
Aðeins 69.900 kr.

NATURE’S REST
heilsurúm

FERMINGAR
TILBOÐ Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.

Fáanlegt í svörtu og hvítu.
Stærð: 120x200 cm.

Fullt verð: 79.900 kr.

Fyrir fólk sem 
stækkar og stækkar

Afgreiðslutími 
Mán. til fös. frá kl. 10–18
Laugardaga frá kl. 11–16
www.dorma.is

Holtagörðum 
512 6800
Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100

19.900 kr.

DÚNMJÚKUR 
DRAUMUR

QOD dúnsæng

· 60% dúnn

· 40% smáfiður

Fullt verð: 19.900 kr.

QOD dúnkoddi

· 15% dúnn

· 85% smáfiður

Fullt verð: 4.900 kr.

Fullt verð samtals: 24.800

TVENNU
TILBOÐ

Fyrir þínar
bestu stundir

Holtagarðar  |  Akureyri  |  www.dorma.is 

Fyrir fólk sem 

stækkar og stækkar

SHAPE HEILSURÚM
Rivera rúmstæði

Spape heilsudýna sem lagar sig  

að líkamanum. Rivera rúmstæði.

Fáanlegt í svörtu, hvítu og gráu.

Stærð: 120x200 cm.

Fullt verð: 140.900 kr.

112.640 kr.

69.900 kr.

24.900 kr.

20%
FERMINGAR

TILBOÐ

Shape Comfort 

koddi fylgir með 

að verðmæti
5.900 kr.

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Shape Comfort 

koddi fylgir með 

að verðmæti
5.900 kr.

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N GNATURE’S REST

heilsurúm
Nature’s Rest heilsudýna með Classic botni.

Fáanlegt í svörtu og hvítu.

Stærð: 120x200 cm.

Fullt verð: 79.900 kr.

FERMINGAR

TVENNA

DÚNMJÚKUR 

DRAUMUR
QOD dúnsæng

· 90% dúnn

· 10% smáfiður

Fullt verð: 25.900 kr.

QOD dúnkoddi

· 15% dúnn

· 85% smáfiður

Fullt verð: 4.900 kr.

FERMINGAR

TILBOÐ

Afgreiðslutími 

Mánudaga til föstudaga frá kl. 10–18

Laugardaga frá kl. 11–16

www.dorma.is

Holtagörðum 

512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

558 1100
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Dormabæklinginn 
finnur þú á dorma.is

Shape Comfort 
koddi fylgir með 

að verðmæti
5.900 kr.

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Tryggið 
ykkur miða

565 5900
midi.is

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu
Síðustu sýningar á leikárinu

Sunnudagur 12 apríl   Fimmtudagur 16 apríl 
Sunnudagur 19 apríl   Föstudagur 24 apríl  

 
Sunnudagur    12 apríl UPPSELT
Sunnudagur    26 apríl
Sunnudagur    3 maí 

"Leikhúsgaldrar og töfrabrögð eru nýtt 
með frábærum hætti í sýningunni..." Mbl

framúrskarandi DEKK
síðan 1917

Skeifunni 5      581 3002
Skútuvogi 12   581 3022

 

-fyrir kröfuharða ökumenn

                                dekkjahollin.is

Hlíðasmára 8 og Spönginni 13

Framúrskarandi hráefni - topp þjónusta - sanngjarnt verð
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Verkfall BHM hefur víða áhrif og getur tafið milljarðagreiðslur: 

Útborgun barnabóta í óvissu
Búast má við að barnabætur sem 

tugþúsundir fjölskyldna reikna 
með verði ekki greiddar út um 

mánaðamótin, eins og alla jafna. Verkfall 
BHM félaga hjá Fjársýslu ríkisins getur 
sett strik í reikninginn. 

„Það er ekki ljóst hvernig þetta endar. . 
Við eigum að greiða út bætur 30. apríl, en 
það er ekki ljóst hvort við náum að klára 
það í tæka tíð eða hvernig við förum að. 

Það verður ljóst í næstu viku,“ segir Stefán 
Kjærnested, varafjársýslustjóri. 

Verkfall félagsmanna BHM hefur 
þegar haft mikil áhrif víða í samfélaginu 
og hefur starfsemi sjúkrahúsa og sýslu-
manna mikið verið til umfjöllunar. Auk 
ýmissa verkfallsaðgerða BHM þá munu 
35 starfsmenn Fjársýslunnar leggja niður 
störf frá 20. apríl til 8. maí takist ekki 
samningar. 

Ætla má að hátt í 54 þúsund fjölskyldur 
reikni með því að fá greiddar barnabætur 
um mánaðamót, en samanlögð upphæð 
þeirra nemur milljörðum króna. 

Stefán Kjærnested segir þó að áhrifin 
af verkfalli félagsmanna BHM hjá Fjár-
sýslunni séu að mestu leyti óbein hvað 
almenning varðar en hafi þó veruleg 
áhrif á starfsemi ríkisins og fjölmargra 
stofnana.

Þúsundir félaga í BHM lögðu niður störf á fimmtudag og gengu fylktu liði um miðbæ reykjavíkur til að vekja athygli á kröfum 
sínum. Menntun á að meta til launa er ein meginkrafan. Verkföll félaga í BHM hafa haft áhrif víða, meðal annars á sjúkrahúsum 
og hjá sýslumanni, sem og Fjársýslu ríkisins. páll Halldórsson formaður BHM hefur kalllað eftir því að samninganefnd ríkisins 
sæki sér rýmra umboð til yfirboðara sinna.



2 11.  Apríl  2015REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

Segir óvægna gagnrýni 
vera lífsblóð akademíunnar
Ég hef aldrei lýst andstyggð á 

kynjafræði sem grein, en ég 
hef gagnrýnt margt af því sem 

komið hefur frá kynjafræðinni í HÍ,“ 
segir Einar Steingrímsson, frambjóð-
andi til embættis rektors Háskóla 
Ísalnds. Hann segist jafnframt hafa 
gagnrýnt það sem komið hafi úr öðrum 
greinum, og nefni hjúkrunar- og lækn-
isfræði, lögfræði og mannfræði. „Það 
eru yfirleitt óvísindaleg vinnubrögð 
eins og að draga víðtækar ályktanir um 
ástand og viðhorf í samfélaginu af við-
tölum við örfáa handvalda einstaklinga 
eða ónothæfum tölfræðigögnum eða 
eigin persónulegu skoðunum.“

Einar er í ítarlegu viðtali hér í blað-
inu um Háskóla Íslands og rektors-
framboðið. Ýmis ummæli hans, hafa 
vakið athygli. Einnig ummæli hans um 
menntun leikskólakennara, sem sett 
voru fram á facebook fyrir fáeinum 
misserum. 

„Ég hef heldur ekki sagt að „leik-
skólakennarar þurfi bara að hafa áhuga 
á föndri“. Hins vegar sagði ég á Face-
book fyrir tveim og hálfu ári að ég héldi 
að leikskólakennaranám þyrfti ekki 
að vera margra ára háskólanám. Mér 

finnst sjálfsagt að ræða hvers konar 
menntun sé nauðsynleg fyrir hin ýmsu 
störf, og vont ef háskólanám er álitið 
merkilegra en annað. Ég tók reyndar 
líka fram í þessum status að ég teldi að 
laun leikskólakennara ætti að hækka,“ 
bætir Einar við. 

„Við þá sem starfa á þessum sviðum 
segi ég það sama og við allt annað há-
skólafólk: Opinská umræða og óvægin 
gagnrýni er lífsblóð akademísks starfs. 
Við verðum að þola slíka gagnrýni og 
svara henni málefnalega. Og, sem 

rektor mun ég ekki taka ákvarðanir 
um hvaða greinar eigi að stunda innan 
skólans eða hvernig.“

Sjá ítarlegt viðtal bls. 10–12.

Ummælin um 
leikskólakennara: 
„Ég held að það sé óþarfi, og því 
rangt, að krefjast þriggja ára bók-
legs háskólanáms, hvað þá fimm, 
af leikskólakennurum. Ég held líka 
að rangt sé að líta á leikskóla sem 
undirbúning fyrir grunnskólanám. 
Fólk sem vinnur á leikskólum þarf 
að geta haft ofan af fyrir börnunum, 
þ.á.m. með áhugaverðum leikjum 
og föndri og jafnvel stundum ein-
hverju sem gæti líkst því sem gert er 
í fyrsta bekk grunnskóla, en til þess 
þarf enga sérstaka menntun, a.m.k. 
ekki umfram grunnskólamenntun. 
Umfram allt þarf þetta fólk að geta 
látið börnunum líða vel og séð til 
þess að þeim leiðist ekki mikið.

Hins vegar ætti að greiða leik-
skólakennurum hærri laun, hafi ég 
skilið rétt hver laun þeirra eru.“

Forsaga Rammaáætlunar
Fjallað var um Rammáætlun í 

þarsíðasta tölublaði Reykja-
víkur vikublaðs. Á umfjöllun-

inni mátti skilja að upphaf Ramma-
áætlunar mætti rekja til ársins 1993, 
annars vegar en 1990, hins vegar. 
Raunin er sú að baráttan fyrir áætlun 
um verndun vatnsfalla, jarðhitasvæða, 
fossa og hvera á sér enn lengri sögu. 

Árið 1971 voru lög um náttúru-
vernd samþykkt hér á landi. Um 
leið var leitað álits Náttúruvernd-
arráðs, ráðgefandi nefndar á vegum 
ríkssins sem varð til með náttúru-
verndarlögum 1956. Ráðið starfaði 
allt til ársins 2001, þegar Siv Friðleifs-

dóttir, umhverfisráðherra lagði ráðið 
niður. Ákvörðun var talin tengjast 
andstöðu ráðsins við Kárahnjúka-
virkjun. Frá því að lög um náttúru-
vernd voru samþykkt 1971 var ávallt 
leitað til Náttúruverndarráðs eftir 
áliti vegna fyrirhugaðra virkjana og 
skipulagt samstarf var með ráðinu og 
virkjunaraðilum næstu ár. 

Eftir endurteknar tilraunir til að 
afla tillögu um verndunar og virkj-
unaráætlun stuðnings á Alþingi var 
tillaga Hjörleifs Guttormssonar, sam-
þykkt sem þingsályktun árið 1989. 
„Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni 
að láta undirbúa á vegum Náttúru-

verndarráðs í samráði við yfirvöld 
orkumála áætlun um verndun vatns-
falla og jarðhitasvæða, fossa og hvera. 
Drög að slíkri áætlun verði lögð fyrir 
Alþingi til kynningar fyrir árslok 1990 
og áætlunin fullbúin til staðfestingar 
síðar.“

Þingsályktunin var til umfjöllunar 
SINÓ nefndarinnar, Samstarfsnefnd 
Náttúruverndarráðs og iðnaðarráðu-
neytisins, árið 1990. Um leið var 
þinginu greint frá því að verkið tæki 
lengri tíma en upphaflega var ætlunin. 
Til stóð að ljúka vinnunni um haustið 
1993 en til þess kom ekki, m.a. vegna 
fjárskorts. 

Íslendingar taki 
til hjá sjálfum sér
Jón Baldvin Hannibalsson fyrrver-

andi formaður Alþýðuflokksins 
og utanríkisráðherra, segir að 

Íslendingar verði að taka til í eigin 
ranni „svo að við getum uppfyllt 
inntökuskilyrðin, ef og þegar þar að 
kemur.“ Hann segir í bæjarblaðinu 
Kópavogi sem kom út í gær að hann 
sé síður en svo andvígur aðild Íslands 
að Evrópusambandinu, þótt hann hafi 
nýlega sagt að aðild væri ekki í sjón-
máli. „Ég leyfði mér bara að benda á 

staðreyndir, sem ættu að liggja öllum í 
augum uppi. Burtséð frá því, hvort við 
styðjum aðild eða ekki, getur ekki af 
henni orðið í bráð. Fyrir því eru tvær 
ástæður. Sú fyrri er, að við uppfyllum 
ekki inntökuskilyrðin. Hin síðari er 
sú, að ESB er í tilvistarkreppu og mun 
ekki veita viðtöku nýjum aðildar-
ríkjum a.m.k. næsta hálfa áratuginn. 
Þetta er bara svona, hvort sem okkur 
líkar betur eða verr.“

Tíu vilja stýra 
Listasafninu
10 umsóknir bárust um stöðu safn-

stjóra Listasafns Reykjavíkur. Um-
sækjendur um stöðuna eru: 

Auður Harpa Þórsdóttir, forstöðu-
maður, Halldóra Arnardóttir, list-
fræðingur, Jón Andri Óskarsson, nemi, 
Kristbjörg Ýrr Jónasdóttir, forstöðu-
maður, Margrét Elísabet Ólafsdóttir, 
kennari, Ólöf Kristín Sigurðardóttir, for-
stöðumaður, Tryggvi Jónsson, aðstoðar-
veitingastjóri, Yean Fee Quay, deildar-
stjóri og Æsa Sigurjónsdóttir, dósent. 
Einn umsækjandi tók umsóknina aftur. 

Hafþór Yngvason, sem hefur stýrt 

Listasafni Reykjavíkur sl. 10 ár, lætur 
af störfum í haust. 

Listasafn Reykjavíkur geymir þrjú 
megin söfn í þremur sýningarhúsum; 
safn Ásmundar Sveinssonar í Ás-
mundarsafni, safn Jóhannesar Kjar-
vals á Kjarvalsstöðum og safn verka 
Erró í Hafnarhúsi. Listasafn Reykja-
víkur hefur jafnframt umsjón með 
myndverkum á almannafæri í eigu 
borgarinnar. 

Gert er ráð fyrir að ákvörðun um 
ráðninu safnstjóra verði tilkynnt í 
byrjun maí, segir í tilkynningu. 

Einar Steingrímsson.

Hugmyndir um aflandsfélag Orkuveitu Reykjavíkur: 

Skattaskjól skapi 
Íslandi skatttekjur
Orkuveita Reykjavíkur hefur 

mánuðum saman unnið að 
stofnun eigin tryggingafélags 

á aflandseyjunni Gurnsay í Ermar-
sundi. Fulltrúar meirihlutaflokkanna 
í stjórn Orkuveitunnar hafa ekki gert 
athugasemdir við þetta. Kjörnir full-
trúar Sjálfstæðisflokksins ekki heldur. 
Borgarstjórnarfulltrúar meirihluta-
flokkanna hafa hins vegar gert fyrirvara 
við málið og borgarfulltrúi Framsóknar 
og flugvallarvina leggast alfarið gegn 
málinu. 

Samkvæmt áhættumatsskýrslu 
Orkuveitunnar, sem Reykjavík viku-
blað aflaði sér, hefur Orkuveitan unnið 
eftir Bermúda módeli Landsvirkjunar 
um eigið tryggingafélag. Telur OR að 
spara megi iðgjöld í skattaparadísinni 
sem gæti síðar meir skilað sé í fé til 
Orkuveitunnar sem yrði skattað hér-
lendis. Það fé er ekki í hendi og hafa 
vaknað spurningar um hin pólitísku 
skilaboð sem óhjákvæmilega yrðu 
send. 

Ítarleg umfjöllun á bls. 8.

100 ára afmæli kosningaréttar: 

Afmæli fagnað á Everest
Vilborg Arna Gissurardóttir 

pólfari og háfjallahetja sem 
nú klífur hæsta fjall veraldar 

hyggst fagna 100 ára kosningarétt-
arafmæli á toppi Everestfjalls. Vilborg 
Arnar fékk fána 100 ára kosningarétt-
arafmælisins og hyggst flagga á toppi 
fjallsins í næsta mánuði, þegar hún 
nær toppnum. 

Vilborg Arna pólfari setti sér það 
markmið að klífa Tindana sjö á einu 
ári, hæsta fjallstind í hverri heimsálfu. 
Vilborg hefur náð á sex tinda en varð 
að snúa frá í Everest ferðinni í fyrra  
þegar mannskaði varð á fjallinu. 

Nú heldur hún á ný á Everest, síð-
asta og jafnframt erfiðasta tindinn. 
Vilborg ætlar sér að verða fyrst ís-
lenskra kvenna til að sigra þetta 
hæsta fjall jarðar en það er 8.848 
metrar að hæð. Hún hélt utan 31. 
mars og hefur verið við undirbúning 
við fjallið og í hæðaraðlögun. Þann 
13. maí mun hún halda upp fjallið 
eða síðar eftir veðri. Sú ferð mun 
taka 5 daga. 

Vilborg með fánann sem blakta mun á toppi Everest ásamt Ástu ragnheiði 
Jóhannesdóttur, framkvæmdastjóra afmælisnefndarinnar.



Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16.

Ford Fiesta, bensín 65 hö/EcoBoost 100 hö, beinskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,3 l/100 km. CO2 99 g/km.
Ford Fiesta, EcoBoost bensín 100 hö, sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,9 l/100 km. CO2 114 g/km.
Tökum allar tegundir bíla uppí nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

ford.is

5 dyra  •  MyKey  •  Fáanlegur með vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð  •  Hiti í framsætum  
3,5 tommu upplýsingaskjár  •  AUX og USB tengi  •  Fær frítt í stæði í miðborg Reykjavíkur  •  Samlitaðir stuðarar

Rafdrifnir og upphitanlegir hliðarspeglar  •  Tvískipt niðurfellanleg aftursæti 60/40  •  Samlituð vindskeið  •  6 hátalarar
Einstaklega rúmt farangursrými (290 lítra)  •  Frábær í endursölu  •  Start Stop spartækni •  Brekkuaðstoð

Sérstakt hitaelement er í miðstöð og er hann því mjög fljótur að hitna  •  Samlitaðir hliðarspeglar  •  EasyFuel
ESP stöðugleikastýrikerfi með spólvörn  •  Ofnæmisprófuð efni í innréttingu  •  Fáanlegur sjálfskiptur

5 stjörnu öryggi  •  Öryggispúðarnir eru óvenju margir eða 7 talsins, þar af einn fyrir hné ökumanns 

Nýi besti vinur þinn?
Ford Fiesta frá 2.390.000 kr.

Mest seldi smábíll Evrópu

Glæsilegur staðalbúnaður

Komdu og prófaðu
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Þrenging Grensásvegar 
milli Miklubrautar og 
Bústaðavegar
Þrenging Grensásvegar milli 

Miklubrautar og Bústaðavegar 
hefur verið í umræðunni og hafa 

sumir talið það hið mesta óráð og fundið 
því allt til foráttu. Talað hefur verið um 
umferðarteppur, tafir á umferð, árás 
á einkabílinn, að sjúkrabílar tefjist og 
um peninga sem frekar ætti að fara í 
viðgerðir á malbiki og svo framvegis.

Þrengingin er til komin vegna 
áhyggna og ábendinga íbúa sitthvorum 
megin Grensásvegar um hraðan akstur 
og að þessi breiða gata skapi hættu fyrir 
börn og aðra sem leið eiga yfir götuna.

Til stendur að breikka gangstéttir 
sitthvoru megin götunnar og leggja 
hjólastíga sitthvoru megin næst ak-
brautum í akstursstefnu. Ytri akbraut-
ina í hvora átt á að nota undir þessar 
gangstéttir og hjólastíga og á því ekki 
að þurfa að undirbyggja stéttir og stíga 

að mestu leyti. Miðeyja milli akbrauta 
verður óhreyfð en hún verður fegruð 
með gróðri.

Ökuhraði í þéttbýli skiptir langmestu 
máli fyrir öryggi gangandi og hjólandi 
vegfarenda. Líkur á alvarlegu slysi eða 
banaslysi vex í veldisfalli við hraða bíls. 
Þá skiptir það megin máli fyrir öryggi 
gangbrauta að gangandi þurfi aðeins að 
fara yfir eina akbraut í hvora aksturs-
stefnu.

Ökuhraði á Grensásvegi hefur verið 
mældur og var hann að meðaltali vel yfir 
hámarkshraða í norður niður brekkuna 
en nokkuð lægri í suður upp brekkuna 
en þó að meðaltali yfir leyfðum há-
markshraði sem er 50 km/klst. Hraði 
í þéttbýli fer að langmestu leyti eftir 
hönnun gatna. Það er ekið hraðar eftir 
beinum og breiðum götum en hægar 
eftir þröngum og krókóttum götum. 

Tillaga hefur komið fram um að 
færa götuna til í þversniðinu en hafa 
hana áfram tvöfalda. Það mun líklega 
ekki lækka ökuhraða og gangbrautir 
munu áfram verða yfir tvær akbrautir í 
hvora akstursstefnu. Markmið um lægri 
ökuhraða og öruggari þveranir mun 
því líklega ekki nást. Framkvæmdin 
verður líka dýrari ef að líkum lætur 
því undirbyggja þarf nýjar akbrautir 
á núverandi umferðareyju og vestan 
núverandi akbrauta í suður.

Þá hefur verið bent á að slysaskrán-
ing bendi ekki til þessa að mörg slys 
verði á gangandi og hjólandi vegfar-
endum við Grensásveginn. Það segir 
þó líklega ekki alla söguna. Slys eru 
háð mörgum þáttum þar á meðal þætti 
sem á ensku kallast „exposure“, sem hér 
mætti þýða sem „notkun“. Ef fáir ganga 
eða hjóla á Grensásveginum eru ekki 
miklar líkur á að slys verði hjá þessum 
vegfarendum. Þeir sem hafa gengið eða 
hjólað yfir eða eftir Grensásveginum 
vita það að það gera þeir ekki nema 
í hálfgerðri neyð. Foreldar eru enn-
fremur líklegri til að aka börnunum 
sínum yfir Grensásveginn frekar en að 
leggja þau í hættu við að láta þau ganga. 
Fá slys við Grensásveginn er líklega 
fremur merki um óvistlegt umhverfi 
frekar en að það sé sérstaklega öruggt 
fyrir gangandi og hjólandi.

Grensásvegur er ekki fyrsta gatan í 
Reykjavík í norður-suður stefnu sem 
hefur verið þrengd. Nú muna menn 
varla eftir þeim lengur. Hvað segir 
reynslan okkur um þrengingu gatna? 
Hefur þrenging gatna leitt til þess að það 
séu umferðarteppur á þessum götum og 
langar raðir bíla? Langahlíð, Háaleitis-

braut, Skeiðarvogur, Réttarholtsvegur. 
Ég get nefnt „teppur“ (ef hægt er að 
kalla það að bíða tvenn ljós á annatíma 
teppu) í öðrum götum en ég man bara 
ekki eftir því að hafa þurft að bíða lengur 
en ein ljós á neinni af þessum götum. 
Hversvegna ætti Grensásvegur að vera 
öðruvísi? Útreikningar benda ekki til 
þess og reynslan af fyrri þrengingum 
bendir ekki til þess heldur. 

Allar líkur benda til þess að þrenging 
Grensásvegar sunnan Miklubrautar sé 
skynsamleg framkvæmd. Hún verður 
tiltölulega ódýr vegna þess að hægt er 
að nýta gömlu akbrautirnar og hún mun 
draga úr umferðarhraða og bæta öryggi 
þverana. Það er ekki ólíklegt að hún 
auki öryggi bílaumferðar á gatnamótum 
Grensásvegar og Miklubrautar með því 
að lækka hraðann á Grensásvegi en á 
þessum gatnamótum hafa orðið mörg 
slys. Hjólastígarnir munu gera hjól-
reiðar fýsilegri og þægilegri og munu 
tengjast öðrum hjólastígum meðfram 
Bústaðavegi og Miklubraut. Síðast en 
ekki síst mun Grensásvegur verða fal-
legri og vistlegri gata og veitir ekki af.

Árið 1915 gekk í gildi stórnarskrárbreyting sem kvað á um að konur 40 ára 
og eldri fengju kosningarétt og kjörgengi til Alþingis. Þetta var í fyrsta sinn 
sem konur fengu þessi réttindi. En um leið var einstakt í heiminum – lík-

lega fyrr og  síðar – að hafa þetta aldursákvæði. Kosningaréttur karla var nokkuð 
almennur þegar konur fengu þessi réttindi fyrst; en um tveir þriðju karla höfðu 
þá þegar þessi réttindi. En stór hópur þeirra hafði þó verið útilokaður. Þetta sama 
ár fengu karlkyns vinnumenn 40 ára og eldri líka kosningarétt. Þetta undarlega 
aldursákvæði var séríslenskt og mun annað eins hvergi hafa fundist í kosningalögum.
Því er fagnað í ár að öld er nú  liðin frá því að konur fengu fyrst þessi réttindi sem við 
nú teljum til grundvallarréttinda í lýðræðssamfélagi. Réttar sem allir eiga að njóta.
Á dögunum var af þessu tilefni haldinn sérstakur hátíðarfundur í borgarstjórn 
Reykjavíkur: Hátíðarfundur kvenna. 
Þarna voru gerðar merkilegar samþykktir. Ákveðið var að standa fyrir afrekssýn-
ingu kvenna og að halda málþing um þátttöku og áhrif kvenna í stjórnmálum 14. 
desember í ár. Þetta er afmælisdagur Ingibjargar H. Bjarnason sem fyrst íslenskra 
kvenna var kjörin á þing. 
Einnig var á hátíðarfundinum tekin mjög mikilvæg og stefnumarkandi ákvörðun. 
Þessi tillaga var lögð fram á fundinum:
„Konur voru í forystu fyrir byggingu spítala fyrir 100 árum til að efla heilbrigði 
þjóðarinnar. Stærsta heilbrigðisvandamál nútímans er ofbeldisógnin. Hátíðafundur 
kvenna í borgarstjórn samþykkir því að fela forsætisnefnd að hefja undirbúning að 
stofnun ofbeldisvarnefndar á vegum mannréttindaráðs. Tillaga að fyrirkomulagi 
liggi fyrir þann 1. nóvember 2015.“
Þetta er gríðarlega mikilvægt framtak sem mun vonandi hafa mikil áhrif til góðs. 
Viðnám gegn ofbeldi er gríðarlega mikilvægt. Frumkvæði lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu til að sporna gegn heimilisofbeldi þykir þegar sýna árangur hér í 
borginni og brýnt er að halda þessu áfram. 
Það er sömuleiðis jákvætt að fulltrúar allra flokka taki höndum saman í mikilvægu 
samfélagslegu máli. Ekki er síður mikilvægt að karlar og konur taki höndum saman 
í þessu efni sem öðrum. Það er ekki síður mál okkar karlanna að spyrna við gegn 
ofbeldi en kvenna. Það skulum við gera að okkar skilyrðislausu baráttumáli. Það 
skilar okkur öllum betra samfélagi.

Ingimar Karl Helgason 

LEIÐARI

Fyrir betra  
samfélag

Leiðin til árangurs
Þingmenn greiða atkvæði með 
ýmsu móti. Athygli vekur þó að 
þingflokkur Pírata er í heild sinni í 
þremur efstu sætunum yfir þá sem 
oftast skila auðu. Raunar er það svo 
að einn þingmanna flokksins skilar 
auðu í 2/3 tilvika. Píratar mælast 
með mest fylgi allra flokka. Kannski 
er það formúlan? Og þó. Þingmenn 
úr röðum Bjartrar framtíðar og 
Samfylkingarinnar fylgja fast á hæla 
Pírata í þessum mælingum. Hjásetur 
hafa ekki skilað þeim stuðningi í 
skoðanakönnunum. 

Valdabarátta?
Ríkisútvarpið tók 
upp ítarlega frétt 
úr Morgunblað-
inu á fimmtudag 
um „valdabar-
áttu“ í stjórn 
HB Granda í 
aðdraganda aðalfundar nú fyrir 
helgi, þar sem meðal annars átti 
að ákveða að borga hluthöfum 2,7 
milljarða króna arð. Kristján Lofts-
son og hans venslafólk eru hins 
vegar nú sem hingað til algjörlega 
ráðandi í fyrirtækinu, og eiga að 
minnsta kosti 43 prósenta hlut, 
beinan og óbeinan. 

Tækileg vitni?
Fréttir Fréttablaðsins 
af útrásarvíkingum 
hafa að vonum vakið 
athygli í vikunni. Óli 
er ekki Ólafur segir 
blaðið. Blaðið hefur 
leitt fram maka og 
fjölda manna sem 
ýmist hafa verið á launaskrá Ólafs 
Ólafssonar eða viðskiptafélaga hans. 
Þetta kemur í kjölfar áhugaverðrar 
yfirlýsingar aðalritstjóra 365 miðla 
um að fjölmiðlar taki við þar sem 
dómstólum sleppi.
Það er slæmt mál ef Hæstiréttur 
hefur dæmt saklausan mann í fang-
elsi. Það er líka slæmt mál ef fjölmið-
ill er notaður í hagsmunaskyni fyrir 
fáeina auðmenn. 

Tveir dagar
Karl Garðarson framsóknarþing-
maður tók sig óvænt til og lagðist 
gegn bónusum bankamanna og 
stjórnarfrumvarpi nú í vikunni. 
Það er ágætt hjá Karli að taka undir 
málflutning stjórnarandstöðunnar, 
enda þótt hann hafi ekki sýnt mál-
inu áhuga þegar það var rætt á 
þingi. Það verður enda seint hægt 
að færa fyrir því rök að ríkisvaldið 
eigi að aðstoða við að hlaða undir 
yfirmenn í bönkum. Kannski ekki 
síst þegar samtök ríkisstarfsmanna 
eru í verkfalli og verkafólk á al-
mennum markaði þarf að grípa til 
neyðarréttar vegna launakröfu sem 
vart nær launum bankaforstjóra í 
tvo daga. 

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Jæja, þið eruð kannski búin að gleyma 
því hvaða meðferð síðasta ríkisstjórn 
fékk hjá þeim sem ekki gátu sætt sig 
við að vera ekki lengur valdhafar. Ég 
dreifi 100 tonnum af skít á túnin mín á 

hverju ári en það er lítið 
miðað við þau ósköp.“

- Þorsteinn Bergsson 
sauðfjárbóndi í um-
ræðum á Facebook.

Hljóð einkavæðing
Mikil gagnrýni hefur verið á raf-
ræn skilríki í síðari hluta vikunnar, 
eftir að fréttastofa Ríkisútvarpsins 
upplýsti að um áramótin hyggðist 
fyrirtækið Auðkenni fara að inn-
heimta gjald fyrir skilríkin eins og 
boðað hafði verið. Gjaldið virðist á 
yfirborðinu ekki vera hátt, og fólk er 
væntanlega vant því að greiða fyrir 
önnur skilríki líkt og vegabréf. Spyrja 
má hvort fólki sjáist yfir mikilvægt 
atriði: Einkavæðingu skilríkjaútgáfu.

Örvænting
Sj á l f s t æ ð i s me n n 
komu svefnausir 
út úr páskafríinu 
enda skiljanlegt 
þegar stuðningur 
við Pírata mælist 
meiri en við hinn gam-
algróna valdaflokk. Morgunblaðið 
lét til sín taka og aðrir fjölmiðlar létu 
ekki sitt eftir liggja við að fylgja eftir 
þeim óvæntu stórfréttum að flokkur 
í stjórnarandstöðu sitji hjá við at-
kvæðagreiðslu á Alþingi.

Tók hvað?
Sveinbjörgu Birnu Sveinbjörns-
dóttur er mikið strítt þessa dagana 
á því að gúggla ekki nóg. Formaður 
Sjálfstæðisflokksins gengur lengra 
en Sveinbjörg og virðist bera um-
mæli sín undir google translate fyrir 
birtingu á Facebook. Hann hefur nú 

fyrstur manna, ef marka má gúggl, 
notað orðasambandið „taka skjól“ í 
merkingunni  ‘afsaka sig’, ‘bera e-ð 
fyrir sig’ – en uppruna orðtaksins 
nýja er kannski að finna vestanhafs?

Einfalt mál
Eini sjálfstæðismaðurinn sem virðist 
taka velgengni Pírata með nokkru 
jafnaðargeði á opinberum vettvangi 
er Brynjar Níelsson. Hann hefur um 
nokkurt skeið greint hina pólitísku 
stöðu á bloggi sínu og tekur þessu 
bara eins og hverjum virkum degi:  
Vinstri menn skulu þeir vera. Og 
málið afgreitt.

Orkustangir
Það vakti athygli þegar Eygló 
Harðardóttir félagsmálaráðherra 
sendi orkustangir til starfsfólks 
fjármálaráðuneytisins. Rætt var í 
heitum potti einnar sundlaugar á 
fimmtudagsmorgun að líklega hefðu 
orkustangirnar lent í húsinu við 
hliðina, í menntamálaráðuneytinu. 
Það sé eina trúverðuga skýringin á 
allri þeirri orku energy sem sýni sig í 
störfum Illuga Gunnarssonar ... 

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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Way of Life!

                                         er öflugur, fjórhjóladrifinn 
snillingur með ríkulegan staðalbúnað. 
Meðaleyðsla er aðeins 5,7 l/100km sjálfskiptur.

All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.
Komdu og prófaðu. Þú kemst alla leið!

Suzuki bílar hf.   I  Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki

Verð  kr. 
4.780.000

FjórhjóladriFinn, 
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Bárður 
Tryggvason

Sölustjóri
896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Framkvæmdastjóri 
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Löggiltur 
fasteignasali B.Sc

693 3356 

Vilborg 
Gunnarsdóttir

Viðskiptafræðingur M.Sc 
Löggiltur 

fasteignasali 

891 8660

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Verðbréfamiðlari 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Heimir 
Bergmann 

Sölufulltrúi

630 9000

Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes

893 4718

Garðar 
Kjartansson

Sölufulltrúi

853 9779

Ellert 
Róbertsson

Sölufulltrúi

893 4477

Þórunn 
Pálsdóttir

Verkfræðingur MBA
Sölufulltrúi

773 6000

G. Andri
Guðlaugsson

Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

Nútímaleg,  krafmikil og framsækin fasteignarsala 
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna.
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www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477
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 MENNINGIN
Hildur  

BjörgvinsdóttirBestu hugmyndirnar þegar  
hugurinn hættir að þvælast fyrir
„Þetta er yfirlitssýning á því sem mér þykir vænst um á ferlinum, því sem 
hafði áhrif á mig sem grafískan hönnuð, verk sem breyttu mér og opnuðu 
mig, gerðu mig hæfari. Það eru mörg verk á sýningunni, þetta eru t.d. 
logo (auðkennismerki), plaköt, bækur, bókakápur, bæklingar ofl. Sumt 
voru skissur, eitthvað sem ég gat ekki selt á sínum tíma en mér fannst 
áhugaverðar og jafnvel gaman fyrir aðra að sjá. Verkin eru ótal mörg og 
sýna mikinn fjölbreytileika, það mikinn að á tímabili var ég að hugsa um 
að kalla sýninguna: „Ámundar“ - því mér fannst þetta geta verið eftir 
marga. Þó er þetta aðeins brotabrot af því sem ég hef gert, innan við 1%.“ 
segir grafíski hönnuðurinn Ámundi Sigurðsson en þessa dagana stendur 
yfir yfirlitssýning á verkum hans í Hönnunarsafni Íslands. 

Minni tími í nútímanum
Sýningin er haldin í tilefni 30 ára 
starfsafmælis Ámunda sem upplifði 
starfsgreinina fyrir tíma tölvutækn-
innar. Hann segir að þrátt fyrir að allt 
hafi tekið margfalt lengri tíma áður 

fyrr finnist honum engu að síður að í 
dag sé bæði minni tími og peningar. 
Þegar hann byrjaði hafi einungis verið 
notast við myndavél sem hét reprom-
aster til að stækka og minnka form 
og letur. „Allt var unnið svart/hvítt 

þ. e. grafískt. Letur var sett útí bæ og 
fékk maður það sent með leigubílum. 
Allt tók lengri tíma en í dag, margfallt 
lengri tíma. Það gat tekið nokkra daga 
að vinna auglýsingu og jafnvel vikur 
að hanna og gera t.d. bækling tilbúinn 
fyrir prent. Eitthvað sem gæti tekið 
í dag nokkra klukkutíma með vönu 
fólki.“ 

Grafískur hönnunarmiðill
Ámundi segist eiga sér nokkur uppá-
halds verk sem flest hafa orðið til þegar 
hugurinn hætti að þvælast fyrir, þegar 
hann hefur verið orðinn of þreyttur 
til að leysa verkefnið og er við það að 
gefast upp eða þegar hann þarf að svara 
í símann og heldur áfram að vinna á 
meðan. „…og allt í einu gerist eitt-
hvað og ég stari í forundran, hvaðan 
kom þetta? Gerði ég þetta? Þá finnst 
mér ég stundum vera miðill. Grafískur 
hönnunarmiðill.“ Aðspurður hvernig 
verk honum finnist skemmtilegast 
að vinna segir hann að í seinni tíð sé 
frelsið skemmtilegast, þá opnist nýjar 
hurðir og hliðar sem hann ekki vissi 
að væru til. 

Öfugt við myndlistarmenn þá starfar 
Ámundi nánast undantekningarlaust 
fyrir aðra sem hann segir iðulega skapa 
togstreitu sem aftur sé eins og nún-
ingur sem leiði oftast til einhvers nýs 
og spennandi. Þá þurfi hann að geta 
útskýrt fyrir verkkaupanum afhverju 
hann kjósi að gera hlutina á einhvern 

ákveðinn hátt. Hann þurfi að geta 
„selt“ verk sín og stundum hafi það 
verið sárt að geta ekki sannfært við-
skiptavininn um það sem hann trúi 
sjálfur á. „Ég sé að ég hef haft mikla 
aðlögunarhæfileika, verið nokkurs-
konar kamelljón. Ég hef aðlagað mig 
að kúnnum og verkefnum en þó þannig 
að ég segi alltaf það sem mér finnst og 
því sem ég trúi að sé rétt fyrir verk-
efni eða kúnna. Það er hluti af minni 
þjónustu að vera einlægur og líka 
ákveðinn ef mér finnst það eiga við. 
En það er alltaf kúnninn sem ræður 
að lokum. Hann borgar. Ég vinn fyrir 
marga litla kúnna og flesta hef ég unnið 
fyrir í mörg ár og þá myndast traust og 
það er gaman. Ég get eiginlega ekki 
unnið með fólki nema að samskiptin sé 
heiðarleg og einlæg, þetta eru samskipti 
og samvinna, ég læri og kenni. Og svo 
er stundum, t.d. í stórum verkum eins 

og bókahönnun, þá er eins og bókin 
eignist sjálfstætt líf og taki yfir og þá 
verður maður bara að fylgja eftir.“ 

Eins og þroskað vín
Það fer mikið eftir verkefnunum hvaðan 
Ámundi fær hugmyndir sínar, sum 
leysast mjög hratt, meðan önnur taka 
lengri tíma. Hann segir það stundum 
fara eftir trausti viðskiptavinarins en 
einnig hvort verkefnið snerti eitthvað 
af hans eigin áhugasviðum. Þá segir 
hann góðar hugmyndir streyma inn 
þegar hann stundi hugleiðslu. „Mér 
finnst ég aldrei hafa verið betri en í dag, 
aldrei hafa verið hæfari og ég sé það 
líka á nýjustu verkefnunum mínum. 
Ég er eins og þroskað vín sem kemur 
á óvart. Ég kem sjálfum mér á óvart. 
Mér finnst það skemmtilegast - þ.e. að 
koma á óvart.“ 

Sýning Ámunda stendur til 31.maí 

„Ég hef aðlagaði mig að kúnnum og verkefnum en þó þannig að ég segi alltaf 
það sem mér finnst og því sem ég trúi að sé rétt fyrir verkefni eða kúnna,“ 
segir Ámundi Sigurðsson. Mynd: Spessi.

Fjölmörg og fjölbreytt hönnunarverk eru á sýningunni, en þó innan við prósent 
af starfinu. Mynd: Spessi.

Frá yfirlitssýningu Ámunda í Hönnunarsafni íslands, Hann segist koma sjálfum sér á óvart. Mynd: Spessi.
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Orkuveita Reykjavíkur hefur unnið að stofnun eigin tryggingafélags í skattaskjóli: 

Bermúda áætlun Landsvirkjunar 
notuð sem fyrirmynd
Mánuðum saman hefur Orkuveita Reykjavíkur unnið að stofnun eigin 
tryggingafélags á lágskattaeyjunni Guernsey. Áætlunin byggir á trygginga-
starfsemi Landsvirkjunar á Bermúdaeyju. Landsvirkjun stofnaði eigið 
tryggingafélag með sama hætti fyrir um áratug, það er árið 2003. Mál 
Orkuveitunar varð fyrst opinbert eftir að fundargerð frá fundi Borgarráðs 
í lok febrúar en þar gerðu fulltrúar Framsóknarflokks og flugvallavinar 
athugasemd við málið. „Framsókn og flugvallarvinir lýsa því yfir að þeir 
leggjast algerlega gegn því að dótturfyrirtæki Reykjavíkurborgar, Orkuveitu 
Reykjavíkur, verði veitt heimild til að stofna aflandsfélag í skattaafsláttar-
ríkinu Guernsey um vátryggingarstarfsemi, nánar tiltekið frumtryggingar-
félag.“ Borgarstjórnarmeirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Pírata 
og VG setti þá þegar fyrirvara á áætlanir stjórnar Orkuveitunar. 

Málið er umdeilt innan meirihlutans 
og hafa viðmælendur blaðsins bent á 
að borgin sé í prinsipinu á móti því 
að færa starfsemi og fé til aflandseyja. 
Það sé að sjálfsögðu peningahagræði 
falið í því að færa starfssemi til svæða 
þar sem skattur sé ekki greiddur en 
slíkt gangi gegn hagsmunum sam-
félagsins. Innan Orkuveitunar virð-
ist um leið skilningur á að málið sé 
viðkvæmt. Upplýsingar um fyrirtætl-
anir félagsins má finna í fundargerð 
stjórnar frá því í lok ágúst í fyrra, 
þó án þess að fram komi að félagið 
verði stofnað á lágskattasvæði. Þá var 
Björn Ágúst Björnsson, sérfræðingur 
í fjár- og áhættustýringu, fenginn til 
að kynna tryggingamál Orkuveitunar 
en Björn Ágúst er höfundur skýrslu 
um „eigið tryggingafélag OR“ sem er 
grunnurinn að áætlunum félagsins. 

Lágsskattasvæðaviðskipti
Í dag eru svokallaðar „all risk“ 
tryggingar Orkuveitunar tryggðar 
erlendis. Þar er um að ræða tryggingar 
á Hellisheiði og Nesjavöllum. Sam-
kvæmd áhættuskýrslu Orkuveitunar 
er vátryggingaverðmætið um 900 
milljónir bandaríkjadala en hámarks-
fjárhæð tjónabóta er 700 milljónir 
bandaríkjadala. Þessar tryggingar 
eru í dag hjá erlendum aðilum og ið-
gjöldin eru að jafnaði um 1.35 milljón 
bandaríkjadala á ári. Viðmælendur 
blaðsins bentu á að margir þessa 
aðila séu í dag í skattaumhverfi eins 
og Guernsey eða Bermúda. Nýlega 
lækkuðu gjöld Orkuveitnar í 1.15 
milljón dali þó með þeim skilyrðum 
að sjálfstryggingaábyrgð Orku-
veitunar verði hærri en áður. „Vegna 
sjálfsábyrgðar í vátryggingum, mun 
OR tapa allt að 1 m. bandaríkjadala 
þegar vátryggingatjón verður þó svo 
að eigin tryggingafélag hafi ekki verið 
stofnað,“ segir í áhættuskýrslu Orku-
veitunar. Strax á fyrstu stigum máls-
ins virðist Ísland hafa verið útilokað 
sem mögulegt rekstrarumhverfi. 
Þær staðsetningar sem horft var til 
eru; Bermuda, Guernsey, Írland og 
Lúxemborg. Guernsey skoraði hæst 
í þeim samanburði. 

0% tekjuskattur
Kostnaður við stofnun félagsins er, 
samkvæmt mati Orkuveitunar, um 
30 þúsund bandaríkjadalir en eftir 
það verður rekstrarkostnaður um sex-
tíu þúsund bandaríkjadalir á ári. Við 
stofnun félagsins þarf að greiða hlutafé 
félagsins í stofnsjóð og er fjárhæðin í 
samræmi við umfang rekstursins og 

þá vátryggingaáhættu sem félagið ber 
í upphafi. Lagt er til að stofnhlutafé 
verði tvær milljónir bandaríkjadala 
en það verði ekki að öllu leyti greitt 
inn í félagið við stofnun. Í gögnum OR 
kemur fram að staðsetning félagsins 
er ákveðin með hliðsjón af eftirfar-
andi þáttum: Kröfum um gjaldþol og 
eigið fé, kostnaði við stofnun félags, 
skattalegri meðhöndlun, kostnaður 
við þjónustu, tímamismun og ferða-
tíma, stöðugleika heimaríkis og orð-
sporsáhætta. Í tilfelli Guernsey eru 
reglurnar afar hagstæðar, 0% skattur, 
lítið regluverk og ekki er stefnt að því 
að taka upp Solvency II reglur um 
gjaldþrot vátryggingafélaga. Mikil-
vægast er þó að mikið framboð er á 
heildsölutryggingaþjónustu og þjón-
ustu við rekstur eigin tryggingafélaga 
á Guernsey. Í gögnum Orkuveitunar 
kemur fram að rekstur félagsins verði 
að öllu eða mestu leyti útvistaður til 
tryggingaráðgjafa. Að lokum var orð-
sporaáhætta vegna málsins metin. 
„Nafnið Guernsey tengist Stóra-Bret-
landi í huga flestra en aflandseyjar-
félögum og skattaskjólum í huga 
sumra. Þeir sem vel þekkja til vita að 
Guersney er hluti af breska konungs-
veldinu og telst til Bretlandseyja en 
ekki Stóra-Bretlands. Stendur utan 
ESB.“ Þetta er sú áhætta sem verður 
metin af kjörnum fulltrúum. 

Hvað er Solvency II? 
Fjallað er um Solvency II á vef Fjár-
málaeftirlitsins þar sem vinna við upp-
töku reglnanna fer fram. „Í Solvency 
II felst umfangsmikil endurskoðun á 
reglum um gjaldþol vátryggingafélaga 
á Evrópska efnahagssvæðinu (EES). 
Markmiðið er að samræma lagaum-
hverfið sem gildir á vátryggingamark-
aði í einstökum ríkjum Evrópusam-
bandsins (ESB), bæta neytendavernd 
og tryggja fjárhagslegan stöðugleika á 
vátryggingamarkaði.“ Þá kemur fram 
að; „Taka skal upp áhættumiðað verk-
lag við eftirlit sem veitir vátrygginga-
félögum nægan hvata til að mæla, stýra 
og milda áhættu sína á viðeigandi hátt. 
Þannig eru gjaldþolsreglur í Solvency 
II áhættumiðaðar (e. risk based). 
Í því felst að vátryggingafélög sem 
taka mikla áhættu eða eru með slaka 
áhættustýringu þurfa að gangast undir 
hærri gjaldþolskröfur en félög sem 
taka minni áhættu eða eru með góða 
áhættustýringu.“ Í tilfelli tryggingafé-
laga eins og þess sem Orkuveitan ætlar 
að stofna, og Landsvirkjun hefur rekið 
í rúman áratug, eru deildar meiningar 
um hve viðeigandi Solvency II eru. Í 
gögnum Orkuveitunar kemur fram að 
Solvency reglurnar séu; „íþyngjandi 
og jafnvel óveiðingad afyrir eigin 
tryggingafélög.“ Á upptaka þeirr þátt 
í að Írland og Lúxemburg eru ekki talin 
viðeigandi staðsetning fyrir trygginga-
félag Orkuveitunar. Þá er bent á að 
Bermúda hyggist taka upp reglurnar 
en þó þannig að reglurnar gildi ekki 
um eigin tryggingafélög. „Ekki er ljóst 
hvort það sé fært,“ segir í áhættuskýr-
slu OR. 

Til hvers þetta bix? 
Í áhættuskýrslu OR kemur fram það 
mat OR að iðgjöld félagsins séu allt of 
há. „Með hliðsjón af því að árleg eigna-
tjón í jarðvarmavirkjunum í heiminum 
eru talin vera um 2 m USD á ári er sýnt 
að iðgjöld OR í virkjanatryggingum 

eru frekar há.“ Í sömu skýrslu kemur 
fram að tjónasaga Orkuveitunar sé 
góð. „Engin tjón hafa orðið utan eitt 
sem varð vegna mistaka í viðhaldi 
árið 2008. Líkur á alvarlegri bilun í 
einni af 11 vélum virkjunarinnar eru 
ekki þekktar en áhættustýring OR 
gerir ráð fyrir 3,3% líkum á ári.“ Með 
stofnun félagsins er ekki ætlunin að 
færa innlendar tryggingar OR í félagið 
heldur að draga úr kostnaði vegna 
trygginga sem þegar eru erlendis. Þá 
telur Orkuveitan að arðsemi félagsins 
yfir fimm ára tímabil verði um 16% 
ef engin tryggingatjón verða. Í sviðs-
myndagreiningu var litið til þriggja 
möguleika; engin tjón á fimm ára 
tímabili, eitt vátryggingatjón á 3 ári 
starfssemi félagssins og þriðja sviðs-
myndin var sá möguleiki að félagið 
stæði að eignatryggingu virkjana á 
framkvæmdatíma. Í öllum tilvikum 
er talið hægstæðara fyrir Orku-
veitina að reka eigið félag en að halda 
óbreyttu kerfi. Þá mun hið nýja félag 
OR Tryggingar kaupa, líkt og hefur 
verið, tryggingavernd, það er einss-
konar tryggingu fyrir tryggingafélög, 
líkt og þegar er. 

Tryggingatjón á jarðvarma
Farið er yfir tryggingatjón í jarð-
varmavirjunum um allan heim á 
undanförnum árum í skýrslu OR. Þar 
kemur fram að tryggingatjónin síð-
ustu tvo áratugi séu fá og að meðal-
tjón sé um tvær milljónir dala á ári. 
Stærsta eignartjónið hafi þó verið um 
sex milljónir dala. Þetta ku vera ein af 
ástæðum þess að Orkuveitan hóf að 
skoða þennan möguleika. Þá kemur 
fram í gögnum Orkuveitunar að kostn-
aðurinn sem áætlað er að nýttur verði 
í uppbyggingu OR trygginga sé í dag 
greiddur út án möguleika á skatttekjum 
hér á landi. OR Tryggingar verði í fullri 
eigu Orkuveitunar og því verði skattur 
af tekjum félagsins greiddur hér á landi. 
Komi til þess að arður verði greiddur úr 
félaginu. Vert er að benda á að stofnun 
félagsins er vandkvæðum háð við nú-
verandi aðstæður enda í gildi gjaldeyr-
ishöft. Af þeim sökum þarf félagið að 
óska eftir undanþágu frá Seðlabank-
anum til að koma félaginu á koppinn. 

Útvista rekstrinum
Rekstur OR Trygginga verður að 
mestu leyti útvistaður til aðila sem sjá 
um rekstur tryggingafélaga. Þar eru 
tveir möguleikar sérstaklega nefndir 
í áhættumatsskýrslunni. Aon Ins-
urance Services ltd. , sem staðsett er 
á Guernsey eða Artex Risk Solutions 
Ltd. Bæði fyrirtækin sjá um rekstur 
álíkra félaga fyrir orkufyrirtæki, flugfé-
lög og skipafélög. Það er aðila sem eru 
nægilega stórir til að þarfnast trygginga 
sem ekki eru fengin á smásölumark-
aði. Sama áætlun gerir ráð fyrir að 
stjórnarmenn verði fimm. „Tillaga um 
Ingvar Stefánsson [ framkvæmdastjóra 
fjármála OR], Björn Ágúst Björnsson 
[höfund áhættumatsskýrslunar] og El-
ínu Smáradóttir [lögfræðings]. Einn 
stjórnarmaður er starfsmaður um-
sjónaraðila félagsins og einn er óháður 
aðili búsettur í Guernsey. Fulltrúar OR 
í stjórn fá ekki sérstaka þóknun fyrir 
stjórnarsetu.“ 

Landsvirkjun og Bermúda
Rúmur áratugur er síðan Landsvirkjun 
stofnaði félagið Icelandic Power Ins-
urance ltd. á Bermúda. Áætlun Orku-
veitunar er mótuð eftir aðgerðum 
Landsvirkjunar, auk Air Atlanta og 

OR tryggingar gætu skapað íslenska ríkinu nýjar skatttekjur

OR

Rennur allt til 
erlendra 

tryggingafélaga og 
miðlara 

Hlutur OR trygginga í 
iðgjöldum

Þóknun rennur til OR 
trygginga

Hlutur erlendra 
endurtryggjenda í 

iðgjöldum

Iðgjöld: 
170 m.kr.

Iðgjöld: 
170 m.kr.

Varasjóður í 
eigu OR vex 
með tímanum

Ríkissjóður 

Ríkissjóður

Engar 
skatttekjur

20% skattur af 
greiðslum til OR

Núverandi fyrirkomulag

Með eigin tryggingafélagi

Orkuveitan telur að með stofun félagsins verði fyrirtækinu að lokum fært að greiða skatt hér heima. í dag verslar 
félagið við erlenda aðila um sínar tryggingar. Þeir greiða hvorki skatt né eru í rekstri hér á landi.

Borgarfulltrúarnir Kjartan Magnússona og Áslaug Friðriksdóttir eru í stjórn 
Orkuveitunnar. Sjálfstæðisflokkurinn einn flokka skipar borgarfulltrúa í 
stjórn félagsins. Þau, eins og aðrir stjórnarmenn, gerðu ekki athugasemd við 
stofnun tryggingafélagsins.

Atli Þór Fanndal

ÚTTEKT atli@thorfanndal.com

Framhald á bls. 12.



Alhliða hreinsun 
og þvottur

Háaleitisbraut 58-60, 
108 RVK
Sími 553-1380
Netfang ebjorg@mmedia.is

Gæði
Þekking
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Einar Steingrímsson prófessor í stærðfræði sækist eftir embætti rektors HÍ: 

Fyrirhruns bóluhugsun í HÍ
„Sumum finnst ég hafa róttækar hugmyndir um breytingar, en þær yrðu 
hvergi álitnar annað en sjálfsagðar og frekar ófrumlegar í þeim skólum 
sem HÍ vill bera sig saman við,“ segir Einar Steingrímsson, sem sækist eftir 
embætti rektors HÍ. Hann ræðir við Reykjavík vikublað um framboðið, 
ferilinn og Háskóla Íslands, þar sem honum þykir ansi margt þurfa að bæta. 

„Ég hef í mörg ár reynt að útskýra 
fyrir forystu HÍ að það sé ekki hægt 
að fara neina séríslenska leið að því 
að gera skólann góðan. En hún hefur 
ekki hlustað, eða heyrir kannski illa, 
svo ég verð bara að bjóðast til að gera 
þetta sjálfur,“ segir Einar Steingríms-
son, spurður um hvers vegna hann gefi 
kost á sér til embættis rektors Háskóla 
Íslands. 

Einar er staddur erlendis, í Skotlandi 
þar sem hann býr og starfar, þegar 
blaðið nær sambandi við hann og 
verður samkomulag um að samtal fari 
fram í gegnum tölvupóst og facebook, 
þar sem kallast á spurningar og svör. 

Allir kommúnistar  
nema Villi
Einar er Vesturbæingur en hélt norður 
yfir heiðar til náms á sínum tíma og 
settist á skólabekk í Menntaskólanum 
á Akureyri. „Í stað beinu brautarinnar 
úr Hagaskóla í MR og svo Háskóla Ís-
lands,“ segir hann. Í MA var hann í 
þrjú ár en segist mest hafa tekið þátt 
í félagslífi, einkum pólitísku, en þá 
hafi allir nemendur í skólanum verið 
kommúnistar, „nema Vilhjálmur Eg-
ilsson og einhverjir tveir aðrir“ segir 
Einar innan sviga. Námið hafi hins 
vegar setið á hakanum. Hann hafi síðan 
hætt og farið í iðnnámi. Í Slippnum 
hafi hann lært stálskipasmíði. „Það 
var stórkostlegur tími, bæði af því að 
mér, óhandlögnum manninum, tókst 
að læra að vinna með höndunum, og 
svo lærði ég líka að handverk krefst 
alls ekki minni hæfileika og lærdóms 
en bóknám, þótt af öðrum toga sé,“ 
bætir hann við. 

Úr öldungadeildinni í MIT
Síðar fór hann aftur suður en stúd-
entsprófinu lauk hann 28 ára gamall 
frá öldungadeildinni í MH. Þaðan fór 
hann til Bandaríkjanna þar sem hann 
lærði stærðfræði og heimspeki Uni-
versity of Pennsylvania. Doktorsprófi 
lauk hann síðar frá MIT. 

„Næstu fimmtán árin starfaði ég 
við sameiginlega stærðfræðistofnun 
Gautaborgarháskóla og Chalmers 
tækniháskólans sem lektor, dósent og 
svo prófessor. Árið 2005 réð ég mig 
til Háskólans í Reykjavík, þar sem 
ég byggði upp námsbrautirnar sem 
ég nefndi áður. Ég var fyrsti forseti 
Vísindaráðs HR og leiddi sem slíkur 
mótun rannsóknastefnu skólans og 
matskerfis fyrir rannsóknastarfið, sem 
hvort tveggja er enn í gildi, lítið breytt.“

Má ekki koma inn á lóðina
Starfslok Einars við HR árið 2010 
vöktu athygli. „Þótt forysta skólans 
héldi fram að mér hefði verið sagt 
upp vegna niðurskurðar vissu allir 
sem vildu vita að ég var rekinn vegna 
gagnrýni minnar á að forysta skólans 
fylgdi hvorki yfirlýstri stefnu skólans 
um að verða öflugur rannsóknaháskóli 
né heldur ráðleggingum alþjóðlegrar 
ráðgjafanefndar sem rektor skólans 

hafði komið á laggirnar. Með brott-
rekstri mínum var augljóslega brotið 
gegn akademísku frelsi, eins og því er 
lýst í sameiginlegri yfirlýsingu allra 
íslenskra háskóla frá 2005, og ég var 
ekki einn um þá skoðun; a.m.k. tveir 
meðlimir þessarar alþjóðlegu ráðgjaf-
anefndar sögðu sig úr henni í kjölfarið 
(og hún leystist svo upp), og sá þriðji 
skrifaði harðorða gagnrýni á forystu 
skólans í Morgunblaðið.“ Og við þetta 
bætir Einar: 

„Það má svo til gamans geta þess 
að í uppsagnarbréfinu var mér tjáð að 
ég mætti ekki framar koma inn á lóð 
skólans. Mér er ekki kunnugt um að 
nokkur önnur manneskja hafi orðið 
þess heiðurs aðnjótandi,“ segir hann 
og bætir við broskalli. 

Til Skotlands
„Þegar þetta var leiddi ég tíu manna 
rannsóknahóp fólks frá átta löndum, 
sem byggður hafði verið upp með tveim 
Öndvegisstyrkjum frá Rannsókna-
sjóði. Sá hópur leystist upp; hvorki 
Háskóli Íslands né menntamálaráðu-
neytið sýndu neinn áhuga á að reyna 
að halda honum í landinu. Skömmu 
eftir þetta var mér svo boðið starf við 
University of Strathclyde í Glasgow, 
sem og öllum föstum starfsmönnum 
rannsóknahópsins míns, tveim öðrum 
við HR og einum við Háskóla Íslands. 
Úr varð að við fluttum allir fjórir og 
erum hér enn í góðu yfirlæti.“

Margt gott í Háskólanum
Frá Skotlandi og ferlinum berst talið 
aftur að Háskóla Íslands. 

„Það er margt gott í Háskóla Íslands, 
bæði ágætis vísindafólk sem sumt er 
raunverulega framúrskarandi á al-
þjóðavettvangi, og þekking á góðum 
kennsluháttum, þótt hún sé illa nýtt. En 
það er of margt sem er slæmt, og for-
ysta skólans afneitar vandamálunum 
og getur þess vegna ekki lagað þau.“ 

Einar segir hugmyndir sínar um úr-
bætur vera sjálfsagðar. 

„Ég veit hvernig hægt er að laga þessi 
hluti, enda er það ekki flókið, þótt það 
sé ekki auðvelt, og mig dauðlangar að 
leiða slíkar breytingar, og sjá skól-
ann verða miklu betri en hann er nú. 
Sumum finnst ég hafa róttækar hug-
myndir um breytingar, en þær yrðu 
hvergi álitnar annað en sjálfsagðar og 
frekar ófrumlegar í þeim skólum sem 
HÍ vill bera sig saman við.“ 

Gegn eigin stefnu
„Allt of margt í starfi skólans fer al-
gerlega í bága við yfirlýsta stefnu hans 
um að verða öflugur í alþjóðlegum 
samanburði,“ segir Einar. „Það er til 
dæmis mjög sláandi að á að minnsta 
kosti tveimur af fimm fræðasviðum 
hans er nánast engin rannsóknavirkni 
á alþjóðavettvangi, og í því hefur lítið 
verið gert þessi tíu ár sem stefnan hefur 
verið í gildi. Það er líka sláandi, sérstak-
lega í ljósi bágs fjárhags, að HÍ, sem 
er nánast allt háskólakerfi landsins, er 

með allt starfsfólk í rannsóknastöðum, 
sem er óþekkt í löndum með jafn stórt 
háskólakerfi. En Íslendingar eru ekki 
öðrum þjóðum fremri, og HÍ verður 
að horfast í augu við raunveruleikann, 
í stað þess að halda lífi í svona fyrir-
hrunshugmyndum. Annað sem minnir 
óþægilega á gorgeirinn fyrir hrun er 
talið um að HÍ sé á lista yfir 300 bestu 
skóla í heimi. Staðreyndin er að skólinn 
er að meðaltali fyrir neðan 500. sæti á 
slíkum listum.“ 

Þversagnarkennt
Einar segir að margt í hugsuninni í 
Háskólanum sé komið vel til ára sinna. 

„Kennslan er örugglega góð sums 
staðar í HÍ, og af Handbók skólans 
fyrir kennara sést að innan hans er 
til ágætis þekking á því hvað er góð 
og slæm kennsla. Sú þekking er bara 
greinilega ekki nýtt alls staðar. Eitt 
dæmi um algerlega óboðlega kennslu-
hætti eru námskeið, jafnvel umfangs-
mikil undirstöðunámskeið, þar sem 
eina námsmatið er skriflegt lokapróf, 

tekið í mikilli tímaþröng, í algerri ein-
angrun, svo nemendur fá ekki að nota 
þá tækni og þær upplýsingar sem fólk í 
viðkomandi grein vinnur jafnan með. 
Þegar við bætist að það er engin verk-
efnavinna sem nemendur fá endurgjöf 
fyrir, hvað þá að slík vinna sé metin til 
einkunnar, og þegar meirihluti nem-
enda fellur ár eftir ár, þá ætti að vera 
morgunljóst að hér er mikið að. Samt 
hefur þetta fengið að vera svona árum 
saman á sumum námsbrautum, án þess 
að forysta skólans hreyfi legg né lið. 
Svoleiðis hagar sér enginn góður há-
skóli. Það er þversagnakennt að skóli 
sem talar um sjálfan sig sem forystu í 
nýsköpun og tækniþróun skuli dragn-
ast með kennsluhætti sem voru óboð-
legir á 20. öld, hvað þá þeirri tuttugustu 
og fyrstu.“

Forystan þarf  
að leiða starfið
„Það er ekki hægt að pína kennara til 
að nota góða kennsluhætti, og það er 
alveg skiljanlegt að nýir kennarar sem 

ganga inn í svona umhverfi, og sem eru 
kannski „aldir upp“ í því, falli bara í 
það far sem kennslan er í núna,“ segir 
Einar, sem vísar í framhaldinu til eigin 
reynslu: „En ég hef mikla reynslu af því 
að bæta kennsluhætti, bæði í mínum 
eigin námskeiðum, í samvinnu við aðra 
um að endurskapa heilar námsbrautir, 
og við að byggja upp námsbrautir með 
góðum kennsluháttum frá grunni. Ég 
leiddi nefnilega starfið við að byggja 
upp BS-nám í stærðfræði og meist-
aranám í stærðfræði og kennslufræði 
fyrir starfandi og verðandi kennara í 
Kennslufræði- og lýðheilsudeild Há-
skólans í Reykjavík á sínum tíma. Og 
eitt hlutverk háskólaforystu er að leiða 
starfið við að bæta kennsluna alls staðar, 
og sætta mig aldrei við að hún sé slök.“

Veikleikamerki falin  
undir yfirborðinu
Talið berst að eiginleikum Einars. Hvað 
telur hann að geti gert sig að góðum 
rektor? 
 ▶▶▶

„Ég mun sem rektor sjá til þess að tekið sé af festu á málum sem valda óánægju. í samtölum við starfsfólk síðustu 
vikurnar hef ég orðið var við að það krauma ýmis mál undir yfirborðinu í Hí sem forysta skólans tekur ekki á. Það er 
veikleikamerki, en sjálfsagt erfitt fyrir innanbúðarfólk að breyta því, sem er ein ástæða þess að skólinn þarf rektor 
utan frá,“ segir Einar Steingrímsson.
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Icelandair. Í svari Landsvirkjunar við 
fyrirspurn blaðsins kom fram að fé-
lagið bjóði almennar tryggingar út 
á innlendum markaði en sérhæfðar 
tryggingar séu keyptar erlendis frá í 
gegnum félag í eigu Landsvirkjunar. 
Um ástæður þess að félagið var stofnað 
segir: „Í kjölfar hryðjuverkaárásanna 
11. september 2001 þá voru trygginga- 
og fjármálamarkaðir í járnum og ið-
gjöld hækkuðu mikið um heim allan. 
Landsvirkjun fór í kjölfarið að kanna 
möguleika til hagræðingar og niður-
staðan var sú að hagkvæmt væri að 
stofna eigið tryggingafélag, sem á 
ensku kallast “captive” tryggingafé-
lag.“Captive” tryggingafélag má skýra 
sem tryggingafélag sem tryggir aðeins 
áhættu eiganda síns, ekki óskyldra að-
ila. Slík félög eru algeng erlendis hjá 
stórum fyrirtækjum.“ Það er Aon ins-
urance services ltd. sem sér um rekstur 
félagsins fyrir landsvirkjun. 

Hin pólitísku skilaboð
Vinna við stofnun félags OR hefur 
staðið síðan um mitt síðasta ár. Það 
er hins vegar eigenda að ákveða hvort 
réttlætanlegt sé að opinber aðili færi 
viðskipti sín til lágskattasvæða, sem yf-
irvöld berjast alla jafna, að nafninu til, 
gegn. Í tilfelli Orkuveitunar er félagið 
þegar að stunda viðskipti við aðila sem 
eru skráðir á svæðum sem þessum 
við kaup á sérhæfðum tryggingum. 
Hvort það sé réttlætanlegt að taka 
næsta skref og reka eigið fyrirtæki er 
pólitískt úrlausnarefni. Reykjavíkur-
borg, eins og yfirvöld, hafa beinan hag 
af því að ýta ekki undir skattaundan-
skot. Það er hér sem málið stendur í 
dag. Framsókn og Flugvallavinir hafa 
þegar bókað andstöðu sína við málið. 

„Við fyrstu sýn þá er ekkert rífandi 
stemning fyrir því að fara með eitthvað 
tryggingafélag í einhverja skattapara-
dís,“ sagði S. Björn Blöndal við 
Morgunblaðið vegna málsins. Að auki 
hefur meirihlutinn bókað fyrirvara 
við málið. Einn flokkur í borgarstjórn 
hefur ekki gert athugasemd við áhætt-
una af þeim pólitísku skilaboðum sem 
send eru með því að opinber aðili 
stofni til fyrirtækjareksturs í hagkerfi 
sem byggir á skattaundirboðum. Full-
trúar Sjálfstæðisflokks í stjórn Orku-
veitunar eru Áslaug Friðriksdóttir og 
Kjartan Magnússon borgarfulltrúar, 
hvorugt gerðu athugasemd við málið 
á þeim stjórnarfundum þar sem 
það var kynnt. Áslaug var á fjórum 
fundanna en Kjartan þremur. Þá má 
nefna að Gylfi Magnússon, fyrrver-
andi efnahags- og fjármálaráðherra, 
situr í stjórn Orkuveitunar  fyrir 
Samfylkinguna sem og Margrét S. 
Björnsdóttir, fyrrverandi formaður 
framkvæmdastjórnar flokksins. Mar-
grét sat tvo fundi þar sem málið var 
kynnt en Gylfi þrjá, þau eins og aðrir 
stjórnarmenn höfðu ekki athugasemd 
við skilaboðin sem send yrðu, á þeim 
er þó sá munur og Kjartani og Áslaugu 
að Sjálfstæðisflokkurinn er enn með 
kjörna fulltrúa í stjórn OR. Sjálfstæðis-
flokkurinn þarf því ekki, eins og aðrir 
fulltruar í stjórn Orkuveitunar, að leita 
pólitískrar blessunar á tilfærslunni. 

„Ég hef alltaf átt gott með að vinna 
með öðru fólki, bæði undirmönnum 
og samstarfsfólki almennt, og á auð-
velt með að sjá hæfileika annarra og 
sjá til þess að þeir fái að njóta sín. Ég 
hef reynslu af starfi úr þrem háskólum 
í þrem löndum, bæði við að byggja 
upp öfluga rannsóknahópa og að gera 
gagngerar bætur á kennslu, auk þess 
að byggja upp heilar námsbrautir frá 
grunni. Ég átti líka umtalsverðan þátt 
í uppbyggingu Kennslufræði- og lýð-
heilsudeildar Háskólans í Reykjavík, 
svo leiðtogareynsla mín takmarkast 
ekki við raunvísindin.“

Einar segist munu taka  
af málum sem valda  
óánægju af festu. 
„Ég hef alltaf verið óhræddur við að 
tala um og taka á óþægilegum málum, 
einnig þar sem ég hef sjálfur verið 
gagnrýndur, t.d. af nemendum, og ég 
mun sem rektor sjá til þess að tekið sé 
af festu á málum sem valda óánægju. 
Í samtölum við starfsfólk síðustu 
vikurnar hef ég orðið var við að það 
krauma ýmis mál undir yfirborðinu 
í HÍ sem forysta skólans tekur ekki 
á. Það er veikleikamerki, en sjálfsagt 
erfitt fyrir innanbúðarfólk að breyta 
því, sem er ein ástæða þess að skólinn 
þarf rektor utan frá.“
- Hver eru að þínum dómi mikilvæg-
ustu verkefnin sem bíða nýs rektors og 
hvert yrði þitt fyrsta verk í embætti? 

„Það mikilvægasta verður nú bara 
þetta puð að bæta rannsóknirnar og 
kennsluna. Ég vil aflegggja vinnu-
matskerfið sem mælir magn en ekki 
gæði, og meta í staðinn gæði framlags 
starfsfólks í rannsóknum og kennslu. 
Alveg sérstaklega skortir allt mat á 
gæðum kennslunnar, sem er óverj-

andi. Ef skólinn vill vera með góða 
kennslu verður að hampa því sem vel 
er gert og umbuna fyrir það.“

Bóluhugsun
- Þú hefur verið ófeiminn við að gagn-
rýna margt sem að skólanum snýr. 
Hvað hefðu núverandi stjórnendur 
mátt gera betur á síðustu árum að 
þínu mati? 

„Stjórnendur skólans hefðu átt að 
fylgja einarðlega þeirri stefnu sem 
hann hefur markað sér, enda er hún 
í aðalatriðum góð. Það hafa þeir ekki 
gert; það eru jafnvel heilu sviðin innan 
skólans með nánast enga rannsókna-
virkni á þeim alþjóðavettvangi sem 
skólinn segist vilja verða öflugur á.“ 
Einar bætir því við að sama eigi við um 
kennsluna. Hún sé sums staðar „fyrir 
neðan allar hellur, en forystan hefur 
látið það alveg óátalið. Það hefur líka 
verið allt of mikil bóluhugsun frá alda-

mótum, þegar fjöldi nemenda hefur 
tvöfaldast og fjöldi nýrra námsbrauta 
sprottið upp, ekki síst í meistaranámi, 
án þess að þetta hafi verið vandlega 
undirbyggt. Doktorsnámið hefur líka 
vaxið gríðarlega hratt, en þar er ljóst 
að víða vantar algerlega það öfluga 
rannsóknaumhverfi sem slíkt nám á 
að spretta úr. Það er meira að segja enn 
verið að ráða fólk sem á að leiðbeina 
doktorsnemum, en sem er ekki sjálft 
með doktorspróf, hvað þá að það hafi 
að baki fræðaferil og þau tengsl við 
alþjóðasamfélagið sem er nauðsynlegt 
að leiðbeinendur doktorsnema hafi.“

Nýti fjármuni betur
- Er fjármögnun skólans næg að þínu 
mati? Hvernig á að fjármagna skólann? 

„Skólinn þarf umtalsvert meira fé 
til að standa jafnfætis sæmilegum er-
lendum háskólum, og vonandi er það 
á leiðinni. En það er hættulegt að miða 
áætlanir um framtíð skólans við stór-
aukin fjárframlög, eins og keppinautar 
mínir gera. Við verðum að fara mun 
betur með fé skólans en gert er í dag. 
Það er hægt að stórbæta starf hans við 
núverandi aðstæður, og því betur sem 
við stöndum að því, því betur munum 
við geta nýtt aukin framlög.“

Talið berst einnig að stærra sam-
hengi háskólans. Einar nefnir að-
spurður að sér finnist rangt að miða 
ókeypis framhaldsskólagöngu við 
tiltekinn aldur. Framhaldsskólinn 
sé oftast eina leiðin í háskólanám. 
„Stytting framhaldsskólans virðist 
vera í stíl við allt of margt annað í ís-
lenskri stjórnsýslu. Það vantar alger-
lega alla greiningu á áhrifum hennar, 
bæði fyrir menntun þeirra sem koma 
út úr kerfinu og afleiðingum fyrir há-
skólana.“

Framhald af bls 8

„Það er margt gott í Háskóla íslands,“ 
segir Einar Steingrímsson.



Ný Corsa 

Snjallasti bíllinn í bænum

Hægt er að velja um fjölbreytt úrval af aukabúnaði.    

Opel Corsa
Verð frá: 2.490.000 kr.

Útborgun frá aðeins: 249.000 kr.
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Það er komin ný Corsa og hún er bráðsnjöll. Hún er fáanleg vel græjuð fyrir fólk sem vill vera í góðu 
sambandi öllum stundum. Þú tengir símann þinn og spilar uppáhalds tónlistina þína í gegnum Bluetooth. 
En Bluetooth er bara einn kosturinn við Corsa – þú getur fengið þá miklu fleiri.  Kynntu þér Corsa á opel.is.

Bílabúð Benna og Lykill gera þér kleift að eignast nýjan Opel á þægilegan máta. Útborgun er að lágmarki 10% af verði bílsins og Lykill lánar 
þér afganginn til allt að sjö ára. Þú velur þér nýjan bíl hjá Bílabúð Benna og sölumenn sjá um að ganga frá láninu. Lánshlutfall ræðst af 
lánshæfis- og/eða greiðslumati hvers umsækjanda og getur hæst orðið 90%. Skylt er að kaskótryggja bifreiðina á lánstímanum.  

Reykjavík
Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
og laugardaga frá 12 til 16.
Verið velkomin í reynsluakstur.
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Hjólavorverkin: 

Pumpum og smyrjum!
Samkvæmt dagatalinu nálgast 

vorið og senn fögnum við Sum-
ardeginum fyrsta. Dagarnir verða 

æ lengri og reiðhjól bæjarins fara að 
gægjast út um bílskúrsdyr og hjóla-
geymslur. 

Vorverkin fyrir reiðhjólin sem hafa 
fengið að standa óhreyfð um nokkurra 
mánaða skeið, eru einföld en afar kær-
komin og bæta líðan okkar á hjólinu 
svo um munar. 

Fyrst af öllu er að pumpa í dekkin. 
Með því að hafa góðan loftþrýsting í 

þeim er miklu léttara að hjóla. Á dekkj-
unum stendur oftast hversu mikill loft-
þrýstingur á að vera í þeim. Algengt er 
að á venjulegum fjallahjóladekkjum, 
26“, sé mælt með 40 – 65 PSI (pounds 
per square inch) og mjórri dekk kalla 
á enn hærri þrýsting. 

Svo þarf að smyrja. Það þarf að setja 
olíu á keðjuna og örlitla dropa á nokkur 
liðamót, t.d. þar sem gíra- og drifskipt-
ingar fara fram. Alls konar olíur eru í 
boði og fínt að kíkja við í hjólabúðinni 
og leyfa þeim að selja þér góða olíu á 

keðjuna. Aldrei að vita nema þú grípir 
með þér bjöllu í leiðinni og kannski 
góða pumpu eða bótasett. Nauðsynja-
varningur fyrir öll betri heimili bæj-
arins! 

Nú barnið vex en brókin ekki og 
það þarf að skoða það með börnunum 
hvernig hjólið passar þeim á vorin. Það 
er auðvelt að hækka hnakkinn en gætið 
að því að hækka hann ekki upp fyrir 
rifflurnar sem eru á sætisstönginni. 

Að lokum þarf að tékka á bremsum 
og gírastillingum. Ef eitthvað er ekki 
eins og best er á kosið er tilvalið að 
kíkja með hjólið á verkstæði og gera 

það tímanlega – því vorið er tíminn 
þar sem 250.000 Íslendingar fá hug-
myndina „út að hjóla“ og atið á verk-

stæðunum getur orðið býsna fjörugt 
næstu vikurnar. 

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta
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Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Hinsegin í grunnskóla
Þegar ég útskrifaðist úr úr grunn-

skóla vissi ég ekki að ég væri 
samkynhneigður. Ég skildi 

ekki mínar eigin tilfinningar og datt 
ekki í hug að ég væri eitthvað annað 
en gagnkynhneigður. Ég var lengi að 
sættast við sjálfan mig og opna mig 
fyrir fólkinu í kringum mig. 

Á unglingsárunum verða mikil um-
skipti í lífi einstaklinga. Unglingsárin 
geta reynst erfiður tími fyrir þá sem 
falla ekki inn í norm samfélagsins. 
Margir upplifa að þeir falli ekki inn í 
hópinn vegna kynhneigðar eða kynvit-
undar. Þessir einstaklingar eiga í meiri 
hættu en aðrir að einangrast félagslega 
og verða fyrir aðkasti. Hinsegin ung-
menni upplifa oftar vanlíðan og eru 
líklegri til að reyna sjálfsvíg. Rann-
sókn framkvæmd í Noregi leiddi í 
ljós að hlutfall hinsegin ungmenna 
sem hafa reynt sjálfsvíg er þrisvar 
til fjórum sinnum hærra en hlutfall 
annarra ungmenna. 

Fræðsla og upplýst umræða getur 
skipt sköpum í lífi hinsegin ung-
menna. Fræðslan getur gert þeim 
auðveldara að takast á við þær til-
finningar sem tengjast kynhneigð 
sinni og kynvitund. Auk þess getur 
hinseginfræðsla verið mikilvægur 
liður í að útrýma fordómum og 
uppræta hatursfulla orðræðu gegn 
hinsegin einstaklingum. 

Breytinga er þörf. Án þess að geta 
fullyrt um það tel ég að það hefði 
getað skipt sköpum fyrir mig að fá 
slíka fræðslu. Þess vegna leggur Sam-
fylkingin í Hafnarfirði til að bærinn 
fari í átak í eflingu hinseginfræðslu 
í grunnskólum bæjarins. Í tillögunni 
segir að leitað verði til Samtakanna 
‘78 um ráðgjöf við ungmenni og 
samstarfs um þróun námsefnis fyrir 
alla bekki grunnskóla. Tillagan er 
lögð fram að frumkvæði Bersans - 
Ungra jafnaðarmanna í Hafnarfirði 
og verður flutt af varabæjarfulltrú-

anum Evu Lín Vilhjálmsdóttur á 
næsta fundi bæjarstjórnar þann 15. 
apríl. 

Það er von okkar Evu að tillagan 
hljóti samþykki. Sömuleiðis vonum 
við að önnur bæjarfélög á landinu 
fylgi frumkvæði Hafnarfjarðar svo 
öllum ungmennum standi sama 
þjónusta til boða. 

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
íslandi

Höfundur er
Óskar Steinn Ómarsson,  

formaður Bersans - Ungra 
 jafnaðarmanna í Hafnarfirði

Nú er rétti tíminn til að pumpa og smyrja, stilla bremsur og gíra og koma hjólinu í gott lag fyrir sumarið!   Mynd Kerly



Flestir þurfa einhvern tímann að horfast í augu við dauðann. Að missa  
ástvin eða ættingja er eitt það erfiðasta sem við göngum í gegnum.  

Tilfinningar eru margvíslegar. Sorgin er eðlileg viðbrögð. Óhjákvæmilega  
þarf þá að huga að þeim þáttum er snúa að útför þess látna.

Spurningarnar eru margar. Þá er gott að geta leitað til aðila sem hafa  
þekkingu og reynslu á þeim þáttum. Við hjá Útfararstofu Íslands búum 

yfir þessari reynslu og höfum starfað við útfararþjónustu um árabil.
 

Sverrir Einarsson
Sími: 896-8242

Kristín Ingólfsdóttir

Útfararstofa Íslands

Skrifstofa Útfararstofu  
Íslands er til húsa í 
Auðbrekku 1, 200 
Kópavogi. 
Þar er einnig góð aðstaða  
sem prestar og  aðstandendur 
geta rætt saman í næði. 

Skrifstofan er opin frá 
8.00 til 17.00 virka daga, 
en þjónusta er allan 
sólarhringinn og um helgar.

Sími: 581-3300 og 
896-8242
www.utforin.is 
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Fullorðin (?)
Öll hefjum við og „ljúkum“ því ferli 
að verða fullorðin á mismunandi 
hraða. Þegar maður verður full-
orðinn tekur við ýmisleg ábyrð eins 
og afborgun af leigu eða húsnæð-
islánum, val á tryggingafyrirtæki, 
orkufyrirtæki, símafyrirtæki og net-
fyrirtæki. Maður þarf að ryksuga og 
bera ábyrgð á sér og sínum.

Hins vegar má maður alltaf velja 
hvað er í matinn (sem getur vissu-
lega verið óþolandi höfuðverkur) og 
maður má tæknilega séð kaupa sér 
nammi hvenær sem er. Þegar maður 
er fullorðinn getur maður farið 
þangað sem maður vill, þegar maður 
vill. Maður þarf miklu minna að bíða 
eftir einhverju eins og jólunum og 
einhverjum eins og mömmu eða 
pabba sem eru sein að ná í mann. 
Það er aldrei neinn sem segir „við 
verðum að fara strax en ekki á eftir“ 
þegar maður er í skemmtilegri heim-
sókn og maður má fara að sofa þegar 
maður vill.

Rökhugsunin hjálpar oft og tíðum 
við valið á ýmsum af ofangreindum 
valmöguleikum. Við reynum að velja 
hagstæðustu kjörin í viðskipum, 
vitum að við fitnum ef við borðum 
óhollt og verðum þreytt ef við vökum 
of lengi. Þegar við tökum óskynsam-
legar ákvarðanir fáum við að finna 
fyrir því og áttum okkur á orsaka-
samhenginu. Sem barn finnur maður 
fyrir svo miklu máttleysi gagnvart 
þeim sem eldri eru og þeirra boðum 
og bönnum, sem oftast eru tilkomin 
af hlýhug. Ég myndi ekki vilja verða 
barn aftur eða hafa staldrað við í tíma-
leysi Hvergilands eins og Pétur Pan. 

Ég held að enginn upplifi sig í raun 
nokkurn tímann fullorðinn. Pabbi 
minn segist aðspurður ekki vera 
deginum eldri en nítján! Mér líður 
ekki eins og ég sé fullorðin, en ég er 
reyndar líka bara tuttuguogsex. Ég er 
nokkuð viss um að ef litlu frændur 
mínir væru spurðir, þá væri ég í þeirra 
augum fullorðin kona. Kannski ung 
fullorðin kona, en fullorðin engu að 
síður.


