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Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.
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Vesturbyggð:

Launakostnaður 
hækkar um 69%
Bæjarstjórn Vesturbyggðar 

hefur endurskoðað reglur um 
greiðslur fyrir setu í bæjar-

stjórn, bæjarráði og öðrum nefndum 
bæjarins og tóku nýju reglurnar gildi 
nú um áramótin. Þegar litið er á launa-
greiðslur til bæjarfulltrúa fyrir störf 
í bæjarstjórn og bæjarráði hækkar 
kostnaður bæjarins um 69%. Mest er 
hækkunin til óbreyttra bæjarfulltrúa. 
Laun þeirra hækka úr 319 þús. kr á 
ári upp í 743 þús kr eða um 133%. 
Heildarkostnaðurinn fer úr 4.9 millj-
ónum króna upp í 8.3 milljónir króna 
yfir árið. Miðað er við 14 bæjarstjórn-
arfundi og 26 bæjarráðsfundi, sem 
eru þær forsendur sem Vesturbyggð 
gaf sér við fjárhagsáætlunargerðina. 
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri 
sagði að á síðasta ári hefði verið ráðist 
í heildarendurskoðun á bæjarmálasam-
þykkt bæjarfélagsins og endurskoðun 
á launakjörum kjörinna fulltrúa væri 
liður í því. Kjör þeirra hefðu verið 
óbreytt mjög lengi og hefðu þau dregist 
aftur úr öðrum sambærilegum sveitar-
félögum. Við endurskoðunina hefði 

einnig verið litið til endurskoðunar 
Tálknafjarðarhrepps á kjörum sveitar-
stjórnarmanna. Helsta breytingin er að 
tekin er upp föst mánaðarleg greiðsla 
fyrir hvern bæjarfulltrúa sem er 6% 
af þingfararkaupi og bæjarráðsmenn 
og forseti bæjarstjórnar fengju hærri 
greiðslu. Á móti föstu greiðslunni hefði 
greiðsla fyrir hvern fund verið lækkuð. 
Sjá má nánari upplýsingar í meðfylgj-
andi töflum. 

Fjöldi funda 2015
bæjarstjórn 14 skv. forsendum

bæjarráð 26 Vesturbyggðar.

Viðmiðun: þingfararkaup 651.445

Gr. fyrir hvern fund
bæjarfulltrúi 3,50% 3%

forseti bæjarstjórnar 5,24% 3%

bæjarráð 2,50% 3%

formaður bæjarráðs 3,74% 3%

Ísafjarðarbær greiðir 
mest og er ódýrastur
Samanburður á kjörum sveitar-

stjórnarmanna í 7 sveitarfélögum 
á Vestfjörðum sýnir að Ísafjarðar-

bær greiðir hæstu launin en að sama 
skapi er kostnaðurinn á Ísafirði við 
kjörnu fulltrúanna minnstur mældur 
sem krónutala á íbúa 3.797 kr. Súða-
víkurhreppur ber minnstan kostnað á 
ársgrundvelli og er næsthagkvæmastur 
með 5.357 kr/íbúa. Sex sveitarfélag-
anna miða kjör sveitarstjórnarmanna 
við þingfararkaup. Fimm þeirra greiða 
fasta mánðarlega greiðslu auk greiðslu 
fyrir hvern setinn fund og eitt sveitar-
félagið, Reykhólahreppur hefur bara 
fasta greiðslu. Súðavíkurhreppur sker 
sig út úr að því leyti að miða ekki við 
þingfararkaup og greiðir aðeins oddvita 
fasta mánaðarlega greiðslu. 

Þrjú sveitarfélaganna endurskoðuðu 
laun sveitarstjórnarmannanna um 

áramótin og hækkuðu þau í öllum til-
vikum verulega. Mest varð hækkunin 
í Tálknafirði eða 99%. Hækkunin varð 
69% í Vesturbyggð og 45% í Bolunga-
vík. 

Laun óbreyttra bæjarfulltrúa eru 
lægst í Bolungavík, bæði fasti hlutinn 
og greiðslan fyrir hvern fund, en hins 
vegar eru kjör bæjarráðsmannanna 
þar betri. Fasta greiðslan er hærri og 
sambærileg við önnur sveitarfélög með 
bæjarráð og fjöldi fundi bæjarráðs 
Bolungavíkur er mestur og jafnar út 
lægri greiðslu fyrir hvern fund. Kjör 
bæjarráðsmanna í Vesturbyggð og Bol-
ungavík eru svipuð eftir breytinguna, 
en athygli vekur að aðeins er gert ráð 
fyrir 26 bæjarráðsfundum í Vestur-
byggð en þeir eru tvöfalt fleiri í Bol-
ungavík. 

Laun bæjarfulltrúa á Ísafirði og í 

Bolungavík voru skert eftir hrun. Á Ísa-
firði var ákveðið að hafa greiðslurnar 
óbreyttar í krónutölu frá 2009 til árs-
loka 2012. Í Bolungavík var gengið 
lengra og þau lækkuð um 17-20% 
frá 2009 -2012. Í ársbyrjun 2013 var 
í báðum sveitarfélögunum farið aftur 
inn á fyrri reglur. 

Kostnaður sveitarfélaganna af kjör-
inni yfirstjórn er mjög mismikill eftir 
íbúafjölda. Langminnstur er hann í Ísa-
fjarðarbæ en mestur á Tálknafirði þar 
sem hann er liðlega þrefalt hærri. Bæði 
Vesturbyggð og Bolungavík eru tvöfalt 
dýrari en á Ísafirði. Þá ber að hafa í 
huga að ekki er tekinn með kostnaður 
við almenn nefndarstörf og laun sveit-
arstjóra. Fyrirsjáanlegt er að fámennari 
sveitarfélögin verða hlutfallslega enn 
óhagkvæmari en Íasfjarðarbær þegar 
sá kostnaður verður reiknaður með. 

Samanburður á launum sveitarstjórnarmanna á Vestfjörðum 2015
Viðmiðun er þingfarakaup 651.446

Föst laun á mánuði Ísafjörður Bolunga-
vík

Vestur-
byggð

Tálkna-
fjörður

Súðavík Stranda-
byggð

Reykhólar

föst laun -óbreyttir bæjarfulltrúar 7% 4% 6% 5% 6% 5%
föst laun -forseti bæjarstjórnar 7% 8% 16% 10% 50.000 10% 10%
       "            bæjarráðsmaður 7% 7% 8%
       "           form bæjarráðs 7% 9% 12%

Laun fyrir hvern fund í bæjarstjórn
forseti bæjarstjórnar/oddviti 8% 4% 3% 3% 7.500 3% 0%
bæjarfulltrúi 4% 2,50% 3% 3% 7.500 3% 0%
formaður bæjarráðs 4% 2,50% 3% x x x x
bæjarráðsmaður 4% 2,50% 3% x x x x

Laun fyrir hvern fund í bæjarráði
formaður bæjarráðs 8% 3% 3% x x x x
bæjarráðsmaður 4% 2% 3% x x x x

Fjöldi funda meðaltal sl 2 ár
sveitarstjórn 16 13 14 14 14 13 13
bæjarráð 45 51 26 ekki til ekki til ekki til ekki til
Föst laun
föst laun óbreyttir bæjarfulltrúar 45.601 26.058 39.087 32.572 39.087 32.572
         "          forseti bæjarstjórnar 45.601 52.116 104.231 65.145 600.000 65.145 65.145
föst laun bæjarráðsmaður 45.601 45.601 52.116
        "          formaður bæjarráðs 45.601 58.630 78.174

Laun fyrir hvern fund í bæjarstjórn
forseti bæjarstjórnar 52.116 26.058 19.543 19.543 7.500 19.543 0
bæjarfulltrúi 26.058 16.286 19.543 19.543 7.500 19.543 0

Laun fyrir hvern fund í bæjarráði
formaður bæjarráðs 52.116 19.543 19.543
bæjarráðsmaður 26.058 13.029 19.543

Árslaun
forseti bæjarstjórnar 1.381.066 964.140 1.524.384 1.055.343 705.000 1.035.799 781.735
formaður bæjarráðs 3.309.346 1.911.994 1.719.817
bæjarráðsmaður 2.136.743 1.423.410 1.407.123
óbreyttur bæjarfulltrúi 964.140 524.414 723.105 664.475 105.000 723.105 390.868

Árslaunakostnaður 13.784.597 7.296.195 8.227.763 3.713.242 1.125.000 3.928.219 2.345.206

Íbúafjöldi m.v. 3. ársfj 2014 3.630 930 980 310 210 480 270

Launakostn/Íbúa 3.797 7.845 8.396 11.978 5.357 8.184 8.686

100% 207% 221% 315% 141% 216% 229%

Fastar 
greiðslur 2014 2015 2014 2015 Hækkun

forseti bæjar-
stjórnar

13% 16% 1.494.154 1.524.381 2

bæjarfulltrúi 0% 6% 319.208 742.647 133

formaður 
bæjarráðs

0% 12% 952.673 1.719.815 81

bæjarráðs-
maður

0% 8% 742.647 1.407.121 89

Heildarkostn. 4.889.746 8.286.380 69



Innheimtulausn fyrir 
framsækin fyrirtæki

Vandræðalaus viðskipti
Mynta er nútímalegt innheimtukerfi fyrir fyrirtækið þitt. Mynta 
býður kröfuhöfum upp á fruminnheimtu, milliinnheimtu, lög-
innheimtu og kröfuvakt. Öll umsjón með þinni innheimtu er á 
einum stað og allt ferlið er fyrirtækinu þínu að kostnaðarlausu!

Við viljum að þín viðskipti verði vandræðalaus. 

www.mynta.is 
Sími 569 2000

Tengdu punktana:
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Grettir í minnsta 
óperuhúsi heims
Kómedíuleikhúsið, leikhús 

landsbyggðarinnar, frum-
sýndi sitt 38. stykki 17. jan-

úar síðastliðinn. Enn var sótt í hinn 
gjöfula íslenska sagnaarf því á þessu 
sinni var frumsýnt nýtt íslenskt leik-
verk byggt á Grettissögu Ásmundar-
sonar. Það þótti vel við hæfi hjá hinu 
vestfirska atvinnuleikhúsi að sýna á 
Grettisslóðum vestra. Um er að ræða 
hinn sögufræga stað Vatnsfjörð í Ísa-
fjarðardjúpi þar var Grettir um tíma 
og munaði minnstu að hann yrði 
þar hengdur en húsfreyjan í Vatns-
firði stöðvaði böðulinn í miðjum 
klíðum. Á þessum söguslóðum er 
merkilegt samkomuhús sem heitir 
í dag Minnsta óperuhús heims og 
er í eigu tveggja hugsjónakvenna. 
Þar var einleikurinn Grettir frum-
sýndur fyrir fullu húsi. Mikið var 
á áhorfendur lagt því í hinu mikla 
hofi óperunnar er engin kynding og 
engin ljós. En áhorfendur létu það sig 
ekki á fá og streymdu í Vatnsfjörðinn 
vopnaðir teppum og heitum drykk í 
brúsa. Höfundur og leikari einleiks-
ins Grettir er Elfar Logi Hannesson, 
tónlist gerði Guðmundur Hjaltason, 
Marsibil G Kristjánsdóttir búninga 
og leikmynd og leikstjórn annaðist 
Víkingur Kristjánsson. Gaman er að 
geta þess að allir listamennirnir eru 
búsettir og starfandi á Vestfjörðum. 
Síðustu ár hefur ánægjulega færst í 
aukana að listamenn starfi vestra og 
er það vel. Í liðinni viku var Grettir 
sýndur fyrir elsta nemendur Grunn-
skóla Ísafjarðar og framundan eru 
fleiri sýningar í skólum. Líklega fátt 
betra til kynningar á sagnaarfi okkar 
en gera það einmitt í gegnum listina. 
Um miðjan febrúar verður sérstök 
Grettishelgi í Fischersetrinu á Sel-
fossi. Þá mun Einar Kárason, skáld, 
flytja erindi um Gretti og strax á eftir 
verður einleikurinn Grettir sýndur. 
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FRÍBLAÐINU VESTFIRÐIR ER DREIFT Í 3.000 EINTÖKUM  
Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Fyrrverandi Innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttur fór langt yfir 
öll eðlilegt mörk í afskiptum sínum af lögreglurannsókn á leka á trúnað-
arskjölum úr ráðuneytinu. Hafi verið einhver vafi í þeim efnum eyddi  

skýrsla Umboðsmanns Alþingis öllum vafa. Það er voðinn vís ef forystumenn í 
íslenskum stjórnmálum sammælast ekki um að úthýsa með öllum ráðum þessari 
spillingu sem greinilega hefur grafið um sig.

Álit Umboðsmanns er einn samfelldur áfellisdómur yfir ráðherranum fyrrverandi. 

Í skýrslunni stendur: “Umboðsmaður taldi jafnframt ljóst af efni samskipta inn-
anríkisráðherra við lögreglustjórann að þau hefðu falið í sér ítrekaða gagnrýni og 
beinar athugasemdir ráðherra við það hvernig embætti lögreglustjórans stóð að 
rannsókninni, vinnubrögð lögreglunnar og einstakar rannsóknarathafnir. Hann 
liti svo á að þar hefði verið um að ræða harða gagnrýni ráðherra á ákvarðanir 
og störf lögreglunnar í málinu. Það var niðurstaða umboðsmanns að efni sam-
skipta innanríkisráðherra við lögreglustjórann á höfuðborgarsvæðinu hefði ekki 
samrýmst þeim reglum sem ráðherra bar að virða um sjálfstæði og hlutlægni 
lögreglunnar. Samskiptin hefðu því verið ósamrýmanleg stöðu ráðherra sem 
yfirstjórnanda lögreglunnar .”

Það á ekki að líðast að ráðherrar hafi ítrekað bein afskipti af lögreglurannsókn 
sem beinist m.a. að þætti ráðherrans sjálfs í málinu, en þetta gerði  varaformaður 
Sjálfstæðisflokksins í krafti embættis síns sem yfirmaður lögreglunnar. Að auki 
hafði ráðherrann beint  samband við þann opinbera starfsmann sem leitaði til 
Umboðsmanns og krafði hann um skýringar á því sem viðkomandi starfsmaður 
hefði greint Umboðsmanni frá.  Það hafði sem sé afleiðingar fyrir embættis-
manninn að nýta sér  lögleg úrræði til varnar réttum leikreglum í réttarríkinu 
enda hrökklaðist hann úr embætti.

Ráðherrann reyndi ítrekað að kúga undimenn sína frá því að vinna sitt verk. 
Ráðherrann villti um fyrir rannsóknarðaðilum og Umboðsmanni Alþingi. 
Ráðherrann sagði Alþingi ítrekað ósatt frá um gang  mála, vitneskju sína og 
afskipti sín. Ráðherrann og aðstoðarmaður hennar  gáfu aldrei neitt eftir fyrr en 
öll sund voru lokuð og fyrirsjáanlegt var að það var verra að halda fast við fyrri 
málflutning en að viðurkenna á sig sök.  Aðstoðarmaðurinn viðurkenndi loks 
að hafa lekið trúnaðarupplýsingum daginn áður en að starfsmenn ráðuneytisins 
kæmu fyrir héraðsdóm til þess að bera vitni um það sem starfsmennirnir vissu  
um málið.  Ráðherrann og aðstoðarmaður hans vildu ekki að starfsfólkið segði 
sína sögu og segði opinberlega það sem það vissi.  Játningin á elleftu stundu varð 
til þess að fallið var frá vitnaleiðslum og starfsmennirnir fengu ekki að skýra 
frá sinni vitneskju um hegðum og atferli Innanríkisráðherrans og pólitískra 
aðstoðarmanna hans.  

Það var tilgangur játningarinnar að koma í veg fyrir þá frásögn.  Það var augljós-
lega verra fyrir ráðherrann að sannleikurinn kæmi fram en að aðstoðarmaðurinn 
fórnaði sér.  Starfsmenn stjórnarráðsins eru bundnir þagnarskyldu um það sem 
þeir verða áskynja um í störfum sínum. Þess vegna var fyrirhuguð vitnaleiðsla 
eina tækifærið fyrir starfsmennina og aðra aðila málsins til þess að fá fram þeirra 
vitneskju án mögulegra eftirmála. Það var látið fara forgörðum.

Viðbrögð formanns Sjálfstæðisflokksins valda verulegum vonbrigðum. Hann 
hefur algerlega látið hjá líða að senda skýr skilaboð um að þeir sem með ráðherra-
vald fara hverju sinni eigi að virða lög og reglur.  Þvert á móti hefur fjármálaráð-
herrann og formaður Sjálfstæðisflokksins borið í bætifláka fyrir varaformann 
sinn. Hann  hefur valið að verja varaformanninn umfram þá skyldu sína að verja   
lýðræðislega stjórnarhætti og virða þingræðið. Sem annar oddviti ríkisstjórnar-
innar hefur formaður Sjálfstæðisflokksins þá stöðu að hann getur krafið ráðherra 
úr sínum flokki um skýringar og gengið eftir réttum upplýsingum. Hann á að 
vita málavöxtu og hann á að grípa inn í þegar sveigt er svo freklega út af réttri 
braut. En það gerði oddvitinn ekki. Þess í stað hefur hann ítrekað lýst trausti 
sínu og stuðningi við brotamanninn.

Á sínum tíma fyrir hartnær 30 árum sótti Jón Baldvin Hannibalsson fram sem 
nýr formaður Alþýðuflokksins og boðaði nauðsynlegar endurbætur í íslenskum 
stjórnmálum.  Um Sjálfstæðisflokkinn sagði Jón Baldvin þá að hann minnti helst 
á mexikanskan bófaflokk. Þá verður voðinn vís fyrir Sjálfstæðisflokkinn ef þessi 
stórkarlalegu ummæli mælskumannsins að vestan fengju óvænt með kjarkleysi 
formanns Sjálfstæðisflokksins trúverðugt yfirbragð. 

Kristinn H. Gunnarsson

Voðinn er vís

Leiðari

VESTFIRSKA VÍSNAHORNIÐ
Þegar dýrt er kveðið má engu skeika. 
Ein ásláttarvilla getur spillt kveð-
skapnum illa. Svo henti í síðasta þætti. 
Í vísu Sigmundar B. Þorkelssonar , 
sem ort var í hesthúsi við morgun-
gegningar munaði einum staf og er 
því vísan endurbirt leiðrétt:

Ennþá næðir Kári kjaftur 
kófið æðir, færið tefur
ört þú fæðir illi raftur 
óttuhæðir okkur gefur.

Þá gat það verið, að loksins þegar 
Indriði á Skjaldfönn  fann eitthvað 
jákvætt hjá forsætisráðherra   yrði 
ritstjórinn til þess að afbaka vísuna. 
Þetta var eftir áramótaboðskap ráð-
herrans þar sem boðaði framfarir í 
fjarskiptum í dreifbýlinu. Vísan á að 
vera svona, en þó með einni bragarbót 
höfundar :

Tækniljósið leiftursnjallt
létt um byggð mun skunda.
Kemur loksins eftir allt,
eitthvað gott frá Munda? 

Indriði Aðalsteinsson orti þegar stór-

karlalegar tillögur Norðvesturnefndar 
komu fram. Þar var ekkert slegið af í 
tillögum um flutning á stofnunum 
rikisins til Norðurlands vestra, en þó 
aðallega til Skagafjarðar.

Alltaf Framsókn ergir mig
ei  um sóma varðar
er að draga undir sig
allt til Skagafjarðar.

Í síðasta vísnaþætti nýtti Indriði sér  
kunna vísu og sneri upp á Framsókn

Þeir yfirgefana einn og tveir
uns á hún sitt fylgi í ský’onum.
En þessi flokkur fríkkar því meir
því færri sem eru í ‘onum. 

Ekki sagðist Indriði vita hver höf-
undur að upprunalegu vísunni væri 
en taldi sig hafa séð hana fyrst í Ís-
lenskri fyndi. Georg Jón Jónsson, 
bóndi á Kjörseyri við Hrútafjörð er 
snjall hagyrðingur og hann heldur 
að vísan sé að stofni til eftir Stefán 
Jónsson, fréttamann og alþingismann 
og hafi verið ort um Alþýðuflokkinn.

“Þessa vísu lærði ég fyrir löngu 

síðan og læt hana fylgja hér eins og 
ég man hana” skrifar Georg Jón :

Úr honum ganga þeir einn eða tveir
uns á hann sitt fylgi í ský‘onum.
En Alþýðuflokkurinn fríkkar því meir
sem færri eru í honum.

 Starfslok Björgvins G. Sigurðssonar 
hafa verið mjög í fréttum og honum 
ekki alltaf hlíft. Georg Jón segir um 
það mál: 

Sendi þér hér með vísu dagsins. Hún 
er um mál sem mér finnst of mikið 
talað um í fjölmiðlum þessa dagana af 
dómhörku en lítilli nærgætni.

Nú á karlinn Björgvin bágt
Bakkus er öngvum trúr né mætur.
Ég sparka ekki í þann sem liggur lágt.
Leyfum honum að rísa á fætur.

Endum þáttinn  á vísu Indriða á Skjald-
fönn þar sem  hann skýrir ófarir hand-
boltalandsliðsins í leik gegn Tékkum:

Af áhyggjum ég illa sef.
Orsök? Tékkafantar.
Alveg ljóst að Óla Stef
einfaldlega vantar.

Elfar Logi Hannesson á sviðinu í Vatnsfirði.

Áhorfendur komu vel klæddir. Myndir: Jón Jónsson.



GOTT VERÐ Á HÁGÆÐA HEIMILISTÆKJUM
Í SÓKN

WW80H7400EW/EE

8 kg Þvottavél
· Kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð
· 1400 snúningar
· Ecobubble

DV70H4400CW/EE

7 kg þurrkari
· Barkalaus
· Demantatromla

DW-UG721W

Uppþvottavél
· Mjög rúmgóð og vel skipulögð. 
· Hnífaparaskúffa efst.
· Mjög hljóðlát -aðeins 44db.

Verð: 119.900,- Verð: 99.900,-

RB31FERNCSS

Kælir - frystir
185 cm skápur. 208+98 ltr.
Blásturskældur og þarf 
aldrei að afþýða. 

Verð: 134.900,-

RB29FSRNDSS

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei 
að afþýða. 

RS7567HTCSR

Tvöfaldur kæliskápur
með klakavél
362+171 ltr. Tvöfalt kælikerfi. 
Einnig fáanlegur í mörgum fleiri 
útfærslum. Burstað stál.

Verð:  279.900,-

RB29FSRNDWW

Kælir - frystir
178 cm skápur. 192+98 ltr.
Blásturskældur og þarf aldrei 
að afþýða. 

Verð: 98.900,-Verð: 106.900,-

Hvít: Verð: 117.900.-
Einnig til í stáli á kr. 129.900.- 
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iG50 V902AiG35

PF-3D PF-5

Vetrardekkin færðu á 
dekkjahollin.is

1. Leitar eftir stærð

2. Setur dekkin í körfu

3. Velur flutningsmáta

4. Gengur frá greiðslu

 Laxeldi í sjó er vaxandi atvinnugrein á Vestfjörðum. Það er umdeilt og í síðasta blaði gerði Óðinn Sigþórsson, formaður landssambands laxveiði-
félaga grein fyrir sjónarmiðum þeirra sem gagnrýna sjóeldið og telja hættu stafa af því. Nú er leitað til Guðmundar Vals Stefánssonar, fiskifræðings 
og starfsmanns Fjarðalax ehf og hann beðinn um að færa rök fyrir laxeldinu.

Fiskeldi á Íslandi getur vaxið og dafnað 
án þess að skapa ógn við villta laxastofna
Eldi á laxi í sjókvíum hófst um miðja síðustu öld á suðvesturströnd Noregs 
og í fyrstu snérist málið um að koma nótapokum fyrir, nánast í árósum 
laxveiðiáa, veiða villta laxa og kreista hrogn úr þeim, ala seiði og setja í 
þessar kvíar og gefa þeim mat þar til þeir urðu stórir og þá voru þeir seldir 
til manneldis. Veiðiréttareigendur höfðu þá lært tæknina að kreysta hrogn 
og svil og ala seiði til sleppinga í ár til að auka laxagengd eins og gert er í 
dag. Ef lax slapp úr kvíum þá höfðu menn engar umhverfislegar áhyggjur 
af því, þetta var hvort eð er sami laxinn í kvíunum og í ánni. Fljótlega 
sáu menn að það var hægt að bæta afkomu eldisins með því að kynbæta 
fiskinn. Um 1970 hófst ferli kynbóta sem leiddi það af sér að í dag eru tveir 
aðskildir laxastofnar í Noregi, villtur norskur lax og norskur eldislax og á 
þeim er verulegur munur. Árið 1982 voru flutt inn til Íslands augnhrogn 
af norska eldisstofninum og við vorum svo lánsöm að það fylgdu þessum 
hrognum engar veirur eða sjúkdómar. Síðan þá hefur sá stofn gengið í 
gegnum stöðugar kynbætur og stofninn hefur tekið miklum breytingum. 
Móðurstofninn er allaf í einangrun og því komast engir sjúkdómar í hann 
sem er einsdæmi í heiminum og kynbæturnar eru stundaðar af reyndum 
vísindamönnum. Við eigum því í dag tvo laxastofna eins og Norðmenn, 
íslenska villta laxastofninn en einnig íslenskan eldisstofn þó svo að hann 
sé að norskum uppruna, rétt eins og við íslendingar erum að upplagi. Allt 
íslenskt laxeldi, bæði til lands og sjávar er af þessum stofni og hann er 
einnig eftirsóttur af fiskeldisfyrirtækjum í öðrum löndum eins og Chile, 
Canada, Skotland og Færeyjum. 

Sökum þess að laxeldið þróaðist í 
fyrstu nálægt árósum laxveiðiáa og 
menn hófu kynbætur urðu fljótlega 
árekstrar. Á 9. áratugnum fluttu margir 
eldisstaðsetningar sínar utar í firðina, 
bæði til að bregðast við þrýstingi frá 
veiðiréttareigendum og hins vegar til 
að fá betra eldisumhverfi, meiri straum 
og meira dýpi og geta þannig aukið 
framleiðsluna. 

Upp úr aldamótum jókst áhugi á 
sjókvíaeldi á laxi á Íslandi og jafnframt 
þrýstingur á stjórnvöld að leyfa notkun 
á okkar íslenska eldisfiski í sjókvíum 
enda var og er notkun á þessum stofni 
algjör forsenda þess að eiga möguleika 
á að stunda arðbært fiskeldi. Um þetta 
spunnust miklar umræður og niður-
staðan varð að margra mati mjög 
góð og byggðist mikið til á reynslu 
og sögu fiskeldis í Noregi, hvað þeir 

gerðu rangt. Ákveðið var að ekki væri 
heimilt að stunda sjókvíaeldi nema á 
Vestfjörðum, í Eyjafirði og á Aust-
fjörðum sunnan Seyðisfjarðar. Þetta 
eru svæði þar sem ekki eru til staðar 
náttúrulegir villtir laxastofnar og þar 
með er áhættan á búsvæðaárekstrum 
stofnanna lágmörkuð. Þessi ákvörðun 
er þess valdandi að vandamál vegna 
strokulaxa í íslensku laxeldi verður 
bara brotarbrot samanborið við mein-
tan vanda norðmanna. Ekki vegna þess 
að það sleppi endilega hlutfallslega 
minna af laxi hjá okkur heldur vegna 
þess að eldislaxinn og villtilaxinn eru 
einfaldlega staðsettir í sitt hvorum 
landshlutanum. Á þessari forsendu 
hefur verið að þróast laxeldisiðnaður 
á Íslandi sem getur haldið áfram að 
vaxa og dafna án þess að skapa ógn 
við villta laxastofna. Þessi lausn þykir 

til fyrirmyndar og er eftir henni tekið 
í öðrum löndum þar sem laxeldi er 
stundað á eða í nágrenni við búsvæða 
villtra laxastofna. 

Það er ekki hægt að komast hjá því 
að laxar sleppi þó svo að það sé enda-
laust reynt að lágmarka það. Þegar 
laxar sleppa þá skiptir afar miklu máli 
að það sé ekki náttúruleg laxveiðiá í 
sama firði. Þó svo að einn og einn 
lax geti átt það til að gerast flökku-
lax og synda eitthvað út í buskan þá 
halda flestir sig á svæðinu og fara að 
lokum upp í helstu ánna sem í fjörðinn 
rennur. Í botni Patreksfjarðar er Ósá 
og í ósum hennar veiddust eldislaxar 
í fyrra haust sem sluppu úr eldiskví í 
sama firði haustið áður. Það varð ekki 
vart við nokkurn eldislax í nærliggj-
andi- eða fjærliggjandi fjörðum. Lax-
inn leitaði upp í á sem ekki er búleg, 
hvorki fyrir villtan laxastofn né eld-
isstofn og því má ljóst vera að hann 
muni ekki hafa nokkur áhrif á líríkið 
í ánni í framtíðinni og ennþá síður 
á lífríki utan fjarðarins. Þetta dæmi 
sýnir í hnotskurn af hverju heimilt er 
að sækja um sjókvíaeldi á Vestfjörðum 
en t.d. óheimilt í norðanverðum Faxa-
flóa þar sem margar gjöfular laxveiðiár 
renna til sjávar. 

Ef eldislaxar sleppa þá skiptir miklu 
máli á hvaða þroskastigi þeir eru 
þegar það gerist. Ef lax sem er tilbú-
inn í slátrun sleppur, eins og tilfellið 
var í Patreksfirði haustið 2013, þá er 
það fiskur sem getur lifað matarlaus 
þar til hann hygnir en ekki lengur. Ef 
þetta hefði verið ungfiskar, undir 1 
kg þá myndu flestir deyja úr hungri 
og vosbúð en einhverjir myndu læra 
að veiða sér til matar. Þeir yrðu samt 
varla nema hálfdrættingar á við villtan 
fisk og því yrðu lífslíkur slíkra fiska 
verulega skertar. Það má því búast við 
að það sjáist lítið til slíkra fiska þótt 
einhverjir sleppi. 

Fiskeldismenn fagna málefnalegri 
umræðu um tilvist fiskeldisgreinar-
innar en biðja menn samt að vera á 
varðbergi fyrir villandi ummælum 
sem eru til þess fallnar að fólk sjái 
ekki það sem sannara reynist. Það 
að bera saman afleiðingar af því að 
minnkar sluppu út í íslenskt umhverfi 
við það að laxar sleppi úr sjókvíum er 
t.d. tilraun til að slá ryki í augu fólks. 
Minkur er öflugt rándýr sem á sér ekki 
hliðstæðu í íslenskri náttúru og hann 
lifir á fuglum, eggjum og fiski. Flestir 
eru sammála um að Þegar umræddir 
minnkar sluppu út í umhverfið þá varð 
„umhverfisslys“. Lax á sér hliðstæðu 
í íslenskri náttúru sem er villtur lax 
og silungur. Það er talið að lítill hluti 
villtra laxa gerist flökkulaxar. T.d. 
er talið fullvíst að Grímseyjarlaxinn 
svokallaði, stærsti lax íslandssögunnar 
hafi verið norskur flökkulax og það 

eigi sér stað stöðug en lítilsháttar 
blöndun erfðarefna villtra laxa milli 
landa. Flakk fiska og dýra er leið nátt-
úrunnar að sporna við úrkynjun og 
auka fjölbreytileika gena. Minnkar 
flökkuðu ekki til Íslands enda eiga þeir 
enga hliðstæðu hér á landi eins og áður 
segir. Það að örfáir eldislaxar fari upp í 
laxveiðiá er algör óþarfi en skilgrein-
ist ekki sem umhverfisslys og veldur 
ekki neinni greinanlegri breytingu á 
lífríki árinnar. Þegar hins vegar eru 
fleiri eldislaxar í laxveiðiánni en villtir, 
eins og er tilfellið sumstaðar í Noregi, 
þá er illt í efni og margir skilgreina 
það sem umhverfisslys. Slíkt er með 
öllu ómögulegt að geti gerst hér á landi 
meðan ofangreindar reglur um leyfileg 
eldissvæði eru virtar. Ísland er því til 
fyrirmyndar á þessu sviði. 

Guðmundur Valur Stefánsson
Fiskifræðingur, Fjarðalax ehf.

Guðmundur Valur Stefánsson.



GLÆSILEGIR SALIR, FRÁBÆR AÐSTAÐA
OG FJÖLBREYTTIR MATSEÐLAR.

TILVALIÐ FYRIR
ÁRSHÁTÍÐINA, RÁÐSTEFNUR, 
ERFIDRYKKJUR OG FLEIRA.

Hótel Kea | Hafnarstræti 87 - 89 | Sími 460 2000 | fax 460 2060 | kea@keahotels.is
www.keahotels.is



8 29.  Janúar 2015

Erindi flutt á menningarvöku í Holti 17 janúar 2015:
Guðný Hildur Magnúsdóttir

Gils Guðmundsson
Þegar nafn Gils er nefnt fylgja yfirleitt með tvö starfsheiti eða titlar, alþingis-
maður og rithöfundur. Og langri starfsæfi sinni varði hann annars vegar í 
stjórnmál og hins vegar í fræðimennsku og ritstörf. Skiptingin á milli þessara 
tveggja starfa var þó ekki jöfn í árum talið. Gils var alþingismaður samtals 
í 19 ár. En ef miðað er við útgáfuár bóka þá sinnti hann ritstörfum í 55 ár. 

En áður en ég fjalla meira um starfs-
ferlil hans á þessum tveimur sviðum þá 
ætla ég að segja ykkur frá rótum hans 
í Önfirsku sveiarsamfélagi í byrjun 20 
aldar, flutningi hans til höfuðborgar-
innar á unglingsárum, menntun hans 
og fjölskylduhögum. 

Gils Halldór Guðmundsson fæddist 
í innri Hjarðardal í Önundarfirði 
á gamlársdag 1914. Foreldrar hans 
voru hjónin Sigríður Hagalínsdóttir 
og Guðmundur Gilsson. Gils var elsta 
barn þeirra, en á næstu 16 árum bætt-
ust 9 börn við. Fyrstu árin bjó fjöl-
skyldan í viðbyggingu við afahús eða 
Hagalínshús, hús foreldra Sigríðar, sem 
enn stendur og nefnust nú sumarhús. 
En þegar Gils var 5 ára keyptu foreldar 
hans jörðina og fluttu í ytra húsið í 
Hjarðardal. Á þessu tveim heimilum 
í Hjarðardal bjó fjöldi fólks. Í afahúsi 
voru auk forelda Sigríðar systkyni 
hennar, 2 eða 3 eftir tímabilum. Þar 
var Gils áfram með annan fótinn eftir 
flutninginn. Systkyni hans segja að 
hann hafi hlaupið á milli heimilana 
og gáð á hvorum staðnum var betra 
í matinn í það og það skiptið. Í ytra 
húsinu bjuggu auk hjónanna og barna 
þeirra, föðuramma og föðursystir 
Gils, fyrri eigandi Hjarðadals, Krist-
ján Bjarnason, og ráðskona hans um 
tíma. Að auki voru mörg börn og ung-
lingar í sveit í Hjarðardal til lengri eða 
skemmri tíma. Ekki voru húsakynnin 
stór, en Hjarðardalssystkinin minnast 
öll með mikilli hlýju æskuára sinna. 

Foreldrar Gils voru á margan hátt 
ólík, Guðmundur var áræðinn og 
geiglaus og jafnvel fífldjarfur á yngri 
árum, kleif í klettum og sundreið í 
sjó og vötnum. En honum var einnig 
lýst sem dugmiklum og góðum verk-
manni, yfirlætislausum og hyggnum. 
Sigríði var lýst sem hógværri og mildri 
konu, sem sýndi öllu sem lifði bæði 
hlýju og umhyggju og bar jafnan fram 
málsbætur fyrir þá sem eitthvað hafði 
orðið á. 

Kannski má segja að Gils hafi fengið 
sitt lítið af hverju frá foreldrum sínum, 
áræðið og seigluna frá föður sínum en 
hógværa framkomu og umburðalyndi 
frá móður sinni. 

Á ættarmótti 1994 rifjaði Gils upp 
bernskuminningar sem hafa varðveist í 
rituðu máli og lýsa vel foreldrum hans, 
en einnig Gils sjálfum, ekki síst rit-
færni og frásagnagáfu hans. Ég gríp 
hér niðrí þar sem hann segir frá því 
þegar hann var 7 ára og var nýtekinn 
við því embætti að reka kýrnar fram 
fyrir Stóruskriðu: 

Nú var það einhvern dag, í kalda og 
súldar veðri, skömmu eftir að ég hafði 
tekið við embættinu, að ég rak kýrnar 
á venjulegar slóðir og hélt síðan heim á 
leið. Eitthvað kann mér að hafa dvalist 
á heimleiðinni, en þó ekki lengi. Þegar 
ég kem heim á túnið, kemur pabbi á 
móti mér heldur fasmikill og ekki blíður 
á svip. Þegar við hittumst þrífur hann 

snúðugt í handlegginn á mér, snýr mér 
við og bendir fram á dalinn og segir með 
alvöruþunga í röddinni: 

„Sérðu kýrnar, var þér ekki sagt að 
reka þær fram fyrir Stóruskriðu? Farðu 
nú strax af stað aftur og ljúktu skamm-
laust því verki sem þér var trúað fyrir.“ 
Fylgdu þessu nokkur

aðvörunar orð um ófarnað þeirra 
sem temdu sér svikasemi í störfum. Hér 
var ekkert um að villast. Beljuskamm-
irnar höfðu snúið við og voru komnar 
drjúgan spöl heim fyrir Stóruskriðu. 
Með grátstaf í kverkum reyndi ég að 
stama því fram að ég hefði rekið kýrnar 
eins langt og vant var. En á það var 
ekki hlustað og mér skipað, nokkuð 
höstuglega, að hafa mig af stað og ljúka 
skammlaust verki mínu. Ég kjagaði nú 
fram dalinn, kjökrandi, grét ögn með 
köflum, en var þó fyrst og fremst ákaf-
lega reiður. Ég var reiður pabba, fyrir 
að hafa mig fyrir rangri sök, reiður 
beljuskömmunum fyrir að hafa gert 
mér þennan grikk, reiður kalsanum og 

súldinni og tilverunni yfirleitt. Reiðin 
hélt mér uppi, og mér fannst óréttlætið 
í veröldinni gengdarlaust. Kýrnar rak 
ég síðan af miklum móði langt fram 
fyrir Stóruskriðu, allt fram á Álftar-
mýrarleiti. En sögunni var ekki alveg 
lokið. Þegar ég kem heim úr þessum 
seinni leiðangri, stóð pabbi á hlaðinu 
og tók mig umsvifalaust í fangið. Á 
þessum árum var honum ekki mjög 
tamt að láta í ljós blíðar tilfinningar, 

en nú var hann ástúðlegur og næsta 
klökkur. Hann kvaðst vita að hann hefði 
af fljótfærni haft mig fyrir rangri sök og 
bað mig, barnið, afsökunar á hátterni 
sínu. Og sem ofurlítinn vott um það að 
við værum sáttir, sagðist hann langa til 
að gefa mér lítilræði, sem ég hefði ef til 
vill gaman af að eiga. Síðan leiddumst 
við feðgar inn og pabbi rétti mér dálít-

inn málmhólk, fullan af fimmeyringum. 
Mér þykir líklegt að þessu hafi hann 
safnað einhvertíma á unglingsárum 
sínum. Eftir þessar móttökur hafði ég 
tekið gleði mína á ný; það hafði raknað 
einhver hnútur innra með mér. Og ekki 
spillti það fyrir að nú kom mamma 
til okkar feðga, leit brosandi á bónda 
sinn og tók mig í hlýjan faðminn. Það 
sem gerst hafði heima, meðan ég var í 
seinni leiðangrinum var þetta: Pabbi 
hafði sagt mömmu frá samskiptum 
okkar feðga, og látið fylgja einhver orð 
um það að ekki mætti láta strák kom-
ast upp með hyskni. En mamma, sem 
var gædd óvenju skarpri sjón, hafði þá 
fylgst með drengnum sínum og gat sagt 
pabba að hún hefði greinilega séð þann 
stutta hverfa með allar kýrnar fram 
fyrir Stóruskriðu. Síðan höfðu þau rætt 
nánar saman um þetta, og niðurstaðan 
orðið sú sem fyrr greinir. 

Gils fékk berkla á unglingsaldri og 
þurfti að fara að heiman 14 ára gamall 
til að leita sér lækninga í Reykjavík. Í 
fyrstu bjó hann þar hjá föðursystur 
sinni en síðan dvaldist hann á berkla- 
og heilsuhælum, að mestu leyti í 5 ár, 
eða þar til hann fór í Kennaraskólann 
Íslands. Gils lauk kennaraprófi frá 
Kennaraskólanum árið 1938, er hann 
var 24 ára gamall. Næstu árin var hann 
kennari í íþróttaskólanum í Haukadal 
og við unglingaskóla í Garði og Sand-
gerði. En mjög fljótlega fór hann að 
helga sig ritstörfum. 

Kona Gils var Guðný Jóhannesdóttir 
Lynge. Þau kynntust 1946 og eignuðust 
eina dóttur, Ernu Sigríði árið 1947. 
Fyrir átti Guðný soninn Úlf Árnason. 
Guðný og Gils bjuggu sinn búskap í 
Reykjavík, lengst af á Laufásvegi. 

Stjórnmálaafskipti Gils hófust í 
tengslum við herstöðvamálið. Hann 
var einn af stofnendum Þjóðvarna-
flokks Íslands 1953. Fremsta baráttu-
mál flokksins var að Ísland segði sig

úr Atlantshafsbandalaginu og að 
bandaríski herinn hyrfi úr landi. 
Hugmyndafræði flokksins var byggð 
á þjóðernishyggju og félagshyggju og 
gagnrýndi meðal annars Sósíalista-
flokkinn fyrir fylgni hans við Sovét-
ríkin. Gils var kjörinn á alþingi fyrir 
flokkinn 1953 og sat í 3 ár. Hann kom 
einnig að stofnun Samtaka hernáms-

Guðný Hildur Magnúsdóttir.

Gils Guðmundsson.

Þingflokkur alþýðubandalagsins á fundi í Hlaðbúð í alþingishúsinu.

Gils Guðmundsson og Steinn Steinarr.
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andstæðinga árið 1960. Síðar gekk 
Gils til liðs við Alþýðubandalagið og 
var alþingismaður fyrir það frá 1963 
til -79, eða í 16 ár. Á þingi var hann 
um tíma forseti neðri deildar og síðar 
forseti sameinaðs þings. Hann gengdi 
einnig setu í norðurlandaráði og sat 
alherjarþing Sameinuðu þjóðanna og 
hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóð-
anna. 

Í tímaritinu Vikunni var um tíma 
dálkur sem hét Palladómar um al-
þingismenn, ritaður undir dulnefn-
inu Lúpus. Ég ætla að grípa hér niður 
í palladóm Lúpus um Gils sem var 
birtur 1970: 

Lítt bar á stjórnmálaáhuga Gils 
Guðmundssonar framan af ævi, enda 
þótt hann væri róttækur

í skoðunum og eindreginn verka-
lýðssinni. Virtist Gils bóklestur og 
fræðimennska sýnu hugstæðari en 
umsvif og mannvirðingar, unz Þjóð-
varnarflokkur Islands skar upp herör 

gegn umdeildri utanríkisstefnu hins 
unga lýðveldis og kyrrstöðu í inn-
anríkismálum. . . . . . Var einsýnt, að 
flokkurinn nyti Gils fremur en mál-
efna sinna, enda á orði haft. Þing-
störfin fórust Gils Guðmundssyni og 
bærilega, þó að hæglátur sé og hóf-
samur. . . Þrjózk seigla er ríkt einkenni 
í fari Gils Guðmundssonar. . . . . . Gils 
er svo ritfær, að hann hefur listræna 
túlkun á valdi sínu, þegar honum 
tekst bezt. Hann telst og betur læs 
en nokkur annar alþingismaður og 
má sin einnig mikils í kappræðum. 
Gils undirbýr málflutning sinn dyggi-
lega og nýtur sín öðrum fremur í út-
varpsumræðum. Áhugamál hans eru 
einkum atvinnuvegir landsins og ut-
anríkisstefna Islendinga. Fjallar Gils 
um þau efni af þrótti og myndugleik, 
festu og íhygli. Hann bregður aldrei 
á leik í sókn eða vörn, en ber sig að 
eins og sterkur maður í reiptogi. Til-
lögur hans eru jafnan rökstuddar og 

gagnrýnin sanngjörn og málefnaleg, 
enda Gils raunsýnn og drenglyndur og 
hefur aldrei brigzl og öfgar í frammi. 
Þróttur hans reynist hins vegar allur í 
orðfæri og afstöðu. Gils Guðmunds-
son er gæfur og hægfara og minnir á 
björninn, sem lætur fara notalega um 
sig í híðinu löngum stundum. Fólk 
hlustar gjarnan á hann, og Gils hefur 
drjúg áhrif, en beitir sér aldrei fyrir 
byltingu annars staðar en í ræðustóli. 
Hann leggur sitthvað til mála, en á 
sjaldan frumkvæði að athöfnum. 
Styrkleiki hans er einlæg trú á íslenzkt 
þjóðerni og íslenzka menningu, og 
honum á Gils traust sitt að þakka. 
Að öðru leyti er frami hans tilviljun. 
Honum lætur ekki að taka af skarið og 
hlutast til um stórræði. . . . . . 

Gils var mikilvirkur höfundur rita 
um sagnfræðileg málefni. Rithöfunda-
ferill hans nær frá árinu 1942 til ársins 
1997, ef miðað er við útgáfuár bóka. 
Bækur hans og rit eru yfir 50 talsins 

og að auki skrifaði hann fjölmarga 
bókakafla og greinar í tímarit. Hann 
var einnig ritstjóri nokkurra tímarita, 
s.s. Sjómannablaðsins Víkings og RM 
eða Ritlist myndlist. 

Fyrsta stóra verk Gils voru 
bækurnar Frá Ystu nesjum, vestfirskir 
sagnaþættir, sem komu út í 6 bindum, 
frá 1942 til -53. Þær bækur hafa verð 
endurútgefnar tvívegis. Á sama tíma 
ritaði Gils fyrstu útgáfu af Skútu-
öldinni, sem kom út í tveim bindum 
1944 og -46. Síðar var Skútuöldin 
endurútgefinn í aukinni útgáfu og þá 
í fimm bindum. Gils ritaði fyrstu 8 
bindin í ritröðinni Aldirnar, þar sem 
íslandssagan er sögð í smáfréttastíl, 
en sú fyrsta Öldin okkar 1901-1930 
kom út árið 1950. Gils ritaði nokkrar 
ævisögur, m.a. um Geir Zoega og 
Einar Benediktsson. Hann skráði líka 
sögu fjölmargra félagasamtaka. Og eru 
þá ótaldar fjöldi annara bóka. Síðasta 
bókin eftir Gils kom út 1997, þegar 

hann var orðinn 83 ára gamall. Það var 
ævisagan Í nærveru sálar: Einar Hjör-
leifsson Kvaran, maðurinn og skáldið. 

Gils var lipur penni, vandvirkur 
fræðimaður og einstaklega afkasta-
mikill rithöfundur. Margar bækur 
hans nutu mikilla vinsælda og má 
þar sérstaklega nefna Skútuöldina og 
Aldirnar. 

Gils lést á Hrafnistu í Reykjavík 29. 
apríl 2005 á 91 aldursári. 

Að Gils látnum skrifaði Jón Þ Þór 
minningarorð um Gils í Sjómanna-
blaðið Víking. Ég ætla að láta orð hans 
vera lokaorðin mín í dag. 

Gils Guðmundsson var ljúfur 
maður í framgöngu, hjálpfús og haf-
sjór af fróðleik um menn og málefni 
liðinnar tíðar. Með honum er genginn 
einn hinn síðasti úr flokki íslenskra 
sagnaþula, manna sem tóku saman, 
skráðu og miðluðu sögulegum fróð-
leik með þeim hætti að þeir hlutu fyrir 
lof alþjóðar. 

Menningarvaka í Holti
Húsfyllir var á Menningarvöku 

sem haldin var að Holti í 
Önundarfirði 17. janúar sl. 

Dagskráin var tileinkuð Gils Guð-
mundssyni, fyrrverandi alþingismanni 
og rithöfundi, en hann var frá Innri-
-Hjarðardal í Önundarfirði. Yfirleitt er 
menningarvaka Friðarsetursins haldin 
15. janúar, sem er fæðingardagur 
Guðmundar Inga skálds og bónda frá 

Kirkjubóli í Bjarnardal, en að þessu sinni 
var illmögulegt að halda dagskránni við 
þann dag. Ólafur Þ. Harðarson prófessor 
í stjórnmálafræði fjallaði um móður-
bróður sinn fráfærslusmalann Kristján 
Bersa Ólafsson á Kirkjubóli, bróðurson 
Guðmundar Inga. Kristján Bersi varð 
síðar ritstjóri og skólameistari og rifj-
aði Ólafur upp kersknisvísur hans um 
stjórnmálamenn og fleiri. 

Þá flutti Guðný Hildur Magnúsdóttir 
erindi um Gils Guðmundsson í tilefni af 
því að hundrað ár eru liðin frá fæðingu 
hans, Halla Signý Kristjánsdóttir fór 
með ljóð og Kvennakór Ísafjarðar söng 
undir stjórn Bjarneyjar Ingibjargar 
Gunnlaugsdóttur. Að lokum var boðið 
upp á kaffi og rjómapönnukökur í til-
efni dags og sólarkomu. 

Kvennakór Ísafjarðar.

Sigríður Magnúsdóttir.

Ólafur Þ. Harðarson.
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Er Náttúrufræðistofnun 
og Ester Rut endanlega 
gengin af göflunum? 
Háskólaævi er í roðinu rýr
og rösult á jarðvistar svelli, 
ef heimskunnar upplag í heilanum býr
og heldur þar kotroskið velli. 

Ég heyrði Esterar Rutar Unnsteins-
dóttur spendýravistfræðings hjá Nátt-
úrufræðistofnun fyrst getið fyrir um 
áratug, er hún í morgunútvarpsspjalli, 
þá liffræðinemi undir handarjaðri Páls 
Hersteinssonar prófessors, tjá sig um 
refi. 

Tvennt vakti þar athygli mína, 
fátæklegur orðaforði og blind ást á 
þessum vargi. Að fuglar væru megin-
fæða refa á öllum árstímum virtist al-
veg hafa farið framhjá henni, einnig 
að tófan væri stórfelldur skaðvaldur í 
æðarvarpi og einnig stundum í sauðfé. 
Og því miður virðist þessi áratugur 
háskólanáms og metorðaklifurs, sem 
liðinn er frá þessu ógæfulega við-
tali, aðeins hafa gert Ester Rut enn 

veruleikafirrtari og langtum hættu-
legri lífríkinu, sem helsti fræðingur 
Náttúrufræðisofnunar og haldreipi 
fjölmiðla á þessu sviði. 

Vesalingur? 
Í bókinni „Lífríki Íslands“ segir höf-
undurinn Snorri Baldursson „Ís-
lendingar hafa reynt að útrýma tóf-
unni með öllum tiltækum ráðum svo 
lengi sem sögur herma“. Brjóstvitið 
– samsöfnuð viska margra kynslóða 
lá þarna að baki. 

Veruleikafirrtir alþingisaular, 
teymdir á asnaeyrunum af líffræðinga-
stóði, leiddu refinn til öndvegis með 
villidýralögunum 1994, svo nú hefur 
stofninn 10 – 15 faldast, raddir vorsins 
hafa þagnað eða dofnað víðast um 
land, rjúpan nánast þurrkast út, sér-
sveitir þarf til að verja æðarvörpin og 
dýrbýtshryllingurinn lætur æ meir að 
sér kveða. 

Í vor sendu stjórnir allra sauðfjár-
ræktarfélaganna í Strandasýslu, 7 að 
tölu, landbúnaðar- og umhverfis-
ráðherra Sigurði Inga Jóhannssyni 
bænaskjal vegna þess að þá voru liðin 
20 ár frá því að ríkið alfriðaði refi á 
Hornströndum, nánar tiltekið á um 
580 km landsvæði. Var þess farið á 
leit að þessari refrauppsprettu yrði 
þegar lokað og veiðar færðar til fyrra 
horfs. Ýtarleg greinargerð og tillögur 
fylgdu með. Ráðherra hefur ekki virt 
okkur svars. 

Ágætur næturgestur hér í haust 
úr uppsveitum Árnessýslu, Hörður 
Guðmundsson á Böðmóðsstöðum 
sagði að hann hefði kosið Sigurð 
Inga á þing, hitt hann á förnum vegi 
í sumar og spurt hvort hann ætlaði 
ekki að fara að taka til hendinni gagn-
vart refaplágunni. Svarið kom seint 
og treglega. „Ég held að það verði 
erfitt, það eru svo margir vinveittir 

tófunum.“ En þennan sama ráðherra 
skortir ekki þrek til þeirrar lögleysu 
að færa Fiskistofu til Akureyrar, múta 
hverjum starfsmanni, 50 talsins, með 
3 milljónum til að flytja norður og 
leggja fram 250 - 300 milljónir í annan 
kostnað. 

Heilluð? 
Með ótímabæru fráfalli Páls Her-
steinssonar má segja að „köttur hafi 
sest í ból bjarnar“ þar sem Ester Rut er 
nú. Óskabarni Páls, Melrakkasetrinu 
í Súðavík var þó komið myndarlega 
á laggirnar, að vísu með þeim fylgi-
kvillum að grenjavinnslu var hætt í 
Súðavíkurhreppi, en Ester Rut sat þar í 
sveitarstjórn síðasta kjörtímabil. Upp-
ástungur komu einnig fram um að við 

Vestfirðingar ættum að lúta varginum 
sem einkennisdýri fjórðungsins. Því 
var hafnað enda ekki upphefð, eins 
og íbúar Melrakkasléttu og Refasveitar 
þekkja best. Stallsystir Esterar Rut-
ar kom svo fram með þá kenningu 
á hnignandi fuglalífi, að kindur ætu 
svo mikið af eggjum. Þá var hlegið í 
sveitum og virðing bændafólks fyrir 
akademiskri menntun beið alvar-
legan hnekk. Einhver benti á að ekki 
væri sauðfé á Hornströndum, en þó 
hefur fuglalífi þar, utan þverhnýptra 
standbjarga, verið gjöreytt á síðustu 
20 árum. Í útvarpsviðtali fyrir um 2 
árum, svaraði Ester Rut því, aðspurð 
um tjón af voldum refs, að það væri 
mjög orðum aukið og óljóst. Fjármuni 
skorti til rannsókna, rannsókna og 
enn meiri rannsókna. Svo hefði rebbi 
numið hér land á undan okkur og væri 
því ríkjandi en ekki víkjandi, eiginlega 
kórónan á sköpunarverkinu. 

Stokkhómsheilkennið þekkja flestir. 
Að heillast af ákveðnum dýrategunum, 
sjá ekki sólina fyrir þeim, né ágalla, 
grimmd og skaða sem þau valda, er 
grein af sama meiði. Um þá kenningu 
Esterar Rutar í vor að veiðar okkar, um 
500 vandræðagemlinga, á nokkrum 
þúsundum refa að vetrinum, stækki 
stofninn jafnt og þétt, og þau „vísindi“ 
hennar 5 mánuðum síðar að skolli hafi 
átt skelfilega bágt allt frá 2008, mun ég 
fjalla í síðari grein. 

Indriði aðalsteinsson.

Árbók 
Barða-
strandar-
sýslu 2014
Skömmu fyrir jól kom Árbók 

Barðastrandarsýslu út í 25. sinn. 
Útgáfan lá niðri í nokkur ár en 

hefur nú komið út 13 ár í röð. Út-
gefandi er Sögufélag Barðastrandar-
sýslu. Ritnefnd skipa Daníel Hansen, 
ritstjóri, Lilja Magnúsdóttir, Ragna 
Steinunn Eyjólfsdóttir, Rögnvaldur 
Bjarnason og Þrymur Sveinsson. 
Fram kemur í formála að ritinu að 
vel gangi að fjármagna útgáfu bók-
arinnar en megnið af vinnunni er 
unnið í sjálfboðavinnu. Í bókinni 
er margvíslegur fróðleikur, svo sem 
frásögn af heimsókn í Saurbæjar-
kirkju á Rauðasandi, ágrip af sögu 
kvenfélagsins Framsókn á Bíldudal og 
endurminningar Guðjóns Jónssonar 
frá Litlu-Brekku. 

Leiðrétting - fasteignagjöld
Í síðasta blaði var greint frá því 

að 39% hækkun fasteignaskatts 
í Ísafjarðarbæ árið 2012 hefði 

aukið álögur gjaldenda í dreifbýli 
sveitarfélagsins um 13,3 milljónir 
króna. Um er að ræða 760 gjald-
endur hækkun fasteignaskattsins úr 
0,45% í 0,625% kom fram hjá þeim 
þar sem þeir nutu ekki lækkunar 

á holræsagjald og/eða vatnsgjalds 
eins og gjaldendur í þéttbýlinu. Við 
frekari athugun hefur komið í ljós að 
hækkunin varð minni. Heildarfast-
eignaskattur þessara 760 gjaldenda 
varð 13,3 mkr eftir hækkun. Hækk-
unin sjálf varð því minni eða um 3,7 
mkr. Skýringuna er að leita, sam-
kvæmt því sem Gísli H. Halldórs-

son, bæjarstjóri segir, í því hversu lág 
mat er á eignum í dreifbýlinu, húsa-
kostur víða lítill eða enginn og þar 
af leiðandi fasteignaskatturinn mjög 
lítill. „Ástæðan er sú að stærsti hluti 
þessara gjalda er af sumarhúsum, 
lóðum undir eyðibýlum eða ónýtum 
og hálfkláruðum húsum og svo-
leiðis“ segir Gísli. 
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Fræðslumiðstöð Vestfjarða:

Miðstöð símenntunar á Vestfjörðum
Mikill kraftur einkennir starfsemi Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. 
Blaðið Vestfirðir heimsótti Smára Haraldsson, forstöðumann á 
dögunum til þess að fræðast um starfsemina.Fræðslumiðstöðin var 
stofnuð á degi símenntunar, 28. ágúst 1999. Jafnframt var Farskóli 
Vestfjarða var lagður niður. Markmið miðstöðvarinnar skyldi vera 
að efla menntun á Vestfjörðum og einkum að standa fyrir fræðslu-
starfsemi sem ekki heyrði undir námskrárbundið nám á grunn- og 
framhaldsskólastigi. Þá skyldi Fræðslumiðstöðin einnig hafa forgöngu 
um fræðslu á háskólastigi og fjarkennslu á sem flestum sviðum. Árið 
2006 tók Háskólasetur Vestfjarða við þjónustu við háskólanema.

Stofnaðilar voru:
Alþýðusamband Vestfjarða
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða
Félag opinberra starfsmanna á Vest-

fjörðum
Fjórðungssamband Vestfirðinga
Framhaldsskóli Vestfjarða [nú 

Menntaskólinn á Ísafirði]
Náttúrustofa Vestfjarða
Skólaskrifstofa Vestfjarða [lögð 

niður árið 2000]
Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra 

Vestfjörðum
Útvegsmannafélag Vestfjarða
Vinnuveitendafélag Vestfjarða
 
Fræðslumiðstöð Vestfjarða hefur 

höfuðstöðvar sínar á Ísafirði en frá 
2008 hafa verið starfsstöðvar á Pat-
reksfirði og Hólmavík.

Umfang starfseminnar  
á ári
Árlega eu haldin um 100 námskeið 
með að jafnaði um 1200 þátttakend-
um. Veitt eru um 400 ráðgjafarviðtöl. 
Við Fræðslumiðstöðina starfa um 9 
starfsmenn í ca 6 stöðugildum. Veltan 
er um 90 milljónir króna. Fjármögn-
un starfseminnar er þannig að um 
25% koma af fjárlögum, um 50% frá 
Fræðslusjóði framhaldsfræðslunnar 
og öðrum opinberum sjóðum og um 
25% eru þátttökugjöld.

Samstarfsaðilar
Helstu samstarfsaðilar Fræðslumið-
stöðvarinnar utan Vestfjarða eru 
mennta- og menningarmálaráðu-
neytið, Kvasir - samtök fræðslu- og 
símenntunarmiðstöðva, Fræðslumið-
stöð atvinnulífsins sem var stofnuð af 
Alþýðusambandi Íslands og Samtök-
um atvinnulífsins í desember 2002 og 
Fræðslusjóður framhaldsfræðslunn-
ar, sem stofnaður var með lögum um 
framhaldsfræðslu árið 2010 og sér um 
fjárveitingar til framhaldsfræðslu..  En 
einnig er gott samstarf við Fjölmennt 
– fullorðinsfræðsla fatlaðra, sem rekin 
af Öryrkjabandalagi Íslands og Lands-
samtökunum Þroskahjálp frá vorinu 
2002, Iðuna – fræðslusetur ehf, sem 
varð til við samruna fjögurra fræðsl-
umiðstöðva í iðnaði og ferðaþjónustu 
vorið 2006 og Framvegis, miðstöð 
um símenntun, sem er í eigu BSRB, 
Sjúkraliðafélags Íslands, SFR, Starfs-
mannafélags Reykjavíkurborgar og 
Tölvuskólans iSoft Þekkingar.

Helstu samstarfsaðilar innan héraðs 
eru auk stofnaðilanna, Rauði krossinn, 
Vinnumálstofnun, Starfsendurhæf-
ing Vestfjarða, Fjölmenningarsetur, 
Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða, Há-
skólasetur Vestfjarða og framhaldsskól-
arnir í fjórðungnum.

Fullorðinsfræðsla –  
framhaldsfræðsla 

Fullorðinsfræðsla er megin við-
fangsefni Fræðslumiðstöðvarinnar 
en hún er það menntastig sem hefur 
vaxið mest undanfarin ár.Viðhorf til 
fullorðinna námsmanna hafa breyst 
á undanförnum árum og námi þeirra 
gert hærra undir höfði. Einkum hefur 
verið lögð áherslu á svokallaða fram-
haldsfræðslu, en það er nám fyrir 
fullorðna sem ekki hafa lokið prófi úr 
framhaldsskóla.

Í öllu starfi sínu leggur Fræðslu-
miðstöð Vestfjarða áherslu áskapandi 
og notalegt umhverfi sem býður fólk 
velkomið. Skipulagið miðar að því að 
fólki líði vel, sé öruggt og hafi ánægju 
af náminu. Lagt er mikið uppúr því 
að hópar séu fámennir og námsefni 
við hæfi hvers og eins. Því eru margar 
kennsluaðferðir og engin próf.

Starfsemi Fræðslumiðs-
stöðvar Vestfjarða  
árið 2014 
Á árinu 2014 voru stök námskeið og 
námsleiðir101, þar af 45 á haustönn 
(voru 106 árið 2013, þar af 46 á 

haustönn). Samanlagður fjöldi þátttak-
enda er um 885 (1.199) þar af um 400 á 
haustönn (503). Fjöldi kennslustunda 
var um 3.400 (3.382) þar af rúmar 1.300 
á haustönn (1.395) og fjöldi nemenda-
stunda voru tæpar 35 þúsund (39.375), 
þar af rúmar 12 þúsund á haustönn 
(18.873).

Ráðgjafarviðtöl voru rúmlega 400 
(331 viðtal árið 2014).

Hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða fóru 
28 menn í gegn um raunfærnimat í 
skipstjórn, þar af 26 frá Vestfjöðrum. 

Hjá Visku í Vestmannaeyjum fóru 9 
Vestfirðingar í gegn um raunfærni-
mat í skipsstjórn á árinu 2014. Fáeinir 
Vestfirðingar munu hafa farið í raun-
færnimat á árinu Iðunni – fræðslusetri. 
Fljótlega eftir áramótin er áætlað að 
hópur fari í raunfærnimat í matartækni 
og annar í fiskvinnslu. Raunfærnimatið 
er að mestu afrakstur NV verkefnisins.

Í janúar 2015 hafa  14 manns á 
Hólmavík og Drangsnesi lokið raun-
færnimati í fiskvinnslu..

Sumarið 2014 voru 118 frístunda-

fiskimenn prófaðir hjá Fræðslumið-
stöðinni (132 árið 2013). Langflestir 
þeirra voru þýskir og austurrískir. 

Lokið við fræðslugreiningu með 
Vesturbyggð. Hófst árið 2013.

Unnið hefur verið að undirbún-
ingi að fræðslugreiningu hjá Reyk-
hólahreppi. Fyrirhuguð vorið 2015.

Fleiri sveitarfélög eru að skoða þessi 
mál.

Þróunarverkefni.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða vinnur að 
tveimur þróunarverkefnum. Annað 
þeirra felst í því að skrifa námsskrá 
í svokölluðum Skrifstofuskóla 2 og 
hitt í að að skrifa námsskrár og taka 
saman námsefni í fiskeldi. Góður 
gangur hefur verið í fiskeldisverkefn-
inu og liggur námsskráin nú fyrir og 
bíður þess að vera sett inn í gagna-
grunn ráðuneytisins. Samstarfsaðilar 
í fiskeldisverkefninu eru Eldisklasi 
Vestfjarða, Fisktækniskóli Íslands, 
Hólaskóli og Náttúrustofa Vestfjarða. 
Verkefnastjórn skipa Höskuldur 
Steinarsson frá Eldisklasa Vestfjarða 
framkvæmdastjóri Fjarðalax ehf 
og formaður Landssambands fisk-
eldistöðva, Nanna Bára Maríasdóttir 
sviðsstjóri Fisktækniskóla Íslands og 
Smári Haraldsson forstöðumaður 
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða. Gylfa 
Einarsson sérfræðing í verkefnastjórn-
un og ritun námsskráa var ráðinn til 
að ritstýra verkefninu.

Norðvestur - verkefnið.
Norðvestur verkefnið er tilraunaver-
kefni um menntun í Norðvesturkjör-
dæmi í umsjá Háskólans á Bifröst. 
Gerður var samningur við Fræðslu-
miðstöð Vestfjarða um framgang ver-
kefnisins á Vestfjörðum. Það hófst á 
síðasta áru og er gert ráð fyrir því að 
því verið lokið á þessu ári. Til verkefn-
isins á Vestfjörðum verður varið um 35 
milljónum króna. 

Erindreki hefur farið um alla Vest-
firði og hitt flest fyrirtæki og stofnanir 
á svæðinu og hvatt til náms.

Tafla 1. Dreifing heimsókn eftir starfsemi og staðsetningu.

Starfsemi Norðursvæði Suðursvæði
Reykhólar/

Strandir
Alls

Iðnaður 1 1 2

Sjávarútvegur 9 5 5 19

Þjónusta 14 1 2 17

Alls 23 7 8 38
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Á síðastliðnu hausti voru heimsótt 
38 fyrirtæki eða stofnanir. Alls hafa þá í 
verkefninu verið heimsótt 108 fyrirtæki 
og stofnanir á Vestfjörðum. Fyrirtækin 
sem heimsótt voru frá september til 
desember 2014 dreifast þannig eftir 
starfsemi og staðsetningu (tafla 1).

Nám sem afrakstur  
verkefnisins
Nám sem rekja má til NV verkefnisins 
má skipta í tvo hópa. Það er nám sem 
er beinn afrakstur verkefnisins og nám 
sem verkefnið átti þátt í að koma af stað 
í framhalds- og háskólum.

Í námi sem er beinn afrakstur verkefn-
isins hafa verið kenndar amk 656 stundir, 
sem 222 þátttakendur hafa setið (tafla 2).

Nám í undirbúningi
Eftirfarandi nám er í undirbúningi hjá 
Norðvestur verkefninu á Vestfjörðum.

Drangsnes
• Tölvur ekkert nám 18 kennslustundir.
Ísafjörður og Bolungarvík
• Endurskoðun Vestfjarða. Excel nám-

skeið í janúar 2015.
• Outlook - starfsmenn sem vinna á 

skrifstofu og stofnunum(fljótlega).

Hólmavík
• Lyftaranámskeið fyrir Hólma-

drang.
• Excel námskeið.
• Strandabyggð-starfsfólk. Hópefli.
Reykhólahreppur
• Fræðslugreinin hjá Reykhólahrepp 

(MARKVISS, á að ljúka í maí 
2015).

Súðavíkurhreppur
• FA- Skref til sjálfshjálpar 60 

kennslustundir (í janúar 2015).

Vesturbyggð
• Sterkari starfsmaður.
• Vinnusálfræði.
• Við eru hér fyrir þig.
• Starfsnám á samganga –og fram-

kvæmdasviði.
• Þjónustunámskeið.
• Landnemaskólinn.
• Liðsheildarnálskeið frá Líf og sál.
• Nám fyrir starfsmenn sem vinna 

hjá sveitastjórnum frá Bifröst.
Þingeyri
• Tölvunámskeið - sterkari starfs-

maður.
• Grunnnám fyrir skólaliða 70 

kennslustundir.
Að lokinn þessari ítarlegu yfir-

ferð fer ekki á milli mála að á vegum 
Fræðslumiðstöðvar Vestfjarða hefur 
verið unnið afbragðs starf í fræðslu-
málum fullorðinna á Vestfjörðum 
sem skiptir ótrúlega miklu máli fyrir 
hundruð Vestfirðinga og að starfs-
fólkið undir forystu Smára Haralds-
sonar á miklar þakkir skildar fyrir 
eldmóðinn.

Tafla 2. Nám sem er beinn afrakstur verkefnisins.
Fyrirtæki: Námskeið/fyrirlestur Kest Fjöldi

Drangur ehf Fiskvinnslunámskeið-viðbótarnám 24 8

Drangur ehf HACCP 12 8

Einyrkjar og undirverktakar Ísafirði - Iðan Gæðakerfi einyrkja og undirverktaka 7 9

Endurskoðun Vestfjarða Outlook námskeið 6 10

Grunnskóli Bolungarvíkur Sjálfsstyrking 4 7

Grunnskólinn á Hólmavík og Grunnskólinn á Reykhólum Grunnnám skólaliða 70 10

Heilbrigðisstofnun - Þingeyri Þjónustuliðar - grunnnám 60 8

Heilbrigðisstofnun/leikskólar/grunnskólar - Ísafjörður/Bolungarvík Meðferð matvæla 60 16

Heilbrigðisstofnun Vestf- Þingeyri Meðferð Matvæla 60 8

Heilbrigðisstofnun Ís/Bol og starfsmenn í heimaþjónustu Ísafjarðarbær Þjónustuliðar-grunnnám 60 12

Fyrirtæki: Námskeið/fyrirlestur Kest Fjöldi

Hólmadrangur Fiskvinnslunámskeið-viðbótarnám 24 13

Hólmadrangur HACCP 12 13

Íslandssaga Landnemaskóli (hálfur) 60 16

Íslenska fyrir útlendinga Fjarðarlax Íslenska 30 10

Nokkur fyrirtæki í ferðaþjónustu Þjónustunámskeið 10 16

Oddi hf Íslenska fyrir Útlendinga 60 12

Oddi hf, Þórsberg hf, Fjarðarlax, Þörungaverksmiðjan, Vísir hf Lyftaranámskeið 29 18

VerkVest Outlook 2010 6 6

Vesturbyggð Að umgangast blinda og sjónsterta 2 8

Vísir hf Íslenska fyrir útlendinga, stig 1 30 8

Vísir hf Íslenska fyrir útlendinga, stig 2 30 6

Alls  656 222
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Bolungavík :

45% hækkun 
launa bæjarfulltrúa
Í síðasta blaði var greint frá mikilli 

hækkun launa bæjarfulltrúa í Bol-
ungavík fyrir setu í bæjarstjórn 

og bæjarráði. Reiknað var út frá eldri 
samþykkt frá 27. janúar 2000 og segja 
má að kostnaðurinn hafi tvöfaldast. Í 
greinargerð sem bæjarráð hefur birt 
síðan er þessu andmælt og hækkunin 
talin minni. Bæjarráðið reiknar launa-
hækkunina út frá þeim forsendum að 
föst laun bæjarfulltrúa séu reiknuð 
þannig: 

forseti bæjarstjórnar fái 26% af til-
greindum launaflokki FOSVest. 

formaður bæjarráðs fái 38%
bæjarráðsmaður fái 32%
bæjarfulltrúi fái 12%. 
Hins vegar stendur í samþykktinni frá 

árinu 2000 um föst laun bæjarfulltrúa: 
bæjarfulltrúi 12% á mánuði
forseti bæjarstjórnar 18% á mánuði 
bæjarráðsmaður 20% á mánuði
formaður bæjarráðs 26% á mánuði. 
Við þessar forsendu er miðað við í 

útreikningum blaðsins og þá fæst að 
kostnaðurinn tvöfaldast eins frá var 
greint. Forsendum bæjarráðs ber ekki 
saman við gerða samþykkt og ekki eru 
gefnar skýringar á því hvers vegna svo er. 
Tölur bæjarráðs er hvergi að finna í eldri 
samþykkt og sýna þarf fram á að þær 
hafi verið einhvern tíma samþykktar. 
Sé endurreiknað miðað við forsendur 
bæjarráðs verður launahækkunin 45% 
í heild, en mismunandi eftir embættum 
innan bæjarstjórnar. 

Laun pr mánuð m.v. 13 og 51 fundi Ný samþ. Eldri samþ. Hækkun %
bæjarfulltrúi 43.701 131.103 30.657 91.971

forseti bæjarstjórnar 80.345 80.345 66.423 66.423

bæjarráðsmaður 118.617 237.234 81.752 163.504

formaður bæjarráðs 159.333 159.333 97.080 97.080

608.015 418.978 45

Tálknafjörður: 

Laun hækka 
um 99%
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps 

hefur endurskoðað greiðlsur fyrir 
setu í sveitarstjórn og nefndum 

og tóku nýjar reglur gildi um síðustu 
áramót. Föst laun sveitarstjórnarmanna 
verða 5% af þingfararkaupi á mánuði , 
en voru áður 3%. Oddviti fær tvöfalda 
þá upphæð. Þá er greitt 3% af þing-
fararkaupi í stað 1% fyrir hvern setinn 
fund í sveitarstjórn. Launagreiðslur 
vegna sveitarstjórnarmanna nærri 
tvöfaldast við breytinguna. Indriði Ind-

riðason, oddviti 
og sveitarstjóri 
sagði í samtali 
við blaðið Vest-
firði að hrepps-
ne f nd ar me n n 
hefðu dregist 

aftur úr öðrum sambærilegum sveitar-
félögum og breytingin nú væri til þess 
að bæta úr því. Það þyrfti líka að huga 
að því að erfiðara væri orðið að fá fólk 
til starfa í sveitarstjórnarmálum.

Miðað við 14 hreppsnefndarfundi p. ár.
Tálknafjarðarhreppur

var verður hækkun %

föst laun 1.407.123 2.345.206

fundalaun 456.012 1.368.037

1.863.136 3.713.242 99

Óákveðið með 
Bryggjudaginn á 
Drangsnesi
Enn er óákveðið hvort Bryggju-

dagurinn á Drangsnesi verði 
haldinn þetta árið. Hátíðin 

hefur notið mikilla vinsælda og verið 
oftast nær fjölsótt. Það var árið 1995 
sem íbúar Drangsness héldu fyrstu há-
tíðina . Strax á þriðja ári eða svo var 
hún orðin fjölsótt og komu hundruð 
manna og kvenna víða að til Drangs-
ness á laugardegi tveimur vikum fyrir 
verslunarmannahelgi. Eftir 19 hátíðir 
í röð féll hátíðin niður í fyrra, enda 
gríðarleg vinna sem íbúarnir hafa lagt 
á sig í sjálfboðavinnu við undirbún-
ing. Blaðið Vestfirðir hafi samband við 
Óskar Torfason, framkvæmdastjóra 
á Drangsnesi og innti hann eftir því 
hvort þráðurinn yrði tekinn upp aftur 
í sumar. Óskar sagði að það væri til 

umræðu en ekki komin niðurstaða. 
Það væru skiptar skoðanir uppi hvort 
ætti að halda þessu áfram eða láta gott 
heita. Hver sem niðurstaðan verður þá 
er víst að Bryggjudagurinn á Drangs-
nesi hefur verið ein af þeim hátíðum 
sem sett hafa svip á vestfirskt mannlíf 
um árabil og líklega aðeins Sæluhelgin 
á Suðureyri sem á sér lengri sögu. 
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innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

við hönnum og teiknum Fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.
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