæfellingur

•	 Jóna	Dís	Bragadóttir,	Hörður
•	 Eyþór	Gíslason,	Glaður
•	 Haukur	Baldvinsson,	Sleipnir
•	 Stella	Björg	Kristinsdóttir,	Sprettur
•	 Ólafur	Þórisson,	Geysir
•	 Andrea	Þorvaldsdóttir,	Léttir.
Vonandi tekst nýrri stjórn að setja 

niður deilur innan landsambandsins. 
VESTURLAND óskar Lárusi Ástmar 
velfarnaðar í starfi.

Lárus Ástmar Hannesson.

Berserkjahraun rann 
úr gígum norðan 
Kerlingaskarðs
Berserkjahraun er hraun í 

vestanverðri Helgafellssveit 
á Snæfellsnesi og frægt er úr 

Heiðarvíga sögu. Berserkjahraun 
hefur runnið úr gígum norðan Kerl-
ingarskarðs, af hverjum er stærstur 
Rauðakúla. Úr Rauðukúlu er einnig 
runnið hraunið Bláfeldarhraun í 

Staðarsveit, ekki langt frá Lýsuhól. 
Næst koma svo Grákúla og þá Kot-
hraunskúla. Hraunið rann til sjávar 
við Bjarnarhöfn og út í Hraunsfjörð. 
Berserkjahraun er úfið apalhraun 
með gíghólum og söguminjum, Ber-
serkjagötu og Berserkjadys og er það 
á náttúruminjaskrá. 

berserkjahraun er víða úfið og erfitt yfirferðar. 

Samhljómur um sóknargjöld
Í setningarræðu á kirkjuþingi fyrir 

nokkru ræddi Magnús E. Krist-
jánsson, forseti kirkjuþings, um 

eðli sóknargjalda trú- og lífsskoð-
anafélaga en sóknargjöldin eru elstu 
félagsgjöld á Íslandi. Þótt innheimta 
þeirra færi í þann farveg sem nú er 
var það ekki hugmynd löggjafans að 
leggja sóknargjöld niður eða að hætta 
að tengja þau við aðild félagsmanna að 
trúfélögum. Enginn sérstök andmæli 
hafa verið í Innanríkisráðuneytinu, 
sem fer með málefni trúfélaga, og 
raunar hefur þar verið staðfestur 
skilningur á núverandi fyrirkomulagi 
sóknargjalda. 

Gísli Jónsson, prófastur, segist í 
viðtali fagna því að sami skilningur 
sé ríkjandi á sóknargjöldum sem 
félagsgjöldum hjá ríkisvaldinu og 
trúfélögunum. Gegnum tíðina hefur 
engu verið breytt nema innheimtu-
aðferðinni, sem þurfti að breytast 
við upptöku staðgreiðslu opinberra 
gjalda, þar sem gjaldheimturnar, sem 
áður önnuðust innheimtuna voru þá 
lagðar niður. 

Innri-Hólmskirkja. Handan Hvalfjarðar blasir esjan við, horft inn bleiksárdal. 
Sóknarbörn eru ekki mörg í Innri-Hólssókn og sóknargjöld í samræmi við 
það. Formaður sóknarnefndar er ragnheiður Guðmundsdóttir en prestur sr. 
Kristinn Jens Sigþórsson í Saurbæ.



 Lynghálsi, Reykjavík
lifland@lifland.is

 Lónsbakka, Akureyri Efstubraut, Blönduósi
www.lifland.isSími 540 1100

Lífland söluráðgjöf
  

Bændafundir Líflands
Lífland er framsækið fyrirtæki í 
þjónustu við íslenskan landbúnað. 
Starfsmenn okkar leitast við að afla 
og miðla haldgóðum upplýsingum 
sem nýtast bændum til framleiðslu 
verðmeiri afurða. Með það að 
leiðarljósi er boðað til fræðslufunda 
fyrir kúabændur í samstarfi við Trouw 
Nutrition í Hollandi.

Föstudagur 28. nóvember:

11:30 Hótel Hamar Borgarfirði

Dagskrá:

·         Hvernig auka má fitu í mjólk á markvissan hátt?

·         Niðurstöður heysýnagreininga. Samanburður við fyrri ár.

·         Kynning á hollenska fóðuráætlanakerfinu NutriOpt.

Fyrirlesarar:

Gerton Huisman sérfræðingur frá Trouw Nutrition í Hollandi, 

ásamt ráðgjöfum Líflands. Hluti fyrirlestranna fer fram á 

ensku, en þeir verða þýddir jafnóðum á íslensku.

Boðið verður upp á veitingar.
Allir velkomnir!
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Rúllupylsukeppni 
í Þurranesi í Saurbæ
Slow Food á Íslandi og Þaulsetur 

sf. standa fyrir keppni í gerð 
rúllupylsu í Þurranesi í Saurbæ 

næsta laugardag 22. nóvember kl. 
14.00. Dómarar verða meðal annars 
Dominique Plédel Jónsson frá Slow 
Food Ísland og Kjartan H. Bragason 
frá Meistarafélagi kjötiðnaðarmanna. 
Að gera rúllupyslu úr kindakjöti er 
gömul og góð hefð á íslenskum heim-
ilum. Keppnin er haldin til að viðhalda 
og vekja athygli á fornum hefðum og 
handverki í matargerð. 

Fornar verkunarhefðir og handverk 
í matargerð mega hvorki gleymast né 
staðna. Því er nausynlegt að leyfa 
ímyndunaraflinu að njóta sín, prófa 
nýjar leiðir og stuðla þannig að þróun 
í gerð hefðbundinna matvæla. Kynslóð-
irnar er því hvattar að koma saman við 
rúllupyslugerð, læra hver af annarri og 
njóta tímans saman. Það verður án vafa 
afar fróðlegt að fylgjast með rúllupylsu-
keppninni í Þurranesi næsta laugardag 
og og án vafa mun framleiðslan kitla 
bragðlaukana. 

Þurranes í Saurbæ.

Girnileg rúllupylsa.

Eru störf tónlist-
arkennara jafn 
verðmæt og störf 
annara kennara? 
Algjör pattstaða hefur ríkt í 

kjaradeilu tónlistarkennara 
og sveitarfélaganna í hart-

nær fjórar vikur. Tónlistarkennarar fá 
greiddar út um hundrað og fjörutíu 
þúsund krónur á mánuði á meðan 
á verkfalli stendur eða um fjögur 
þúsund og fimm hundruð krónur 
á dag eftir skatta. Ríkissáttasemjari 
boðaði fund sl. mánudag með deilu-
aðilum en þá lá fyrir nýtt tilboð frá 
Sambandi íslenskra sveitarfélaga til 
lausnar deilunni. 

Sigrún Grendal, formaður Félags 
tónlistarkennara, sagði í byrjun vik-
unnar að tónlistarkennarar biðluðu 
til sveitarfélaganna að koma að samn-
ingaborðinu með svolítið skapandi 
og opnum huga. „Það er auðvitað 
þannig að það er eiginlega ótækt að 
við þurfum að fara endurtekið þá 
leið að skoða og meta hvort að störf 
okkar séu jafnverðmæt og sambærileg 
og annarra kennara. Þetta eru stóru 
línurnar sem við ættum að vera sam-
mála um,“ sagði Sigrún. 

Við Tónlistarskóla Akraness starfa 
19 tónlistarkennara og hafa 14 þeirra 
verið í verkfalli sem hefur sett alla 
starfsemi úr skorðum. Lárus skóla-
stjóri segir að þetta verkfall hafi nú 
þegar þau áhrif að jólatónleikar nem-
enda verði í öðru og minna sniði en 
venja hefur verið til undanfarin ár. Í 
kjaradeilu lækna ber hins vegar haf 
og himinn á milli krafna lækna og 
tilboða ríkisins. 

Tónlistarskóli Akranes. Starfsemin 
hefur nánast legið niðri í verkfalli 
meginþorra kennaranna.



Fjölbrautaskóli Vesturlands

Fjölbrautaskóli Vesturlands                         Sími: 433-2500
Vogabraut 5                            Heimasíða: http: www.fva.is
300 Akranesi                        Tölvupóstur: skrifstofa@fva.is

Innritun vegna vorannar 2015
er hafin og henni lýkur

30. nóvember.

Hægt er að skila inn umsóknum rafrænt á menntagatt.is

Nánari upplýsingar á heimasíðu skólans og á skrifstofu.
Laus pláss eru á heimavist  á vorönn 2015.

Námsframboð fyrir fullorðna á vorönn 2015

Húsasmíði og vélvirkjun

Opið er fyrir umsóknir um nám í húsasmíði og vélvirkjun
á vorönn 2015. Námið er blanda af staðbundnum lotum

utan dagvinnutíma og fjarnámi.

Nánari upplýsingar og innritun eru á skrifstofu skólans.

Fjölbrautaskóli Vesturlands

Fjölbrautaskóli Vesturlands                         Sími: 433-2500
Vogabraut 5                            Heimasíða: http: www.fva.is
300 Akranesi                        Tölvupóstur: skrifstofa@fva.is

Áætlun Baldurs

Frá                               Sun. - Fös.
Stykkishólmi         kl. 15:00
Brjánslæk          kl. 18:00 

Sæferðir • Smiðjustígur 3 • 340 Stykkishólmur 
seatours@seatours.is • Sími 433 2254
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Háskólinn á Bifröst: 

Kynning í skólum á 
íslensku atvinnulífi
Háskólinn á Bifröst heldur 

úti skólaútgáfu af sýningu 
um íslenskt atvinnulíf sem 

er til sýnis í húsakynnum skólans á 
Bifröst. Með því vill háskólinn leggja 
sitt af mörkum við að efla tengsl 
skóla og atvinnulífs og leggja áherslu 
á mikilvægi alhliða menntunar fyrir 
atvinnulífið. Vikuna 3. -7. nóvember 
sl. var skólaútgáfan sett upp í Fjöl-
brautaskóla Snæfellinga í Grundarfirði 
og í sömu viku haldinn fjölmennur 
viðburður með um 150 nemendum 
úr skólanum ásamt nemendum í 8. 
– 10. bekk við Grunnskóla Grundar-
fjarðar og Grunnskóla Snæfellsbæjar. 
Gestir frá Norðuráli, Sjávariðjunni 
Rifi og Landssamtökum kúabænda 
töluðu við nemendur og svöruðu fyr-
irspurnum. Sterklega kom fram í sam-
tali nemenda og fulltrúa fyrirtækjanna 
að alhliða menntun og tækniþekking 
væru miklvæg verkfæri fyrir framtíð-
ina. Sýningin hefur einnig verið sett 

upp í Grunnskólunum í Borgarfirði, 
Grunnskóla Borgarness og Mennta-
skólanum í Borgarnesi. Eftir áramót 
verður haldið með sýninguna í skóla 
á höfuðborgarsvæðinu og víðar um 
landið. 

Sýning um íslenskt atvinnulíf er 

samtíma atvinnulífssýning og megin-
uppistaða sýningarefnisins eru vegg-
spjöld þar sem starfsfólk fyrirtækjanna 
segir sína sögu af þeim verðmætum 
sem það skapar í daglegu starfi. Sýn-
ingin er lifandi og geta fyrirtæki því 
sífellt haldið áfram að bætast í hópinn. 

Nemendur Fjölbrautaskóla Snæfellinga í Grundarfirði voru áhugasamir um alhliða menntun og tækniþekkingu.

Uppskeruhátíð ferðaþjón-
ustunnar á Vesturlandi
Fimmtudaginn 13. nóvember sl. 

kom fólk sem rekur fyrirtæki 
og starfar innan ferðaþjónustu 

á Vesturlandi árlegs haustfundar. 
Þetta var uppskeruhátíð ferðaþjón-
ustunnar og stóð hún í heilan dag en 
haustfundir af þessu tagi hafa verið 
haldnir síðustu ár. Fyrsti fundurinn 
var í Dölum, svo á Snæfellsnesi, í 
fyrra í Reykolti í Borgarfirði og nú 
var röðin komin að Hvalfjarðarsveit og 
Akranesi. Bjartsýni ríkir í ferðaþjón-
ustumálum á Vesturlandi, stefnt er 
að frekari uppbyggingu þeirra ferða-
mannastaða sem mesta hylli njóta, 
en sveitarfélagin vinna öll að eflingu 
ferðamannaiðnaðarins í heimabyggð, 
afar misjafnlega mikið þó. 

Uppskeruhátíðin í ár fór m.a. fram í Hvalfirði. Litadýrð kvöldsólarinnar er óvíða 
jafn fögur og við Faxaflóa. Hún selur vafalaust einhverjar ferðir útlendinga 
til landsins.
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
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Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!
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Sviðsstjóri velferðar- og 
mannréttindasviðs
Við leitum að metnaðarfullum leiðtoga til að 
stýra nýju velferðar- og mannréttindasviði. 
Undir sviðið heyrir félagsleg ráðgjöf og 
�árhagsaðstoð, húsnæðismál, barnavernd, 
málefni aldraðra, málefni fatlaðra, atvinnumál, 
jafnréttis- og mannréttindamál. Meðal brýnna 
verkefna á næstu árum er að móta stefnu í 
þjónustu við aldraða og fatlaða einstaklinga, 
fylgja eftir framkvæmdaáætlun í mannréttinda- 
málum og þróa samráð við fulltrúa helstu 
hagsmunahópa. Ennfremur að móta verkferla 
og undirbúa stefnu sviðsins í þjónustu- og 
gæðamálum. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

• Fagleg forysta í málaflokkum sem heyra 
 undir sviðið 
• Undirbúningur mála og eftirlit með að 
 ákvörðunum velferðar- og mannréttindaráðs 
 sé framfylgt
• Yfirstjórn stofnana sem heyra undir sviðið
• Yfirumsjón með gerð starfs- og fjárhags-
 áætlunar sviðsins og eftirfylgni
• Mótun gæða- og þjónustustefnu sviðsins 

Menntunar- og hæfnikröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, 
 framhaldsnám á sviði stjórnunar æskilegt
• Reynsla af stefnumótun og breytingastjórnun
• Stjórnunarreynsla og reynsla af opinberri  
 stjórnsýslu 
• Mikil samskipta- og samstarfshæfni
• Hæfni í framsetningu á efni í ræðu og riti
• Góð þekking og reynsla af fjárhagsáætlanagerð 

Ráðið er í stöður sviðsstjóra hjá 
Akraneskaupstað í 5 ár í senn með 
möguleika á endurráðningu. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir 
Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri í síma 
4331000. 

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir 
um að sækja um starfið á heimasíðu 
Akraneskaupstaðar, www.akranes.is 

Með umsókn þarf að fylgja ítarleg 
starfsferilsskrá og kynningarbréf þar 
sem umsækjandi gerir grein fyrir 
ástæðu umsóknar og rökstuðning fyrir 
hæfni í starfið. 

Umsóknarfrestur er t.o.m. 
14. desember næstkomandi. 

Akraneskaupstaður 
auglýsir eftir ö�ugum leiðtoga

Lokahóf ÍA: 

Garðar og Maren valin best
Á lokahófi ÍA eftir að Íslands-

mótinu lauk voru valin þau 
bestu og efnilegustu í meist-

araflokkum karla og kvenna. Meist-
araflokkur karla vann sér sæti í efstu 
deild karla á næsta keppnisári en meist-
araflokkur kvenna féll ír efstu deild 
kvenna. Meðfylgjandi mynd er af þeim 

bestu og efnilegustu í meistaraflokki 
karla og kvenna. Gunnlaugur Jónsson 
þjálfari meistaraflokks karla tók við 
verðlaunum fyrir Garðar B. Gunn-
laugsson sem var valinn bestur karl-
anna, Maren Leósdóttir best kvenna og 
Arnór Snær Guðmundsson og Bryndís 
Rún Þórólfsdóttir efnilegust. 

verðlaunahafar á lokahófinu. Gunnlaugur Jónsson tók við viðurkenningu 
Garðars. F.v.; Gunnlaugur Jónsson, maren Leósdóttir, Arnór Snær Guðmunds-
son og bryndís rún Þórólfsdóttir.

ÍA/Þróttur bikarmeist-
ari í 2. flokki kvenna
Stelpurnar í 2. flokki kvenna í 

knattspyrnu hjá sameiginlegu liði 
ÍA og Þrótti urðu bikarmeistarar 

í 2. flokki í haust með sigri á Breiðabliki 
en þá skömmu áður höfðu Kópavogs-
stelpurnar orðið Íslandsmeistarar. Sig-
urinn var kannski enn sætari af þeim 
ástæðum. 

Leið ÍA/Þróttar í úrslitaleikinn var 
þannig að fyrst unnu þær Tindastól 
3: 2, þá Vestmannaeyjapæjur 4: 2 og 

Stjörnuna 3: 1. Í bikarúrslitaleiknum 
gegn Breiðabliki var staðan í hálfleik 
0: 0 en ÍA/Þróttur komst í 1: 0 í síðari 
hálfeik með marki Guðrúnar Karítas 
Sigurðardóttur en Breiðablik jafn-
aði með marki Andreu Rán Snæfeld 
Hauksdóttur en Þróttur/ÍA skoraði 
svo sigurmarkið þegar langt var liðið 
á seinni hálfleik. Það gerði Ásdís Ylfa 
Heimisdóttir. Til hamingju, stelpur!

ekkert gefið eftir í leiknum, enda bikar í húfi!

Sigurgleðin var fölskvalaus þegar bikarnum var lyft á loft.

ÍM25 í sundi: 

Keppendur Sundfélags 
ÍA ánægðir með þátttökuna
Sundfélag ÍA tók þátt í Íslands-

mótinu í 25 metra laug sem fram 
fór í Ásvallalaug í Hafnarfirði 

um síðustu helgi. Nokkrir keppenda 
ÍA komust í úrslitasund í nokkrum 
greinum, en þangað komust 8 bestu 
í hverri grein eftir undanrásir fyrr 
um daginn. Aðspurður sögðust 
keppendur ÍA vera býsna ánægðir 

með helgina, synt hefði verið í bestu 
laug landsins að þeirra mati og þó 
ekki hefðu verið tekið mörg skref að 
verðlaunaapalli að þessu sinni væri 
gaman að taka þátt í mótinu og hitta 
aðra keppendur af höfuðborgarsvæð-
inu, Keflavík og Akureyri. Keppendur 
ÍA voru þeir einu sem komu af Vest-
urlandi. 

Að kvöldi síðasta keppnisdags, 
sunnudeginum, var uppskeruhátíð 
Sundsambandsins sem fram fór á 
neðri hæð Ásvallalaugar þar borðaður 
verður góður matur frá Grillvagn-
inum, viðurkenningar veittar fyrir 
þátttöku í verkefnum SSÍ síðastliðið 
árið og einnig voru veitt verðlaun fyrir 
bestu afrek mótsins. 

birna Sjöfn Pétursdóttir.
Þeir Atli viðar Ingimundarson og Patrekur björgvinsson kepptu í 100 metra 
baksundi.



Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum og gerðum,  

allt eftir þínum óskum. Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin. 

Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á dýnunum hvíla.  

Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr.

Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við sölumenn okkar.

Svíf þú inn í svefninn
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