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Háskóli Íslands neitar að afhenda skýrslu sálfræðinga um ástandið í  
viðskiptafræðideild, þrátt fyrir fyrirmæli úrskurðarnefndar um upplýsingamál: 

„Kæmi sér mjög illa fyrir 
deildina og háskólann í heild“
Það kæmi sér mjög illa fyrir deildina 

og háskólann í heild ef skýrslan yrði 
gerð opinber,“ segir meðal annars í 

bréfi Háskóla Íslands til úrskurðarnefndar 
um upplýsingamál, en skólinn hefur ítrekað 
neitað að afhenda skýrslu sem unnin var 
af sálfræðingum sem ræddu ítarlega við 
starfsfólk viðskiptafræðideildar haustið 
2013. Ófremdarástand var þá innan deildar-

innar. Háskólinn hyggst leita til dómstóla til 
að fá niðurstöðum úrskurðarnefndarinnar 
hnekkt. En hún hefur tvisvar sagt að skýrsl-
una skuli afhenda. Engin svör hafa  fengist 
frá skólanumvið því hvað í efni hennar kæmi 
sér „mjög illa“ fyrir skólann og deildina.  

Friðrik Eysteinsson, fyrrverandi aðjúnkt 
við deildina, hefur barist fyrir því að fá 
skýrsluna, en hann telur að efni hennar geti 

rennt stoðum undir kröfur sínar, en hann 
telur sig hafa verið beittan órétti af stjórn-
endum deildarinnar, auk þess að hafa sætt 
bæði þöggun og einelti fyrir að gagnrýna 
starfshætti. Hann missti starf sitt við skólann 
eftir fimm ára starf og þar með mikilvæg 
réttindi, en skömmu áður greindist hann 
með ólæknandi krabbamein. 

Sjá bls. 2. 
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Friðrik Eysteinsson fyrrverandi aðjúnkt leitar réttar síns gagnvart Háskóla Íslands: 

Háskólinn neitar að afhenda 
skýrslu sálfræðinganna
Friðrik Eysteinsson fyrrverandi að-
júnkt við viðskiptafræðideild Há-
skóla Íslands glímir við ólæknandi 
krabbamein. Hann telur að réttur 
hafi verið brotinn á sér í tengslum 
við starfslok hans við skólann og 
hefur ítrekað óskað eftir því að fá 
í hendur skýrslu sem hópur sál-
fræðinga vann upp úr ítarlegum 
viðtölum við starfsmenn viðskipta-
fræðideildar haustið 2013. Skólinn 
neitar að láta skýrsluna af hendi, 
þrátt fyrir að úrskurðarnefnd um 
upplýsingamál hafi tvisvar mælt 
svo fyrir. Háskólinn hyggst fara með 
málið fyrir dóm. 

„Ég hafði uppi gagnrýni á margt sem 
ég taldi að betur mætti fara í deildinni. 
Þetta fór augljóslega í taugarnar á 
stjórnendum deildarinnar. Ég hef hins 
vegar alltaf litið svo á að gagnrýnin 
hugsun eigi heima í háskóla. Það er 
eitthvað bogið við að ekki megi benda 
á það sem betur megi fara innan há-
skóla,“ segir Friðrik Eysteinsson, fyrr-
verandi aðjúnkt í markaðsfræði við 
viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 
Hann telur sig hafa verið órétti beittan 
af hálfu stjórnenda deildarinnar. Hann 
hafi sætt bæði þöggun og einelti. 

Óstjórn og vanlíðan
En í deildinni allri hafi ríkt óstjórn 
og almenn vanlíðan hafi verið meðal 
starfsmanna deildarinnar og þetta 
ástand hafi varað lengi. 

„Þetta var mjög slæmt. Fólk var sumt 
hætt að mæta  í vinnuna nema til að 
kenna,“ segir Friðrik Eysteinsson. 

Ýmsir faglegir þættir hafi einnig 
verið í ólestri. Þannig hafi hann gagn-
rýnt að leiðbeinendur doktorsnema, 
forseti og varaforseti deildarinnar þar 
á meðal, hafi ekki uppfyllt kröfur og 
síðan hefði komið upp dæmi um rit-
stuld sem sópað hafi verið undir teppið. 
Dæmi á borð við þetta hefur Friðrik 
gagnrýnt opinberlega. En annars segir 
hann að gagnrýni sína innan deildar 
hafi verið milli manna eða í tölvupósti. 
Allir kennarar deildarinnar hafi sitt 
um stjórn hennar að segja um málefni 
hennar. 

Veikindi
Friðrik hafði verið ráðinn við 

deildina tímabundið, fimm ár í röð, 
enda þótt staðan sem hann var ráð-
inn í hafi á sínum tíma við auglýst 
ótímabundið. Góður rómur var gerður 
að störfum hanns, bæði rannsóknum 
og kennslu. Ráðningarsamningur hans 

rann út 1. ágúst 2013, en hann var ekki 
endurráðinn. Þetta skiptir máli vegna 
réttinda Friðriks en hann greindist með 
meinvörp í lifur fyrr á árinu.

„Ég hafði áunnið mér þessi réttindi 
sem opinber starfsmaður í gegnum tíð-
ina en naut þeirra ekki vegna þess að 
samningurinn var ekki endurnýjaður,“ 
segir Friðrik. Sér hafi verið lofað fullum 
launum í níu mánuði en ekki hafi verið 
staðið við það.

Fékk ekki rökstuðning
Árið áður, 2012, hafði verið auglýst 
lektorsstaða við viðskiptafræðideild 
sem Friðrik sótti um. Fleiri umsækj-
endur voru taldir uppfylla lágmarks-
kröfur, en svo fór að Háskólinn ákvað 
að ráða engan. „Ég gerði mér eðlilega 
vonir um að fá ráðningu, vegna mjög 
góðs árangurs míns við bæði kennslu 
og rannsóknir. Hins vegar ákváðu 
yfirmenn deildarinnar að ráða ekki í 
stöðuna,“ segir Friðrik. 

Enginn rökstuðningur fylgdi þeirri 
ákvörðun, en Háskólinn taldi sig ekki 
bera lagaskyldu til að láta rökin fylgja. 

Alltaf að gagnrýna
Málið fór fyrir Umboðsmann Alþingis 
sem taldi að með því hefði Háskóli Ís-
lands farið gegn lögum og bæri að færa 
Friðriki rökstuðning. Þessa ákvörðun 
tók Umboðsmaður nú í lok september. 

Sálfræðiskýrsla  
geti skýrt málið
Hann ræðir áfram ófremdarástandið í 
viðskiptafræðideildinni. Skömmu eftir 
að hann hætti endanlega störfum við 
deildina 1. ágúst 2013, var ákveðið að fá 
sálfræðinga til að leggja mat á ástandið. 
Starfsmenn fyrirtækisins Lífs og sálar 
tóku viðtöl við næstum alla stafsmenn 
deildarinnar. Þeir skiluðu síðar af sér 
skýrslu. 

Friðrik telur að efni skýrslunnar 
staðfesti bæði framkomu stjórnenda 
deildarinnar við hann; bæði hafi 
hann verið lagður í einelti og reynt að 
þagga niður í gagnrýni hans. Þá hafi 
sú ákvörðun að ráða ekki í stöðuna 
sumarið 2013 átt sér ómálefnalegar 
ástæður. „Ástæðan sem gefin var eftir 
á, var að ég hefði haft uppi gagnrýni,“ 
segir Friðrik. 

Tveir úrskurðir  
Friðriki í hag
Friðrik fékk neitun frá Háskólanum 
þegar hann óskaði eftir því að fá skýr-
sluna afhenta. Þeirri synjun vísaði 
hann til úrskurðarnefndar um upp-
lýsingamál. Nefndin ákvað í janúar 

að afhenda bæri Friðriki skýrsluna. Í 
úrskurði hennar kemur meðal annars 
fram að Háskólinn hélt því fram að 
Friðrik ætti ekkert tilkall til hennar. 
Hann hefði verið hættur störfum þegar 
hún var gerð og hún fjallaði ekki um 
hann. Þá væri hugsanlegt að rekja 
mætti efni til einstakra starfsmanna 
viðskiptafræðideildar. Enn fremur væri 
skýrslan vinnugagn og ekki bæri að 
afhenda hana. 

Þeim rökum var svarað með því að 
öllum sem sálfræðingar ræddu við 
hefði verið heitið trúnaði og einnig að 
ekki væri hægt að líta á skýrsluna sem 
vinnuplagg, þar sem um væri að ræða 
fullunna skýrslu sem hefði verið unnin 
af sérfræðingum utan skólans. 

Í niðurstöðu úrskurðarnefndar-
innar segir meðal annars að fjallað sé 
um Friðrik í skýrslunni. Þess vegna 
eigi hann rétt á að fá hana sem aðili 
máls. Það fer ekki saman við full-
yrðingu Háskólans um annað, en úr-
skurðarnefndin gerir ekki mál úr því. 

Háskólinn ætlar fyrir dóm
Háskólinn sætti sig hins vegar ekki 
við þetta. Hann krafðist þess að úr-
skurðarnefndin fjallaði aftur um 
málið og felldi úrskurðinn úr gildi. 
Það var í upphafi þessarar viku að úr-
skurðarnefndin birti annan úrskurð 
sinn í málinu. Niðurstaðan var á sömu 
lund. Háskólinn skyldi afhenda Frið-
riki skýrsluna. Hins vegar féllst úr-
skurðarnefndin á þá kröfu Háskólans, 
að fresta réttaráhrifum úrskurðarins í 
sjö daga, ef Háskólinn myndi vilja fara 
með niðurstöðuna fyrir dóm. 

Reykjavík vikublað ræddi á fimmtu-
dag við deildarforseta viðskiptafræði-
deildar. Hann vísaði á Daða Má Krist-
ófersson forseta félagsvísindasviðs. 
Hann vísaði enn á Elínu Blöndal, lög-
fræðing Háskólans. Hún sagði blaðinu 
að Háskólinn myndi fara með málið 
fyrir dóm og myndi krefjast þess að 
niðurstöðum úrskurðarnefndar um 
upplýsingamál yrði hnekkt.

Krefst stjórnsýsluúttektar
Kærunefnd útboðsmála hefur úr-

skurðað að byggðasamlaginu 
Sorpu beri að bjóða út verkefni um 
gas- og jarðgerðarstöð, en Sorpa hafði 
áður ætlað að semja beint við danskt 
fyrirtæki um lausn. 

Dofri Hermannsson fram-
kvæmdastjóri Metanorku kvartaði til 
nefndarinnar en hann hefur bent á 
aðrar lausnir sem hann telur bæði ódýr-
ari og betri. Hann er mjög gagnrýninn 
á gjörðir Sorpu og segir fyrirtækið hafa 
ætlað að fara í hátt í þriggja milljarða 
króna fjárfestingu án þess að þarfir hafi 

verið skilgreindar. Þá hafi Sorpa lengi 
hundsað óskir eigenda sinna um að 
heimilssorp verði flokkað. Dofri segist 
í samtali við Reykjavík vikublað vonast 
eftir því að niðurstaða kærunefndar 
útboðsmála leiði til þess að „gerð verði 
stjórnsýsluúttekt á fyrirtækinu hið allra 
fyrsta.“ Í framhaldinu verði „vandað 
til verka við val á gasgerðarstöð, þarfir 
sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu 
skilgreindar almennilega og svo auglýst 
eftir lausnum sem uppfylla þær þarfir á 
sem umhverfisvænstan og hagkvæm-
astan hátt.“

Hótaði manndrápi og 
játaði vopnalagabrot
Sævar Rafn Jónasson, sem skot-

inn var af lögreglu á heimili 
sínu í Hraunbæ, hafði ítrekað 

í hótunum við lögreglu, fjölskyldu 
og aðra nafngreinda einstaklinga án 
þess að lögregla aðhefðist neitt. Þetta 
er þrátt fyrir að allt að tveggja ára 
fangelsi að hóta lífláti. 

Í tölvupósti til lögreglu, innan-
ríkisráðuneytis og héraðsdóms 

Reykjavíkur tilgreindi Sævar kaup 
á skotvopni sem og að sama vopn 
yrði nýtt til manndráps á manni sem 
hann teldi sig eiga sökótt við. Lög-
regla brást við með aðgerðarleysi. Þá 
tilkynnti systir Sævars hótanir hans 
til lögreglu í tvígang án árangurs. 
Nokkrum vikum fyrir aðgerðirnar 
gerði lögregla svo hnífa upptæka 
hjá Sævari eftir að hafa stoppað 

hann vegn gruns um ölvunarakstur. 
Sævar hafði ekki byssuleyfi en allt að 
fjögurra ára fangelsisdómur er við 
broti á vopnalöggjöf. 

Þrátt fyrir að lögregla hafi hunsað 
viðvaranir og ekki nýtt heimildir, og 
skyldu, til að grípa til aðgerða í máli 
Sævars hefur lögregla og innanrík-
isráðherra lagt nokkuð púður í um-
ræðu um meinta þörf á auknu laga-
legu olnbogarými lögreglu; forvirkar 
heimildir, félagsleg úrræði fyrir fólk 
sem verður fyrir áhrifum róttækni 
og mögulega þjóðaröryggisstofnun. 

Nánari umfjöllun á bls. 6 og 8.

Jón Atli Benediktsson sækist  
eftir embætti rektors Háskóla Íslands: 

Vill ekki skólagjöld
Brýnasta verkefnið núna er að bæta 

fjárhag Háskólans. Ég hef talað 
fyrir því að Háskóli Íslands sé alhliða 
háskóli sem hefur mjög ríkar skyldur 
við íslenskt samfélag en er líka sterkur 
alþjóðlegur rannsóknarháskóli. Þannig 
þjóni skólinn samfélaginu best og ég 
legg mikla áherslu á hann þjóni sam-
félaginu,“ segir Jón Atli Benediktsson, 
aðstoðarrektor vísinda og kennslu við 
Háskólann og prófessors í rafmagns- og 

tölvunarverkfræði. Hann sækist eftir 
embætti rektors skólans. Skólagjöld vill 
hann ekki. Hlutverk rektors segir hann 
mikilvægt og hann þurfi að geta leitt 
mál til lykta og tekið erfiðar ákvarð-
anir. Húsnæði skólans og aðbúnaður 
nemenda og starfsfólks séu jafnframt 
mikilvæg og hann hyggst beita sér fyrir 
bættum kjörum starfsfólks og þar með 
talið stundakennara.

Sjá bls. 10-12.

Garðabær og samstarf við lögreglu gegn heimilisofbeldi: 

Segir beðið eftir útfærslu
Málið er í skoðun hjá sveitar-

félögum í kringum okkur og 
þegar það liggur fyrir hver útfærslan 
verður mun bæjarráð Garðabæjar 
taka afstöðu í málinu,“ segir Áslaug 
Hulda Jónsdóttir, formaður bæjarráðs 
Garðabæjar. Fram kom í síðasta tölu-
blaði að Garðabær, eitt sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu hefði ekki lýst 
yfir þátttöku í samstarfi lögreglu og 
sveitarfélaganna í baráttu gegn heim-
ilisofbeldi. Oddviti Bjartrar framtíðar 
í bænum hefur rekið eftir meirihlut-
anum í bænum og meðal annars 
skrifað eigin bæjarráði bréf þar sem 
spurt er hvort barátta gegn heimilsof-
beldi væri ekki forgangsmál í bænum, 
en erfitt hefði verið að fá umræðu um 
málin og ýta eftir þátttöku bæjarins. 

„Staðreyndin er sú að um málið 
hefur verið fjallað oftar en einu sinni 
í bæjarráði enda er heimilisofbeldi líkt 
og allt annað ofbeldi samfélagsmein 
sem ekki á að líðast,“ segir Áslaug 
Hulda. Það sé áhugi á málinu og sam-
hjómur þvert á flokka í Garðabæ. Bæj-

arstjóri Garðabæjar ræði við bæjar-
stjóra í Hafnarfirði og Kópavogi „um 
samflot þegar útfærsla liggur fyrir.“

Guðrún Elín Herbertsdóttir, oddviti 
Bjartrar framtíðar í Garðabæ segir rétt 
að bæjarráð hafi aldrei neitað að taka 
málið til umræðu. Annað var fullyrt 
í síðasta tölublaði Reykjavíkur viku-
blaðs og biðst blaðið afsökunar á því. 

Guðrún Elín segir hins vegar, þvert 
á orð Áslaugar: „Þau hafa bara ekki 
sýnt þessu þarfa átaki mikinn áhuga 
né samstarfsvilja.“ En hún hafi þrýst 
á málið frá því í fyrra. 

Áslaug Hulda.

Friðrik Eysteinsson.
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Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja og 4ra 
herbergja. 

Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum 
eða stórri timburverönd. Stæði í bílageymslu 
fylgja öllum íbúðum.

Nýhöfn 2-6 Sjálandi í Garðabæ
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Naustavör 2
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða 
fjölbýlishúsi við Naustavör 2 í Kópavogi. Íbúð-
irnar eru 2ja til 4ra herbergja. 
Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða 
stórri timburverönd. 

Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu 
í Kópavogi

bygg.is

Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetn-
ing íbúðabyggðar á höfuðborgarsvæðinu 
enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli 
byggðar og náttúru. Hverfið er skipulagt 
með sex kjörnum og milli þeirra verða stór 
græn svæði. Stutt er í margvíslega þjónustu, 
afþreyingu og menningu, s.s. Smáralind, 
Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Lundur 2-6 Fossvogsdalnum 
í Kópavogi

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Skoðið teikningar á bygg.is

4 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

6 ÍBÚÐIR ÓSELDAR
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Róttækar breytingar
Nýafstaðinn landsfundur Sam-

fylkingarinnar var aldeilis 
tíðindamikill. Fundur sem í 

augum margra leit út fyrir að ætla að 
verða týpískur afgreiðslufundur varð 
að eldheitum fundi sem mun koma 
til með að hafa mikil áhrif á starfsemi 
flokksins og framtíð hans. Umræðan 
eftir helgina hefur að mestu snúist um 
formannsslag Árna Páls og Sigríðar 
Ingibjargar og hafa fallið ýmis orð sem 
betur hefðu verið látin ósögð. Í þeirri 
umræðu hafa þær breytingar sem 
unnar voru á stefnu Samfylkingarinnar 
ekki náð eyrum fólks en samþykktar 
voru róttækar breytingar á stórum 

stefnumálum og fjölmargar þeirra má 
rekja til Ungra jafnaðarmanna.

Ungir jafnaðarmenn komu vel 
undirbúnir til leiks á landsfund og 
höfðu mikil áhrif á framvindu mála. 
Ný olíustefna flokksins rennur undan 
rifjum hreyfingarinnar ásamt breyttri 
landbúnaðarstefnu. Þetta eru þó langt 
því frá að vera einu málin sem Ungir 
jafnaðarmenn létu sig varða og lögðu 
fram á fundinum: málefni hinsegin 
fólks, afglæpavæðing fíkniefna, lög-
leiðing samnings Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks og mikilvægi 
þess að Ísland taki upp þriðja kynið 
eru aðeins brot af þeim málum sem 

hreyfingin stóð fyrir og eru nú í ný-
samþykktri stefnu Samfylkingarinnar. 
Auk þess voru samþykktar róttækar 
breytingar á íslenskum húsnæðismark-
aði þar sem lögð er áhersla á að allir 
geti búið í öruggu húsnæði á viðráð-
anlegum kjörum.

Glæstan árangur Ungra jafnað-
armanna má ekki aðeins sjá á því 
öfluga málefnastarfi sem fram fór á 
fundinum, heldur voru fjórir fulltrúar 
þeirra kjörnir í framkvæmdastjórn 
Samfylkingarinnar, þeirra á meðal for-
maður framkvæmdastjórnar flokksins. 
Það má því með sanni segja að Ungir 
jafnaðarmenn hafi sett svip sinn á 
fundinn. 

Þrátt fyrir að ólga hafi komið upp 
á yfirborðið fyrir fundinn var hann 
langt því frá að vera þungur og erfiður. 
Margir myndu líta svo á að atburðir 
helgarinnar væru mikið reiðarslag 
fyrir flokkinn, að flokkurinn sé lask-
aður. Því er ég ekki sammála. Þvert 
á móti virðist andrúmsloftið innan 
flokksins vera léttara en það var fyrir 
helgi. Með  nýjum áherslum í stefnu 
flokksins gefst okkur tækifæri til að 
standa saman og vinna að heilindum að 
stefnumálum okkar. Forysta flokksins 
á því mikið verk fyrir höndum með að 
framfylgja nýsamþykktri stefnu sem er 

vel til þess fallin að þjóna hagsmunum 
margvíslegra hópa í íslensku samfélagi. 

Kraftur Ungra jafnaðarmanna á 
landsfundinum  sýnir hvað stjórn-
málaþátttaka ungs fólks er mikilvæg. 
Þau áhrif sem ungliðarnir höfðu á 
stefnu Samfylkingarinnar sýna mik-
ilvægi þess að ungt fólk taki virkan þátt 
í samfélaginu og mótun þess og komi 
sjónarmiðum sínum á framfæri. Sam-
fylkingin tók stórt skref um helgina 
þegar hún ákvað að treysta Ungum 
jafnaðarmönnum fyrir ábyrgðar-
stöðum innan flokksins og ákvað þar 
af leiðandi að treysta unga fólkinu 
fyrir sínu eigin samfélagi – sinni eigin 
framtíð. 

Þegar þetta blað er á lokastigum og á leið í prentun, þá koma þær fréttir 
að Orkuveita Reykjavíkur hafi á prjónunum að stofna félag í útlendri 
skattaparadís. Borgarráð fjallaði um málið í vikunni, en það kemst upp 
á yfirborðið vegna þess að fulltrúi Framsóknarflokksins ákveður að 
bóka um málið svo það sést í fundargerð. Ekki verður séð að fulltrúar 
meirihlutans hafi ætlað sér frumkvæði í málinu. Raunar er það svo að í 
bókun sem Samfylking, Björt framtíð, Píratar og VG gera í borgarráði er 
settur fyrirvari við slíkar ráðstafanir. Enn fremur er mér sagt að fulltrúar 
meirihlutans séu ekkert sérstaklega hrifnir af þessari ráðstöfun og muni 
koma í veg fyrir hana.

Gott og vel, en á mál af þessu tagi að komast jafn langt innan kerfisins 
og raun ber vitni? 

Barátta gegn skattaparadísum, þar sem velferðarkerfi ríkja heims og 
almenningur eru hlunnfarin, er alþjóðleg. Ekki verður séð að vilji Orku-
veitunnar um stofnun félags í skattaparadís sé lóð á vogarskálarnar í 
baráttunni gegn þessari starfsemi.

Það vekur líka athygli að fyrirtæki sem að öllu leyti er í opinberri eigu, í 
eigu almennings, skattgreiðenda, skuli ætla sér að fara þessa leið. 

Félagshyggja og velferð eru þau gildi sem  almenningur tengir við núver-
andi meirihluta í borgarstjórn. Sami meirihluti á líka meirihluta fulltrúa 
í stjórn grunnþjónustufyrirtækisins Orkuveitu Reykjavíkur. Sumir úr 
meirihlutanum hafa talað um „faglega“ stjórnun fyrirtækisins. Vill þá 
einhver snillingurinn úr Samfylkingu og Bjartri framtíð, sem skipa 
stjórnarmenn meirihlutans, útskýra fyrir mér og lesendum þessa blaðs, 
hvað er faglegt við að fela peninga í skattaskjóli? Hvernig fagmennska 
er í því fólgin að svíkja velferðarkerfið og almenning? 

Ekki er langt síðan hér var fjallað um hvernig Hafnarfjörður og Reykjanes-
bær ásamt einkafjárfesti nota laga- og bókhaldstrix til að koma sér 
undan skattgreiðslum á milljarðagreiðslum út úr grunnþjónustufyrir-
tæki. Raunar á sama tíma og sömu sveitarfélög hika ekki við að taka við 
milljörðum króna frá öðrum skattgreiðendum í sérstaka aðstoð. 

Orkuveita Reykjavíkur er fyrirtæki í eigu almennings og á að reka í þágu 
almennings. Það er ekki í þágu almennings, hvorki hér né annars staðar, 
að skjóta sér undan skattgreiðslum. Hvaðan koma annars peningarnir 
fyrir velferðarsamfélaginu og grunnþjónustunni? Ekki rignir þeim yfir 
okkur úr „Money heaven“ útrásarvíkinganna og ekki koma þeir úr 
skattaskjólum. 

Þetta vita fulltrúar meirihlutaflokkanna í borgarstjórn ákaflega vel. Þeir 
munu ekki láta þetta viðgangast.

Sjálfstæðismenn sögðu fátt um málið í borgarráði. Það kemur ekki á óvart.

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Félagshyggja  
og „fagmennska“

Fýla og reynsla
Fréttablaðið sagði 
frá ferð Hönnu 
Birnu Kristjáns-
dóttur á ráðstefnu í 
Afríku um konur og 
þingstörf. Félagar 
hennar í þingflokki 
Sjálfstæðisflokksins 
hvísla því heldur fýldir, en í skjóli 
nafnleyndar, að þeir séu ekki sáttir 
við framgöngu hennar. Þessu geti 
varaformaður flokksins sinnt en 
mæti ekki á innanflokksfundi. 

„Túlkunaratriði“
„Svo er aftur annað mál með skiln-
inginn á því að lifa á laununum 
sem greidd eru. Það er aftur meira 
túlkunaratriði,“ segir formaður 
Samtaka atvinnulífsins við DV. 
Þetta er ósvífið og merkingarlaust. 
Kröfur verkafólks eru réttlátar, 
hógværar og tímabærar: Að geta 
lifað mannsæmandi lífi á dagvinnu-
launum. Krafan er innan við einn 
tíundi af því sem formaður Samtaka 
atvinnulífsins skammtar sjálfum 
sér. Samkvæmt úttekt DV í vikunni 
fær hann um 40 milljónir í árslaun. 
Sumir félagar hans í stjórn SA fá 
tvisvar sinnum meira. Þetta myndi 
sjálfsagt hætta að vera „túlkunarat-
riði“ ef sjálfstökuforstjórar myndu 
lifa á verkamannataxta í svona 
hálfan dag. Verkafólk yrði þá líka 
beðið afsökunar á því að vera neytt 
til aðgerða vegna sjálfsagðra hluta.

Stóru fötin 
keisarans
Landvernd benti á í vikunni að rétt 
væri að mannvirkjagerð og raflínu-
lagnir við Húsavík tækju mið af því 
að verksmiðjur yrðu heldur minni 
en upphaflega var gert ráð fyrir 
með risaálveri. Auðvitað er þetta 
eðlilegt og almenn skynsemi. Full-
orðin manneskja kaupir ekki föt á 
sig sem eru þrisvar sinnum of stór. 
Hins vegar fór stórframkvæmda-
kórinn strax af stað af stað, fyrst 
með bæjaryfirvöldum á Húsavík 
sem enn dreymir um stóru fötin 
keisarans og síðan forystumanni 
Landsnets sem segir ekki koma til 
greina að draga úr umfangi rafork-
umannvirkja. 

Óvænt ánægja
Fréttastofa 
Rúv tromm-
aði upp með 
meinta óá-
nægju lækna 
með stað-
setningu nýja 
landspítalans. 
Spyrja má á 
hverju sú frétt 
byggði, því 
upplýsingar 
komu af lokaðri facebook síðu. 
Ekki var eitt orð um aðferðarfræði 
könnunarinnar, hversu margir 
tóku þátt í henni, eða með öðrum 
orðum: Ekkert var sagt um þá hluti 
sem fréttastofa og áhorfendur hafa 
til hliðsjónar við mat á fréttum 
sem byggja á skoðanakönnunum. 
Annars var þarna fullyrt að 44 
prósent vildu hafa spítalann annars  
staðar. Þegar að er gáð, virðast 45 
prósent hins vegar vera sátt við 
staðsetninguna. 

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Teljum við algerlega óásættanlegt, 
við hvaða aðstæður sem er, að Reykja-
víkurborg og dótturfélög hennar standi 
að stofnun félaga í skattaparadísum.“

Sveinbjörg Birna Svein-
björnsdóttir, borgarfulltrúi 

Framsóknar og flugvallarvina 
í bókun í borgarráði í vikunni.

Nýtt markmið
Píratar hafa verið í skýjunum upp 
á síðkastið, eftir að könnun eftir 
könnun, hefur sýnt gríðarlegan 
stuðning við flokkinn. Nýjasta 
könnunin sýnir að nú er meira fylgi 
við Pírata heldur en Sjálfstæðisflokk-
inn. Þetta eru Píratarnir ánægðir 
með, en þó ekki. Fleiri hafa lækað 
facebook síðu Sjálfstæðisflokksins en 
sams konar síðu Pírata. Því er farið í 

gang sérstakt átak á 
vegum Pírata um 
að fjölga lækum 
á facebook síð-
unni.

Hið ósagða ….
„Það er þjóðarnauðsyn að fjölga 
Seðlabankastjórum. Þetta er mik-
ilvægur þáttur í áratugagömlu 
hagsmunakerfi sem allt efnahagslíf, 
stjórnmál og þjóðmenning á Íslandi 
byggir á. Stundum kallað helminga-
skiptakerfi núverandi stjórnarflokka, 
en það er ekki satt, ef það er sagt 
upphátt. Þess vegna þarf alla vega tvo 
en við skulum samt hafa þá þrjá. Þá 

getum við sagt að þetta sé ekki út 
af helmingaskiptunum og 

líka haft djobb til 
vara ef eitthvað 

kemur upp 
á. Svo var 
nú gert ráð 

fyrir þremur 

bankastjóraskrifstofum þegar húsið 
var byggt. Hin ströngustu skilyrði 
eru gerð um hæfi og hæfni. Hið 
fyrra ræðst af hollustu. Svo verða 
menn að sjá hina ósýnilegu hönd. 
Aðrir koma ekki til greina!“ Kannski 
er þetta bara svona. Svo koma ein-
hverjir hagfræðingar kvartandi og 
kveinandi eins og þetta snúist um 
efnahagsmál. Ekki nema von að for-
maður Sjálfstæðisflokksins tali um 
misskilning.

Neytandinn
Nokkur hópur fólks bloggar reglu-
lega um tísku eða mat eða snyrti-
vörur og fleira. Neytendastofa er víst 
að rannsaka hvort þessir bloggarar 
birti auglýsingar sem umfjöllun. Ný-
lega var á forsíðu Fréttablaðsins birt 
tilvísun á fylgiritið „Bjórmenning á 
Íslandi“ sem fylgdi blaðinu. Þetta 
voru sólskinsskrif um bjór, þar sem 
myndir af flöskum og dósum af 
ýmsum gerðum voru jafn áberandi 
og fólk sem rætt var við. Hvergi segir 
í fylgiritinu að þetta hafi verið kynn-
ing eða auglýsingapési 
í dulargervi. 
Enda getur það 
ekki verið, 
því það er 
bannað að 
a u g l ý s a 
áfengi, er 
það ekki … 

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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Brást lögregla 
skyldum sínum og 
vannýtti heimildir í 
Hraunbæjarmálinu?
Skömmu fyrir sjö að morgni annars desembers 2013 var Sævar Rafn Jóns-
son úrskurðaður látinn í íbúð sinni í Hraunbæ. Í fyrsta sinn hafði sérsveit 
lögreglu fellt mann. Sævar hafði árum saman átt við geðræn vandamál 
að stríða. Aðdragandinn að  umsátrinu utan heimili hans var nokkur. 
Viðvaranir margar og heimildir til inngrips til staðar. Þrátt fyrir það 
aðhafðist lögreglan ekki. Innanríkisráðherra hefur ásamt lögreglu kallað 
eftir umræðu um þörfina á öryggisstofnun og auknu lagarými lögreglu. 
Píratar hafa á móti kallað eftir auknu eftirliti með störfum lögreglu. 

Í desember, tveimur mánuðum fyrir 
andlát Sævars, var hann stöðvaður 
vegna ölvunarakstur og ætlaðs vopna-
lagabrots. Lögreglan gerði hnífa upp-
tæka en í málaskrá lögreglu, LÖKE, 
kemur fram að lögreglumaðurinn sem 
sá um málið taldi að Sævar ætti ekki að 
bera vopn í því ástandi sem hann var 
í. „. . . hann virkar ekki andlega heill 
á geði í bandl við það ölvunarástand 
sem hann var í,“ segir í lögregluskýr-
slu. Sævar hafði þá áður hótað bæði 
fjölskyldu sinni, lögreglu, starfsfólki 
félagsþjónustunar og einstakling sem 
hann taldi sig sitthvað sökugt við vegna 
viðskipta. 

Allar dyr lokaðar
Sigríður Ósk Jónasdóttir, systir Sævars 
tilkynnti versnandi ástand bróður síns 
til lögreglu tvívegis með formlegum 
hætti. Fyrst í maí 2013 þegar hún tjáði 
lögreglunni á Akureyri að Sævar segð-
ist hafa byssu undir höndum og að 
hann ætlaði sér að beita henni gegn 
fjölskyldu sinni og lögreglunni. Þá 
aðhafðist lögreglan ekkert. Skömmu 
síðar, eða í júní, sendi Sævar bréf á 
starfsmann Héraðsdóms Reykjavíkur 
og almennt pósthólf dómsins um að 
hann hefði keypt sér byssu og hyggð-
ist nota á nafngreindan aðila. „Ég get 
svosem frætt ykkur með því að fyrir 
200.000, - keypti ég Winchester pumpu 
og tösku af skotum (. . . ) enn þetta 
fuðrar upp í trýnið á ykkur og [fjar-
lægt] verður drepinn. Hafið þið aldrei 

heyrt um „auga fyrir auga og tönn fyrir 
tönn.“ Sami póstur var síðar sendur á 

innanríkisráðuneytið. Sigríður fékk 
svo svipaðan póst sem innihélt hótanir 
gagnvart fjölskyldu Sævars og lögreglu. 
Hún tilkynnti áhyggjur sínar en án ár-
angurs. 

Ekkert byssuleyfi
Það vekur sérstaka athygli að Sævar 
hafði víða viðurkennt kaup á „Winche-
ster pumpu.“ Sævar var ekki með 
byssuleyfi og gæti slíkt talist sem rök-

studdur grunur um vopnalagabrot. 
Brot á vopnalögum varðar allt að 
fjögurra ára fangelsi. Í tilfelli Sævars 
hafði hann ekki aðeins tilgreint vopna-
kaup heldur hótað ofbeldi gagnvart 
nafngreindum einstakling sem hann 
taldi sig hafa harma að hefna gagn-
vart. Í ljós hefur komið að haglabyssa 
Sævars var þýfi sem hann hafði keypt á 
netinu. Upplýsingar sem komið hefðu 
fram hefði lögregla lagt trú á hótanir 
Sævars og aðvaranir systur hans og 
óskað heimildar til húsleitar byggða á 
rökstuddum grun um vopnalagabrot. 

Nægar heimildir
Í umræðunni um þörf lögreglu á 
auknum heimildum hefur Hraun-
bæjarmálið komið til tals. Í ljós hefur 
komið að viðvörðunarmerki voru til 
staðar enn ekkert brugðist við.  Samt 
hefur verið fullyrt að málið gefi til-
efni til þess að lögregla og stofnanir 
fái auknar heimildir til að deila upp-
lýsingum sín á milli. Ýmislegt kann að 
vera til í að samskipti stofnana megi 
vera betri en lögreglu er þó þegar 
heimilt að bregðast við hótunum, grun 
um vopnalagabrot og ölvunarakstri. 
Framkemur í samantekt ríkissak-
sóknara að lögregla hafði árið 2008 
og 2009 haft af honum afskipti. Við-
varanir til lögreglu voru því beinar 
hótanir, tilkynningar starfsmanna 
félagsþjónustu, tilkynning frá fjöl-
skyldu og bein afskipti þar sem egg-
vopn voru fjarlægð. Vilhjálmur Árna-
son, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
nefndi Hraunbæjarmálið sem dæmi 
um þörfina fyrir auknar heimildir 
lögreglu í Vikulokum Rásar 1, byrjun 
mánaðarins. „Við getum ekki sagt að 
aðilarnir megi ekki tala saman því það 
brjóti réttindi [einstaklinga] en í hinu 
orðinu að segja heyrðu við hefðum átt 
að láta aðilana saman til að bregðast 

við ástandinu,“ sagði hann um málið. 
Vilhjálmur telur að skort hafi á sam-
skipti stofnana. Raunin er önnur, lög-
regla brást ekki við fjölda ábendinga, 
þar á meðal hótana Sævars, sendar af 
honum sjálfum á lögreglu, gegn nafn-
greindum einstakling þar sem vopnið 
sem seinna var notað gegn lögreglu var 
tilgreint sem ætlað morðvopn. 

Skylda að bregðast við
„Nú varðar það allt að fjögurra ára 
fangelsi að hafa skotvopn í leyfisleysi 
undir höndum og allt að tveggja ára 
fangelsi að hóta manni lífláti og því 
hefði maður haldið að lögregla hefði 
fulla heimild og raunar skyldu til 
þess að bregðast við í þessu tilfelli,“ 
skrifar Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 
lögfræðingur, um heimildir og skyldur 
lögreglu, í Kvennablaðið í júní á síðasta 
ári. „Lögreglan hefði getað sóst eftir 
heimild til húsleitar á heimili Sævars 
til þess að gera upptæka haglabyss-
una hans. Ákæruvaldið hefði getað 
höfðað mál á hendur Sævari fyrir 
líflátshótanir og ólögmætan vopna-
burð. Sökum veikinda Sævars hefði 
þeim málaferlum mögulega lokið með 
nauðungarvistun á viðeigandi stofnun. 
Því það er bæði refsivert og hættulegt 
athæfi að hóta fólki lífláti.“ Skýringin 
á því hvers vegna lögregla brást ekki 
við ítrekuðum viðvörunum Sigríðar, 
systur Sævars, er sú að hún lagði sjálf 
ekki fram kæru. Þórhildur Sunna 
bendir á að þetta standist ekki mjög 
nána skoðun. „Samkvæmt 52. grein 
laga 88/2008 um meðferð sakamála er 
rannsókn sakamála almennt í höndum 
lögreglu og henni ber „hvenær sem 
þess er þörf að hefja rannsókn út af 
vitneskju eða grun um að refsivert 
brot hafi verið framið hvort sem henni 
hefur borist kæra eða ekki.“

Atli Þór Fanndal

ÚTTEKT atli@thorfanndal.com

sævar rafn Jónsson.
Vilhjálmur Árnason, þingmaður sjálf-
stæðisflokksins

sjónarhorn sævars, mynd er rannsóknargögnum sýnir mögulegt sjónarhorn 
sævars úr svefnherbergi hans að útidyrahurð, þaðan sem hann skaut á lög-
reglumenn sem svöruðu með skotum sem urðu sævari að bana. Frh. bls. 8



Ota haframjölið er framleitt úr 100% 
sérvöldum höfrum sem eru flokkaðir, 
valsaðir og síðan ristaðir til að auka 
enn á bragðgæðin. Hafragrautur úr Ota 

Solgryn er einfaldur og hollur morgun-
verður með háu hlutfalli af fjölsykrum, 

trefjaríkur og mettandi og dugar  
þér langt inn í daginn. 

Dagurinn er bara allt annar
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Vilja forvirkar heimildir
Ólöf Nordal, innanríkisráðherra, flutti 
erindi á fundi Varðbergs, samtaka um 
vestræna samvinnu og alþjóðamál, 
þann 5. febrúar síðastliðinn, um lög-
reglu og öryggismál í alþjóðlegu sam-
hengi. Spegill RÚV fjallaði um málið 
í kjölfarið og vitnaði í skýrslu frá árinu 
2006, sem unnin var fyrir Björn Bjarna-
son, þáverandi dóms- og kirkjumála-
ráðherra. Í henni var lagt til að stofnuð 
yrði þjóðaröryggisdeild innan emb-
ættis Ríkislögreglustjóra sem hefði for-
virkar rannsóknarheimildir. Það yrði 

í raun eins konar leyniþjónusta sem 
hefði heimildir til að hlerana og upp-
lýsingaöflunar í forvarnarskyni. Gert 
var ráð fyrir að 25 til 30 starfsmönnum. 
Rökin fyrir því að koma á fót leyniþjón-
ustu hér á landi voru þá og eru reyndar 
enn að með slíkri stofnun geti Ísland 
átt í samvinnu við aðrar stofnanir af 
sama toga í útlöndum. 

Blessuð umræðan
Spegillinn spurði Ólöfu hvað hún vildi 
gera og ræða? „Það sem ég vil vekja 
athygli á er að þetta á ekki að vera 

tabú umræða. Það skiptir máli fyrir 
öryggi borgaranna að við séu viss um 
að við búum ekki við falskt öryggi . 
Við skulum alla vega tryggja það að 
við búum ekki við falskt öryggi. Það er 
eiginlega sú umræða sem ég vil hefja.“ 
Það skal tekið fram að ráðherrar eru 
umtalsvert áhrifameiri en almenn-
ingur. Stöðunni fylgir beint vald til að 
semja og leggja fram frumvörp sem 
falla að stefnu á áhugasviði ráðherr-
anna. Tilfelli þar sem ráðherrar vilja 
opinskáa umræðu um hugðarefni sín 
eru iðulega undanfari frumvarps og að-
gerða - oftar en ekki umdeildra. Krafa 
lgreglu um forvirkar rannsóknarheim-
ildir, aukna vopnavæðingu og rýmri 
heimildir er ekki ný á nálinni. „Það 
er mikilvægt að við getum rætt með 
opnum huga öryggismál landsins og 
þær heimildir sem lögreglan þarf að 
hafa til þess að viðhalda öryggi hér í 
landinu. Innanríkisráðuneytið mun 
leggja sitt af mörkum til þess að slík 
umræða fari fram. Ég held að það sé 
eina leiðin til þess að ná árangri,“ sagði 
Ólöf við Morgunblaðið í febrúar en 
blaðið fjallaði ítarlega um áhuga ráð-
herra á opinskárri umræðu um þjóðar-
öryggi. Innanríkisráðherra taldi eins og 
fyrr sama mánuð, þegar hún ræddi við 
Spegilinn, ekki tímabært að leggja efn-
islega til umræðunar með því að ræða 
einstaka fyrirætlanir sínar. Þá hefur 
hún ekki lagt áherslu á að almenningi 
verði gert grein fyrir því hvort Lög-

reglan sé raunar hæf til að vinna innan 
eigin heimilda. 

Píratar vilja aukið eftirlit
Þingflokkur Pírata lagði í vikunni fram 
tillögu til þingsályktunar um sjálfstætt 
eftirlit með starfsháttum og starfsemi 
lögreglu. Með tillögunni er lagt til að 
unnið verði lagafrumvarp um sérstaka 
stofnun á vegum Alþingis sem hafi eft-
irlitsskyldum að gegna og heimildir til 
að: Hefja athugun að eigin frumkvæði, 
taka við kærum einstaklinga sem telja 
lögreglu hafa brotið á réttindum sínum, 
rannsaka meint brot lögreglumanna í 
starfi, að rannsaka tilkynningar innan 
úr lögregluliðum um einelti og kyn-
ferðislega áreitni, að rannsaka upp-
lýsingar frá nafnlausum afhjúpendum 
innan lögreglu eða stjórnsýslu. Píratar 
hafa gert lögreglumál að sínum mála-

flokk, sérstaklega samskipti og réttindi 
almennings gagnvart lögreglu. Í lok 
febrúar svaraði innanríkisráðherra fyr-
irspurn Birgittu Jónsdóttur, þingkonu 
Pírataflokksins, um hve margar kærur 
bárust ríkissaksóknara á árunum 
2011–2013 þar sem kært var fyrir brot 
sem fellur undir atferlislýsingu 1. gr. 
samnings Sameinuðu þjóðanna gegn 
pyndingum og annarri grimmilegri, 
ómannlegri eða vanvirðandi meðferð 
eða refsingu og hver urðu afdrif mál-
anna í réttarkerfinu? Í svari ráðherra 
kemur fram talsverður fjöldi kæra og 
afar hátt hlutfall þeirra eru feldar niður. 

Núverandi skipan  
flókin og óskilvirk
Eftirlit með lögreglu hér á landi er 
afar flókið og víðfemt, raunar svo víð-
femt að margir sem fara með eftirlitið 
vita það ekki sjálf. Eftirlitsskyldur 
falla meðal annars undir starfsemi 
umboðsmanns Alþingis, Ríkisend-
urskoðunar, ríkissaksóknara, Alþingi 
og lögregluembættin sjálf. Málefni 
lögreglunnar eru á könnu innanríkis-
ráðherra sem felur ríkislögreglustjóra 
að fara með málaflokkinn í umboði 
ráðherra. Ríkissaksóknari hefur gert 
athugasemd við að ákveðnir þættir eft-
irlitsins séu á herðum stofnanarinnar. 
Ríkislögreglustjóri fer með ákveðið 
eftirlitshlutverk, sem er meðal helstu 
hlutverka embættisins, en það er að 
hafa eftirlit með lögreglustöðvum, 
tækjum þeirra og búnaði. Umboðs-
maður Alþingis getur tekið málefni 
lögreglunnar til athugunar berist emb-
ættinu kvörtun. Meginreglan er þó sú 
að umboðsmaður tekur aðeins kvart-
anir til meðferðar hafi önnur stjórn-
sýsluúrræði verið reynd. Það þýðir í 
raun að umboðsmaður metur aðeins 
hvort hefðbundnar leiðir sem borgarar 
geta farið til að leita réttlátrar málsmeð-
ferðar hafi dugað til að fá sanngjarna 
úrlausn. Umboðsmaður hefur hins 
vegar heimild til frumkvæðismála. 
Raunin er að fjárheymildir Umboðs-
manns eru svo litlar að stofnunin hefur 
ítrekað bent á að hún geti vart gert slíkt. 
Sé þörf á stjórnsýsluúttekt á starfsemi 
lögreglunnar fellur það undir verksvið 
Ríkisendurskoðunar. Stofnunin getur 
framkvæmt úttektir er varða lög um 
opinbera stjórnsýslu. Það gerði Ríkis-
endurskoðun til að mynda árið 2011 
þegar hún áminnti lögregluyfirvöld 
vegna brota á innkaupareglum ríkis-
ins. Tvær þingnefndir fara sérstaklega 
með eftirlit; forsætisnefnd annars vegar 
og stjórnsýslu- og eftirlitsnefnd hins 
vegar. Þingmenn, og þá sérstaklega 
forsætisnefnd, geta óskað eftir skýr-
slu frá Ríkisendurskoðun. Umboðs-
maður Alþingis er hins vegar óháður 
boðvaldi Alþingis. Alþingi getur sett 
saman rannsóknarnefnd um málefni 
lögreglunnar samkvæmt lögum um 
rannsóknarnefndir sem samþykkt voru 
árið 2011. Að lokum má svo nefna að 
þess er vænst að lögreglan, eins og 
aðrar stofnanir, fari að vissu marki með 
eftirlit með eigin störfum. 

Horft inn í íbúð sævars inn um aðalinngang, séð inn í eldhús. Til vinstri er 
stofa en til hægri er farið í svefnherbergi og snyrtingu. Lögreglumenn áttu 
erfitt með að fóta sig sökum þess að flest gólf voru þakin hlutum sem sævar 
hafði sankað að sér.

Horft inn í stofu íbúðarinnar. rusl og hlutir eru í hrúgu allt í kringum lögreglu-
mann með gasgrímu. alls var 36 litlum gasflaugum skotið inn í íbúð sævars 
auk tveggja 12g stærri gasflauga. Mynd utan á heimili sævars.

sævar skaut á sérsveitarmenn með haglabyssu þegar þeir réðust til inngöngu. 
sérsveitarmenn svöruðu með skothríð og hittu hann í nára og brjóst. Hann 
lést skömmu síðar.

Nærmynd af svefnherbergisglugga sævars. sérsveitin skaut fjölmörgum 
gasskotum inn um rúðuna. sævar svaraði með tveimur skotum úr haglabyssu 
út á bílaplan.
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Jón Atli Benediktsson, umsækjandi um embætti rektors 
Háskóla Íslands, segir að fjármögnun skólans sé stærsta 
viðfangsefnið. Það sé brýnt mál séu leidd til lykta og 
þar muni hann beita sér: 

Þarf að geta 
tekið erfiðar 
ákvarðanir
Fjármögnun Háskóla Íslands er stærsta verkefnið sem bíður nýs rektors, 
að mati Jóns Atla Benediktssonar, aðstoðarrektors vísinda og kennslu 
við Háskólann og prófessors í rafmagns- og tölvunarverkfræði. Skóla-
gjöld vill hann ekki. Hann segir Háskólann vera mikilvæga stofnun í 
samfélaginu sem þurfi að efla og styrkja. Hlutverk rektors sé mikilvægt 
og hann þurfi að geta leitt mál til lykta og tekið erfiðar ákvarðanir. 
Húsnæði skólans og aðbúnaður nemenda og starfsfólks séu jafnframt 
mikilvæg og hann hyggst beita sér fyrir bættum kjörum starfsfólks og 
þar með talið stundakennara. 
„Ég hef brennandi áhuga á Háskóla 
Íslands og uppbyggingu hans og vil 
láta gott af mér leiða. Ég tel jafnframt 
að sú reynsla sem ég hef aflað mér sé 
mjög mikilvæg. Ég þekki starfsemi 
Háskólans mjög vel sem kennari, vís-
indamaður og stjórnandi,“ segir Jón 
Atli Benediktsson, aðstoðarrektor vís-
inda og kennslu við Háskóla Íslands 
og prófessor í rafmagns- og tölvunar-
verkfræði. 

Fyrsta spurning blaðamanns lýtur 
einmitt að því hvers vegna hann sækist 
eftir starfi rektors og hvers vegna hann 
ætti að hljóta embættið. 

Jón Atli stiklar í framhaldinu á stóru 
á rúmlega þriggja áratuga ferli, frá því 
að hann lauk prófi í rafmagnsverk-
fræði frá Háskóla Íslands 1984. Eftir 
það hélt hann síðan vestur um haf og 
lauk fyrst meistarprófi og síðar dokt-
orsprófi frá Purdue University í Indi-
ana í Bandaríkjunum 1990. 

Jón Atli hefur helgað akademíunni 
krafta sína allan sinn feril; bæði sinnt 
kennslu og rannsóknum af miklum 
krafti, hlotið viðurkenningar fyrir 
rannsóknir sínar og var einnig um 
skeið ritstjóri helsta fræðitímarits 
heims á sínu sviði og forseti alþjóðlegs 
fræðafélags í fjarkönnun. Nýsköpun 
og hagnýting rannsókna hefur einnig 
átt hug hans. Þá hefur hann jafnframt 
tekið virkan þátt í alþjóðlegu starfi 
háskóla, til  dæmis verið gistiprófessor 
á Ítalíu, Englandi og í Kína, en einnig 
á sviði rannsókna og stjórnsýslu. Þá 
hefur hann setið í Vísinda og tækni-
ráði og gegnt ýmsum fleiri trúnað-
arstörfum. Þá hefur hann síðustu 
árin unnið náið með rektor í æðstu 
stjórnsýslu skólans, en áður hafði hann 
tekið mjög virkan þátt í því að móta 
stefnu skólans á grunni innlendra og 
erlendra úttekta á starfi skólans um 
miðjan síðasta áratug. 

Kallaður til starfa
„Það kom ósk um það frá rektor, eftir 
að þessu starfi lauk, að ég kæmi inni 
í stjórnsýsluna sem þróunarstjóri og 
aðstoðarmaður rektors. Ég ákvað að 
taka það að mér, en í hlutastarfi,“ segir 
Jón Atli. Stjórnsýslunni sinnti hann í 
60 prósenta starfshlutfalli en hinum 
40 prósentunum varði hann til rann-
sókna sinna og til að leiðbeina dokt-
orsnemum. „Þetta var farsælt að mínu 

mati að skipta þessu svona. Frá árinu 
2009 hef ég verið aðstoðarrektor vís-
inda og kennslu í hlutastarfi og haldið 
rannsóknum mínum áfram, en líka 
sinnt kennslu.“ Jón Atli er jafnframt 
formaður gæðanefndar og forstöðu-
maður miðstöðvar framhaldsnáms 
við skólann, svo nokkuð sé nefnt. „Ég 
þekki skólann því mjög vel, en ég hef 
náttúrlega aldrei verið rektor,“ segir 
Jón Atli og brosir við. 

Fjárhagurinn  
brýnasta verkefnið
„Brýnasta verkefnið núna er að bæta 
fjárhag Háskólans. Ég hef talað fyrir 
því að Háskóli Íslands sé alhliða há-
skóli sem hefur mjög ríkar skyldur við 
íslenskt samfélag en er líka sterkur al-
þjóðlegur rannsóknarháskóli. Þannig 
þjóni skólinn samfélaginu best og ég 
legg mikla áherslu á að hann þjóni 
samfélaginu,“ segir Jón Atli, spurður 
um áherslumál, hljóti hann embættið. 

Hann bætir því við að Háskólinn 
hafi verið undirfjármagnaður fyrir 
hrun. „Það sýnir hvað vandinn er 
mikill. Háskólinn er illa staddur, sem 
við sjáum til dæmis í samanburði við 
háskóla á Norðurlöndum. Við þurfum 
að kenna tvöfalt fleiri nemendum á 
hvern kennara og framlögin eru bara 
helmingur samanborið við það sem 
tíðkast á Norðurlöndum,“ bætir hann 
við. 

„Síðan eru fleiri mál sem þarf að 
huga að, sem kannski eru afleiðing 
af þessu.“ Jón Atli nefnir nýliðun, að 
laga þurfi hlutfall nemenda á hvern 
kennara og svo þurfi að endur-
skoða reiknilíkan sem mennta- og 
mennigarmálaráðneytið notar til að 
ákvarða fjárveitingar til skólans. 

„Alfarið á móti  
skólagjöldum“
„Þetta kerfi er frá 1999 og það þarf að 
fara ofan í það til að tryggja að jafn-
ræði sé á milli sviða og fræðigreina. 
Líkanið þýðir að opinbera framlagið 
til kennslu er mjög mismunandi 
eftir sviðum og deildum. Það þýðir 
að í sumum greinum er bara hægt 
að kenna í stjórum hópum og sinna 
einstaka nemendum minna og veldur 
auk þess miklu álagi á kennara. Og 
varðandi rannsóknirnar þá þarf að 
halda áfram þeirri vegferð að efla 
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rannsóknarstarf Háskóla Íslands. Ég 
vil virða sérstöðu fræðigreinanna. 
Ég vil ekki bara hugsa um alþjóðlega 
þáttinn heldur einnig greinar sem hafa 
mjög mikla skírskotun hingað og eru 
mikilvægar fyrir íslenskt samfélag,“ 
bætir hann við. 
- En hvernig á að bæta fjárhaginn? 
Umræða um skólagjöld hefur reglulega 
komið upp á síðustu misserum. 

„Þetta er mikilvæg spurning. Ég er 
alfarið á móti skólagjöldum og legg 
á það mikla áherslu,“ segir Jón Atli 
og bætir við að aðgangur nemenda 
að háskólanámi óháð efnahag sé ein 
besta tryggingin fyrir félagslegum 
hreyfanleika og stuðli að því að fólk 
fái aukin tækifæri til að þróa hæfileika 
sína. Hér skipti sanngjarnar lánareglur 
LÍN líka höfuðmáli svo nemar þurfi 

ekki að glíma við fjárhagsvanda í námi 
sínu. „Það skilar sér margfalt til baka 
til samfélagsins. Um fjármögnun skól-
ans þarf að vera víðtæk pólitísk sátt,“ 
seigr hann og bætir við að hún sé að 
vissu leyti til staðar. Núverandi ríkis-
stjórn hafi lofað að standa við fyrirheit 
síðustu ríkisstjórnar frá 2011 um að 
á næsta ári hafi framlag til skólans á 
hvern nemanda náð meðaltali OECD 

ríkja og árið 2020 verði framlagið á 
pari við það sem þekkist á Norður-
löndum. „Vonandi verður staðið við 
þessi fyrirheit“, segir Jón Atli en bætir 
við að ganga verði eftir því að við þetta 
verði staðið. 

Ríkið standi við sitt
Í fyrirheitum ríkisstjórnarinnar um 
aukin framlög til Háskólans er hins 
vegar gengið út frá því að hann afli 
sjálfur þriðjungs sinna tekna. Verk-
efni rektors varðandi fjármögnun er 
því tvíþætt „Í fyrsta lagi að tryggja að 
ríkið standi við sitt. Það skiptir máli 
fyrir íslenskt samfélag að við séum 
með alhliða háskóla sem kenni sem 
flestar greinar á öllum námsstigum. 
Þótt árangurinn hafi verið frábær 
og við höfum komist inn á lista yfir 
bestu háskóla í heimi, og séum í 13. 
sæti á Norðurlöndum, gengur ekki 
til lengdar að reka rannsóknaháskóla 
við þessi skilyrði,“ segir Jón Atli og 
bætir við við að þessu hafi til dæmis 
fylgt mikið álag á starfsfólk. „Í öðru 
lagi þarf rektor að hafa forystu um að 
afla þess þriðjungur fjármögnunar-
innar sem eftir stendur. Það þarf að 
sækja fé í samkeppnissjóði erlendis 
og innanlands. Líka þarf að leita 
annarra leiða, eins og til hollvina og 
leita eftir samstarfi við stofnanir og 
atvinnulífið í landinu. En við verðum 
líka að passa okkur, þegar tekið er við 
gjöfum og öðrum framlögum að farið 
sé eftir skýrum reglum og akademískt 
frelsi sé ætíð í heiðri haft. En megin-
þunginn í að afla þessa þriðjungs tekn-
anna liggur að mínu mati í því að afla 
rannsóknarstyrkja,“ segir Jón Atli og 
bætir við að samhliða sé nauðsynlegt 

að styrkja stjórnsýslu skólans til þess 
að aðstoða fólk við að sækja styrki og 
einnig að ráðstafa þeim. 

Óhræddur við 
erfiðar ákvarðanir
Jón Atli segir enn fremur að hlutverk 
rektors Háskólans sé ekki síst að fást 
við stefnumörkun og leiða mál farsæl-
lega til lykta. 

„Rektorinn reynir að finna breiðu 
línurnar í starfinu, finna helstu leiðir 
til að leysa mál innan skólans. En síðan 
er ég ekki hræddur við, ef það þarf, að 
taka erfiðar ákvarðanir. Ég er alveg 
tilbúinn í það líka. En tek fram að ég 
vil helst leysa mál sem næst vettvangi 
og ljúka þeim, en ekki láta þau liggja.“
- Hvað áttu við með erfiðum 
ákvörðunum? 

„Það er oft þannig að það eru mis-
munandi sjónarmið um hvernig eigi 
að leysa málin. Hér í akademínunni er 
stundum verið að breyta reglum eða 
áherslum. Venjan er sú að hlutir eru 
sendir til umsagnar. Ég mun einmitt 
leggja áherslu á að starfsfólk hafi 
aðkomu að helstu ákvörðunum. En 
umsagnir koma svo til Háskólaráðs 
og rektor er formaður þess. Það skiptir 
miklu máli hvaða afstöðu rektor hefur. 
Síðan eru ýmis mál sem geta verið 
erfið fyrir Háskólann, bara eins og við 
þekkjum úr samfélagsumræðunni og 
nafn Háskólans hefur komið upp. Og 
þá getur rektor þurft að beita sér. Ég 
er tilbúinn til þess.“ 

Ritstuldur alvarlegt mál 
- Gæti verið dæmi um „erfitt mál“ 
til dæmis ef kennari við skólann yrði 

„rektorinn reynir að finna breiðu línurnar í starfinu,“ segir Jón atli Benediktsson. Hann ræðir um áherslur sínar verði 
hann kjörinn rektor Háskóla Íslands. rektor verði að geta tekið erfiðar ákvarðanir, segir hann, og nefnir aðspurður 
að taka verði á alvarlegum málum eins og ritstuldi af festu.

Frh. bls. 12
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Meiri frítími
Nú eru foreldrar og tengdaforeldrar Önnu 
Þóru látin og þá segist hún hafa upplifað 
tómarúm. „Börnin eru uppkomin og frítím-
inn sem verður til þegar kynslóðin á und-
an er gengin getur allt í einu orðið tölu-
verður. „Ég vissi ekki alveg hvað ég átti 
að gera við allan þennan frítíma,“ segir 
Anna Þóra. „Ég var farin að glápa á sjón-
varpið á kvöldin í einhverju tilgangsleysi 
sem ég hafði aldrei gert því það var alltaf 
svo mikið að gera. Ég þekkti fólk sem var 
a sækja alls konar námskeið og ég lét 
mér detta í hug að fara á námskeið í smá-
sagnaskrifum sem hljómaði vel. En ég 
komst að því að mér þótti það ekki 
skemmtilegt. Svo var mér bent á þetta 
námskeið í uppistandi sem Þorsteinn 
Guðmundsson leikari var að prufukeyra. 
Þarna væri komið námskeiðið sem væri 
sniðið fyrir mig. Ég fór fyrst að flissa en 
eftir nokkra umhugsun var hugmyndin 
kannski ekki svo galin. Það sem er svo 
heillandi við uppistandið er að maður 
verður að standa algjörlega fyrir sjálfum 
sér og getur ekki kallað neinn til ábyrgðar 
ef illa gengur. Og ef vel gengur er umbun-
in ofboðsleg. Ég skemmti mér konung-
lega á námskeiðinu hjá Þorsteini og hefði 
ekki viljað missa af einni mínútu. Ég fann 
fljótlega að ég réð ágætlega við þetta og 
fann að ég gat vel slakað á uppi á sviði. 
Ég man mjög vel eftir tilfinningunni í mar-
tröðum að vera á sviði með klarinettinn 
sem ég reyndi að læra á en náði aldrei 
tökum á. Það var skelfileg tilfinning. Það 
er örugglega það sama sem gerist við að 
standa á sviði illa undirbúinn í uppistandi.“

Svartur húmor
Faðir Önnu Þóru, Björn Guðjónsson, var 
lengi með MS sjúkdóminn. „Pabbi notaði 
spaug óspart til að fást við sorglegt 
ástand. Hann sagði til dæmis reglulega: 
„Ég held ég myndi ekki nenna að labba 
þótt ég gæti það. Það er svo þægilegt að 

láta bera sig svona.“ Minn húmor hentar 
ekki alls staðar. Ég hef sjálf ekki gaman 
að sjálfsfróunarsögum og býð hlustend-
um mínum þá ekki upp á það. Ég frétti ný-
lega að maður sem ég þekki og er að fást 
við erfið veikindi hefði gleymt sér í hlát-
urskasti yfir uppistandi hjá mér. Mér 
fannst björninn unninn að geta fengið 
mjög veikan mann til að gleyma sér í hlát-
urskasti. Konan hans bar skilaboð frá hon-

um til mín að ég ætti að halda áfram í 
uppistandi. Það var mikil hvatning fyrir 
mig.“ Anna Þóra er ákveðin í að opna á 
þennan hæfileika hjá sér og reyna meira. 
„Ég þakka mínum sæla fyrir að þurfa ekki 
að standa á sviði og syngja því það gæti 
ég ekki,“ segir hún skellihlæjandi en ætlar 
að sníða sér stakk eftir vexti og halda 
áfram með uppistandið. 

Svarar í sömu mynt
Anna rifjar upp sögu af mömmu sinni, 
Ingibjörgu Jónasdóttur, sem starfaði lengi 
hjá Húsnæðisstofun. „Einu sinni kom 
maður inn og allir voru í mat nema hún. 
Maðurinn spurði þá: Er enginn við?“. 
Mamma svaraði þá mjög skýrt: „Nei, það 
er enginn við.“ Maðurinn sagði þá: „Held-
urðu að þú gætir samt hjálpað mér með 
þetta?“ Og mamma svaraði: „Nei því mið-
ur, það get ég ekki, það er enginn við.“ 
Mamma ól mig svolítið upp í svona húmor. 
Ef þú færð heimskulega spurningu skaltu 
svara heimskulega til baka.“ Anna Þóra 
segist stundum lenda í slíkum aðstæðum 
í fyrirtæki hennar og eiginmannsins þar 
sem þau vinna bæði, gleraugnaverslun-
inni Sjáðu.

„Ég man að þegar ég kom niður í Þjóð-
leikhúskjallara fyrir uppistandið í lok nám-
skeiðisins var ég með tvenna skó með 
mér. Ég spurði Þorstein í hvorum skónum 
honum fyndist ég ætti að vera. Hann 
horfði skilningssljór á mig eins og skó-
fatnaður minn skipti einhverju máli varð-
andi það sem ég hafði fram að færa á 
sviðinu. Ég held að konur spái meira í 
þessi atriði en karlar og það truflar okkur. 
En ætli það sé ekki einmitt ein af ástæð-
unum fyrir því að konur fara síður í uppi-
stand,“ segir Anna Þóra. 

Eiginmaður Önnu Þóru, Gylfi Björnsson sjónfræðingur, segir Önnu vera mjög 
hvatvísa manneskju og ofboðslega fyndna. „Hún hefur alltaf verið rosalega fljót 
að hugsa og gera grín að aðstæðum. Við erum til dæmis ekki mikið útivistarfólk 
en ég minnist þess að einu sinni ákváðum að fara í útilegu til Akureyrar. Við 
komum seint um kvöld á staðinn, höfðum fengið voða fínt kúlutjald lánað og 
tjölduðum á tjaldsvæðinu í bænum. Þegar við vöknuðum morguninn eftir voru 
komin alls konar fín tjald- og fellihýsi á svæðið og strákarnir okkar fóru strax í fót-
bolta með krökkum sem voru þarna líka. Svo voru einhverjir í strákahópnum sem 
fannst okkar tjald eitthvað skrýtið og lítið o.s.frv. Anna stóð þá í tjaldopinu og 
sagði: „Já, en það er sko kjallari undir tjaldinu svo við komumst öll fyrir þar og 
borðum bara uppi.“ Þetta þótti þeim rosalega flott og báru söguna fljótt út um allt 
tjaldsvæðið að þarna væri tjald með kjallara!“

Hvatvís og fyndin 
manneskja

Anna Þóra og Gylfi, eiginmaður hennar, á hundrað ára afmæli þeirra hjóna sem hald-
ið var í Iðnó.

Vinkona Önnu Þóru, Anna Þorsteinsdóttir, sem sjálf er mikill húmoristi, átti hugmyndina að 
uppistandsnámskeiðinu sem Anna Þóra fór á. 
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dæmdur fyrir að taka texta annars höf-
undar og birta í eigin nafni? Hvernig 
væri eðlilegt fyrir rektor að bregðast 
við slíku? 

„Slík mál þarf að rannsaka gaum-
gæfilega og mikilvægt er að taka á 
þeim af festu. Ritstuldur er vitanlega 
alvarlegt mál sem hörð viðurlög liggja 
við.“ 

Vill bæta kjör  
stundakennra
Fjöldamörg atriði um starf skólans 
koma við sögu í samtali blaðamanns 
Jóns Atla, meðal annars hinn mikli 
fjöldi stundakennara sem starfar við 
skólann. Þeir hafa oft vakið athygli 
á miklu álagi, réttindaleysi og lágu 
kaupi. 

„Ég tek undir það. Stundakennarar 
eru mikilvægir fyrir skólann. Við 
njótum þess að hafa úti í samfélaginu 
gott fólk sem er að hjálpa okkur og það 
er mikilvægt að við virðum það við 
þau og greiðum þeim mannsæmandi 
laun. Þetta er mál sem Háskólinn þarf 
að ræða við ríkið. Það eru ákveðnir 
fjármunir sem eru að koma inn í þetta 
núna, en það þarf tvímælalaust að 
bæta kjör stundakennara, og raunar 
allra starfsmanna. Ég mun beita mér 
fyrir því.“

Mikilvægt að  
byggja yfir starfsemi
Húsnæðismál ber einnig á góma eins 
og í framhjáhlaupi, en Jón Atli grípur 
málið á lofti, enda sé þetta mjög mik-
ilvægur málaflokkur. 

„Ég legg til dæmis mikla áherslu á 
að Hús íslenskra fræða rísi. Þetta er 
gríðarlega mikilvægt mál. Háskólinn 
er tilbúinn til þess að greiða sinn þátt 
í byggingunni til þess að koma því 
betur af stað. Framkvæmdir eru nú 
hafnar við húsnæði fyrir stofnun Vig-
dísar Finnbogadóttur. Síðan þarf frek-
ari byggingar hér á háskólasvæðið,“ 
segir Jón Atli og nefnir húsnæði fyrir 
menntavísindasvið. Sameining Há-
skólans og Kennaraháskólans verið í 
reynd ekki að fullu gengin í gegn fyrr 
en með húsnæði á háskólasvæðinu. 
Hann nefnir einnig verkfræði og nátt-
úruvísindasvið, og einnig heilbrigðis-
vísindasvið. 

„Nýi spítalinn er að rísa, en síðan 
þarf líka að koma sérstök bygging 
fyrir heilbrigðisvísindasvið og það 
stendur til. Þetta er nauðsynlegt því 
heilbrigðisvísindasvið vinnur í nánum 
tengslum við Landspítalann. Spítalinn 
er stærsti samstarfsaðili Háskólans og 
sá mikilvægasti. Ég legg mikla áherslu 
á að við eigum gott samstarf við spítal-

ann. En fyrst við nefndum norrænan 
samanburð áðan, þá verð ég að nefna 
að það er heldur minna pláss hér en 
í háskólum sem við berum okkur 
saman við,“ segir Jón. Hann sýnir 
blaðamanni súlurit sem sýnir þetta. 
Undir hvern nemanda Háskólans eru 
sjö fermetrar. Í Uppsölum er heldur 
rýmra, eða 16 fermetrar á nemanda 
og 21 í Osló. 

Lýðræðislegt ferli
Frambjóðendur til embættis rektors 
hafa undanfarnar vikur sótt fundi 
og hitt nemendur, kennara og annað 
starfsfólk. Hvernig finnst Jóni Atla 
þetta hafa gengið? 

„Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta 
er auðvitað vinna. En það er mjög 
gaman að fara um skólann og hitta 
fólk og skiptast á skoðunum. Þetta er 
lýðræðislegt ferli. Fólk hefur áhrif og 
ræðir það sem brennur á því.“

Stemningin í kosningabaráttunni 
hafi verið góð, en honum finnist hún 
aðeins vera að harðna, enda styttist í 
kjörið. Um leið segist hann fagna því 
að fólk sækist eftir embættinu, það sé 
gott fyrir skólann. „Hér áður voru ef til 
vill fleiri sem sóttust eftir embættinu, 
en þetta er kannski öðruvísi núna. 
Rektorsstarfið er mjög krefjandi því 
skólinn hefur stækkað verulega, bæði 
með sameiningunni við Kennarahá-
skólann og nemendum hefur fjölgað 
mikið.“ 

Ákvörðun eftir umhugsun
Það líður að lokum á fjölbreyttu spjalli 
okkar Jóns Atla Benediktssonar. En 
blaðamaður vill gjarnan svar við einni 
spurningu að lokum. Af hverju vald-
irðu verkfræðina? Var það eitthvað þú 
ætlaðir alltaf og hefurðu lengi stefnt á 
rektorsstarfið? 

„Þegar ég lauk stúdentsprófi velti 
ég fyrir mér þremur möguleikum. 
Lögfræði, stærðfræði eða rafmagns-
verkfræði. Það skipti máli að góður 
vinur minn hafði áhuga á verk-
fræðinni, bara eins og gengur. Hún 
hafði líka það orðspor að vera mjög 
krefjandi grein. Ég hafði alltaf verið 
mjög áhugsasamur um stærðfræði. Ég 
hugsaði samt að verkfræðin byði upp 
á fleiri möguleika. Sem ungur maður 
velti ég því aldrei fyrir mér að verða 
rektor og ekki heldur þegar ég þáði 
starf aðstoðarrektors. Nú gef ég kost 
á mér í rektorsstarfið og það ákvað ég 
eftir talsvert mikla umhugsun síðasta 
haust og hvatningu alls staðar að úr 
háskólasamfélaginu. Ég er tilbúinn að 
helga þessu starfi alla krafta mína og 
býð fram reynslu mína og þekkingu.“
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Umsóknarfrestur er til miðnættis 
mánudaginn 27. apríl

Hverfissjóður Reykjavíkur auglýsir eftir styrkumsóknum til verkefna sem stuðla 
að einhverjum eftirtalinna þátta í hverfum borgarinnar:  

• Bættu mannlífi og eflingu félagsauðs
• Fegurri ásýnd borgarhverfa
• Auknu öryggi í hverfum borgarinnar
• Samstarfi íbúa, félagasamtaka eða fyrirtækja við borgarstofnanir.

Hægt er að sækja um styrki til verkefna í einu eða fleiri hverfum eða almennt
í borginni. Einstaklingar, hópar, félagasamtök og stofnanir geta sótt um.  

Hámaksupphæð styrkja er 700.000 krónur.

Nánari upplýsingar eru á vef Reykjavíkurborgar   www.reykjavik .is/hverfissjodur 

Öflugri og 
fegurri hverfi

Öflugri og 
fegurri hverfi

Umsóknarfrestur er til miðnættis 
mánudaginn 27. apríl

Jón atli segist alltaf hafa verið áhugasamur um stærðfræði. Hann hefur í starfi sínu lagt áherslu á fjarkönnun, að 
geta rannsakað hluti úr fjarlægð. Hann er einn stofnenda sprotafyrirtækisins Oxymap ásamt Einari stefánssyni, 
prófessor í augnlæknisfræði og  Þór Eysteinssyni, prófessor í lífeðlisfræði við Háskóla Íslands.  Tækni fyrirtækisins 
byggir á notkun fjarkönnunar af augum. 
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Hjólandi í þéttbýli: 

Víkjandi eða ríkjandi staða? 
Það er frábært við hjólreiðar á 

Íslandi að við erum velkomnir 
gestir á gangstéttum. Fyrir-

myndar hjólreiðamaður sýnir gang-
andi vegfarendum ævinlega fyllstu 
tillitssemi, notar bjölluna, dregur úr 
hraðanum og þakkar fyrir góða sam-
vinnu á stéttum og stígum. 

En ökutækið reiðhjól á heima á göt-
unni. Þar hjólum við í víkjandi stöðu, 
sem er rétt um 1 m frá vegkantinum, 
hægra megin. Þannig erum við sýni-
legri annarri umferð og höfum svolítið 
öryggisrými á götunni sem við getum 

hörfað í ef þrengt er að okkur. Í víkjandi 
stöðu er auðvelt fyrir önnur ökutæki 
að fara fram úr hjólandi vegfarendum. 

Öðru hvoru færum við okkur í 
ríkjandi stöðu. Þá tökum við stöðu á 
akreininni eins og við séum á bíl eða 
mótorhjóli. Þetta gerum við t.d. áður 
en kemur að gatnamótum, á leið í 
gegnum hringtorg eða ef þrengingar 
eru á götunni. Einnig þegar hjólað er 
framhjá kyrrstæðum bílum þar sem 
bílhurð getur óvænt oppnast eða bíll 
bakkað út úr stæði, þá erum við líka í 
ríkjandi stöðu. 

Með ríkjandi stöðu tryggjum við 
sýnileika okkar í umferð og um leið 
eigið öryggi. Um leið og aðstæður leyfa, 
færum við okkur aftur í víkjandi stöðu. 

Til þess að færa sig úr víkjandi 
stöðu í ríkjandi stöðu, notum við 
augnsamband og bendingar með 
vinstri hönd til samvinnu við aðra 
vegfarendur. Samt ævinlega viðbúin 
að hörfa, ef það er það sem þarf til að 
tryggja okkar eigið öryggi. 

Götur á Íslandi eru almennt það 
rúmgóðar að þar er pláss fyrir okkur 
öll. Fyrir hvert hjól í umferðinni má 

segja að sé einum bíl færra. Allir 
vinna. Njótum þess að hjóla. 

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Fyrirtæki
húsFélög

Við gerum tilboð í reglubundna ræstingu 
ykkur að kostnaðarlausu.sími 89 89 566

 www.þrif.is / www.thrif.net / netfang: thrif@centrum.is
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Bjóðum sérhæfða þjónustu fyrir
íbúðir sem eru í útleigu fyrir túrista.

Frábær gjöf 
Svanadúnsæng

Koddi & Damask  
sængurver á 
aðeins kr. 65.000,-

Blúshátíðin framundan
Blúshátíð í Reykjavík hefst í 

dag og verður Blúsdagur í 
miðborginni auk þess sem til-

kynnt verður um val á heiðursfélaga 
Blúsfélags Reykjavíkur. Hátíðin er í 
ár er helguð 100 ára fæðingarafmæli 
Muddy Waters og Wille Dixon. Fjöl-
margir stíga á stokk á næstu dagana, 

jafnt innlendir sem erlendir lista-
menn, en aðalgestir hátíðarinnar að 
þessu sinni eru Bob Margolin, blúsgít-
arleikari, Debbie Davis, blúsgítarleik-
ari ársins og Bob Stroger, bassaleikari. 
Auk þeirra verða á Blúshátíð

KK band, Björgvin Gíslason, Vin-
tage Caravan Blue Ice Band og fjöldi 

annarra tónlistarmanna. Þrennir stór-
tónleikar Blúshátíðar verða á Hilton 
Reykjavík Nordica í dymbilvikunni, 
þriðjudags-, miðvikudagskvöld og að 
kvöldi skírdags

atriða alla hátíðadagana. Nánari 
upplýsingar um Blúshátíðina er að 
finna á www. blues.is. 

Í víkjandi stöðu er auðvelt að fara fram úr hjólandi vegfarenda.  Myndir - PG

Við tökum ríkjandi stöðu á reiðhjóli til að tryggja eigið öryggi og annarra. 

TÆKNISKÓLINN: Útskriftarnemar í grafískri miðlun, ljósmyndun, prentun og bókbandi verða með nemendasýn-
ingu í dag laugardaginn 28. mars kl. 13:00–15:00. Öllum er velkomið að líta inn á sýninguna en hún er haldin í sal 
Vörðuskóla við skólavörðuholt, inngangur frá Barónsstíg.

sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
Íslandi.



Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð 
og samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna 
og léttir þrif.

Stigahúsateppi
Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Mikið úrval og litaval!

Sérverslun með teppi og parketKomdu með auglýsinguna og fáðu viðbótarafslátt!

Þegar þú vilt njóta hins besta 
– steik eins og steik á að bragðast

Barónsstíg 11  
101 Reykjavík

argentina.is

Borðapantanir

551 9555 

17. júní í Reykjavík 2015

Dagskráratriði óskast
Auglýst er eftir skemmti- og sýningaratriðum fyrir þjóðhátíðarskemmtun í 
Reykjavík. Í dagskránni er gert ráð fyrir barna- og fjölskylduskemmtunum á 
sviðum, tónleikum, leiktækjum og ýmsum sýningum og götuuppákomum. 
Í tilefni af afmæli kosningaréttar kvenna eru konur sérstaklega hvattar til að 
sækja um.

Hægt er að sækja um flutning atriða, uppákomur og viðburði á vefnum 
17juni.is en umsóknum má einnig skila í Hitt Húsið, Pósthússtræti 3-5, 
101 Reykjavík á eyðublöðum sem þar fást.

Umsóknarfrestur rennur út föstudaginn 8. maí

Upplýsingar í síma 411 5502 eða á 17juni@reykjavik.is

VI
KU

BL
AÐREYKJAVÍK Auglýsingasíminn  

er 578 1190



10% AFSLÁTTUR EFTIR KL. 17:00

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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28. Mars 2015 • 12. tölublað 6. árgangur

BAKSÍÐAN
Magnús Sveinn 

Helgason
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Olíuleit og 
íbúakosningar 
Síðustu helgi samþykkti landsfundur Sam-
fylkingarinnar að flokkurinn myndi héðan 
í frá leggjast gegn olíuleit á Drekasvæð-
inu, enda væri olíuvinnsla ósamrýmanleg 
alþjóðasamningum um loftslagsmál sem 
Íslendingar eiga aðild að.

Þetta varð til þess að meirihluti bæj-
arráðs Fjarðarbyggðar sendi frá sér ályktun 
þar sem hann lýsir furðu sinni yfir lands-
fundarsamþykktinni, og fullyrt að í henni 
fælust „kaldar kveðjur til íbúa Fjarðar-
byggðar og Fljótsdalshéraðs.“ Meirihlutinn 
bætti við að „Samfylkingin bauð ekki fram í 
neinu af átta sveitarfélögum á Austurlandi.“ 
Sem verður ekki skilið nema sem pilla um 
að hér hefði eitthvað utanbæjarfólk verið 
að skipta sér að málefnum heimamanna. 

Það er ekki hægt annað en að taka undir 
gagnrýni fulltrúa minnihlutans í bæjarráði 
um að undarlegt sé að bæjaryfirvöld álykti 
um landsfundarsamþykktir einstakra 
stjórnmálaflokka. Lausn fulltrúa minni-
hlutans, að setja olíuleit á Drekasvæðinu í 
íbúakosningu meðal íbúa Fjarðarbyggðar, 
er hins vegar engin lausn. 

Afstaða bæði meiri- og minnihluta í 
málinu virðist byggjast á sama misskilningi: 
Að íbúar í Fjarðarbyggð eigi að fá að ákveða 
hvort ráðist verði í olíuvinnslu í efnahags-
lögsögu Íslands norðaustur af landinu, eða 
að það sé með einhverjum hætti óréttmæt 
afskiptasemi af öðrum íbúum landsins að 
hafa skoðanir á því hvernig auðlindir þess 
eru nýttar.

Sama ranghugmynd var áberandi í 
deilunum um Kárahnjúkavirkjun. Þá var 
umræðunni stillt þannig upp að einu hags-
munirnir sem raunverulega skiptu máli 
væru hagsmunir „heimamanna“. 

Hvernig við nýtum auðlindir landsins, 
sem eru sameign allra landsmanna, getur 
ekki verið eitthvað sem heimamenn á 
hverjum stað taka einir ákvarðanir um. 
Náttúrauðlindir landsins eru sameign 
landsmanna, og ákvarðanir um hvernig eða 
hvort þær eru nýttar eiga jafn mikið erindi 
við íbúa Reykjavíkur og Fjarðarbyggðar.

Fyrir nú utan að íbúakosningar geta að-
eins átt við um málefni sem snerta nærum-
hverfi fólks. Það eru hátt á fjórða hundrað 
kílómetra frá Fjarðarbyggð út á Dreka-
svæðið. Álíka langt og til Reykjavíkur.


