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Framkvæmdir Valsmanna við Hlíðarenda hafa vakið hörð viðbrögð: 

Engin áhrif á flugvöllinn
Framkvæmdirnar sem standa yfir 

núna hafa engin áhrif á flugið á 06/24 
brautinni,“ segir Guðni Sigurðsson, 

talsmaður Isavia, í svari við fyrirspurn 
Reykjavíkur vikublaðs vegna framkvæmda 
sem nýlega eru hafnar við Hlíðarenda. 
Undir þetta tekur Guðfinna Jóhanna Guð-
mundsdóttir, borgarfulltrúi Framsóknar 

og flugvallavina. „Framkvæmdaleyfið sem 
veitt var núna eru jarðvegsframkvæmdir 
sem eru undanfari frekari framkvæmda. 
Það er samt auðvitað ekki búið að veita 
byggingaleyfi fyrir þessum byggingum sem 
munu teppa brautina. Málið er ekki komið 
á það stig.“ Á það sama bendir Hjálmar 
Sveinsson, borgarfulltrúi Samfylkingar-

innar. „Þessar framkvæmdir í fyrsta áfanga 
og leyfið sem þarna liggur til grundvallar 
hefur engin áhrif á flugbrautina.“

Bréf innanríkisráðherra til borgarinnar 
þar sem skorað er á borgina að virða gild-
andi skipulagsreglur og stjórnsýslumeðferð 
virðist því byggt á afar veikum grunni. 

Sjá Upphlaup og áróður bls. 10-11. 
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Þingmenn hluthafar 
í Hlíðarenda- 
framkvæmdum
Þeir Össur Skarphéðinsson, þing-

maður Samfylkingarinnar, og 
Brynjar Níelsson, þingmaður 

Sjálfstæðisflokks, eru meðal eigenda 
Valsmanna hf sem standa nú fyrir 
framkvæmdum við Hlíðarenda, við 
Reykjavíkurflugvöll. 

„Ég hef nú ákveðið að tjá mig 
ekki um þetta mál opinberlega eða í 
þinginu. Það er vegna þessa hagsmuna-
tengsla,“ segir Brynjar við blaðið. Hann 
lagði félaginu Valsmenn til 250 þúsund 
krónur þegar það var stofnað. „Ég get 

hins vegar alveg sagt þér að það er mín 
skoðun að flugvöllurinn eigi að vera í 
Vatnsmýrinni. Ég hef svosem sagt það 
áður.“ 
- Ganga þessar framkvæmdir þá ekki 
gegn þinni pólitísku skoðun? 

„Nei ekki endilega. Ég er ekki að 
segja að flugvöllurinn verði að vera 
alveg óbreyttur. Ég hefði auðvitað viljað 
það. Málið er bara að þetta er tíu ára 
gamalt mál. Ég er ekki alveg viss um 
að allir sem taka þátt í umræðunni viti 
það. Upphaflega fæst þessi bygginga-

réttur árið 2006, eða heimildin til að 
skipuleggja byggð þarna. Það var vegna 
þess að Valur hafði látið eftir sitt land 
fyrir nýju Hringbrautinni.“ 

Sjá umfjöllun bls. 10-11.

KR-ingum  var að ósekju kennt um flugeldalæti: 

Vöktu börn og hræddu dýr
Miklar sprengingar og flug-

eldalæti trufluðu fjöl-
marga íbúa í Vesturbænum 

fimmtudaginn fyrir viku. Lætin hófust 
hafa byrjað á tólfta tímanum og stóðu 
vel fram yfir miðnætti, segja íbúar í 
Vesturbænum sem blaðið ræddi við. 
Lætin voru þó með hléum. 

Hávaðinn olli töluverðu uppnámi á 
einhverjum heimilum þar sem börn 
vöknuðu, og gæludýr urðu hrædd. 
Dæmi er um að börn hafi vaknað 
tvisvar í hávaðanum. Á öðru heimili 

eru tveir hundar sem geltu og ýlfruðu, 
en þreyttur eigandinn komst ekki í 
háttinn fyrir því. Þeir sem blaðið ræddi 
við búa sumir nálægt höfninni, þaðan 
sem einn sá bleika bjarma frá höfninni 
og töldu fleiri sem blaðið talaði við að 
þetta hefði komið frá hafnasvæðinu. En 
hljóðið barst víða því einn þeirra sem 
blaðið ræddi við býr yst á Grandanum. 

Málið var rætt í Facebook hópi Vest-
urbæinga. Þar voru kenningar um að 
KR-ingar hefðu þarna fagnað Íslands-
meistaratitli karla í körfubolta. Skrif-

stofa KR kannaðist ekki við að neinn 
á sínum vegum hafi haldið flugelda-
sýningu í Vesturbænum af því tilefni. 
Enda var ekki um neitt slíkt að ræða. 

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu 
hafði auglýsingagerðarfólk fengið leyfi 
til að fara með skotelda þennan dag; 3 
rakettur, 5 skottertur og 3 kúlublys. Það 
kom hins vegar flatt upp á lögreglu að 
skotið hefði verið upp svona seint og 
sömuleiðis að flugeldum hefði verið 
skotið upp eftir miðnættið, en þá var 
leyfið runnið út. 

Vaxandi einkavæðing í heilbrigðiskerfinu: 

Veikari sjúklingurinn 
verði útundan
Hætt er við að tímafreki 

sjúklingurinn með mörg 
heilsufarsvandamál fái 

minni og takmarkaðri þjónustu en 
sá sem hraustari er og þarfnast minni 
tíma í afkastahvetjandi kerfi,“ segir 
Vilhjálmur Ari Arason læknir í grein 
hér í blaðinu, þar sem hann fjallar um 
einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu. 

„Stöðugt hærra hlutfalla opinbers 
fjár til heilbrigðismála á Íslandi fer 
í þjónustusamninga og verktaka-
greiðslur til einkaaðila og sem veitt 
geta heilbrigðisþjónustu, en sem áður 

var aðeins á hendi opinberra aðila eða 
sjúkrastofnana. Stór hluti bæklunar-
skurðlækninga og lýtaskurðlækninga 
er þannig í dag í einkarekstri, jafnvel 
tengd einkareknum sjúkrahótelum og 
þar sem sambærileg þjónusta býðst 
ekki lengur á opinberum sjúkrastofn-
unum. Önnur þjónusta tengt þessum 
rekstri eins og t.d. í lýtalækningum er 
einkavædd að fullu, en þar sem hugs-
anlegar afleiðingar af aðgerðunum 
síðar þurfa fulla opinbera þjónustu og 
sýndi sig vel í PIP brjóstapúðamálinu 
um árið.“  Sjá bls. 8. 

Endurspeglar vilja hinna efnuðu
Fjármögnun framboðs- og kosn-

ingabaráttu þar sem framlög 
frá einstaklingum og einkafyr-

irtækjum er leyfileg virðist nú vera að 
setja þá hugmynd stjórnmálafræðinga 
að stjórnmálamenn miði opinbera 
stefnumótun við vilja hins almenna 
kjósanda í uppnám. Nýjar rannsóknir 
vestan hafs sýna að undir flestum 
kringumstæðum virðist vilji mikils 
meirihluta bandarísku þjóðarinnar ekki 

hafa nein áhrif á stefnu stjórnvalda. Það 
sem meira er, þegar vilji hinna efna-
meiri er annar en vilji almennings þá 
endurspeglar opinber stefnumótun vilja 
hinna efnuðu,“ segir Sigurbjörg Sigur-
geirsdóttir stjórnsýslufræðingur í grein 
hér í blaðinu. Hún fjallað þar ítarlega 
um spillingu og hvernig hún á sér aðrar 
myndir nú um stundir ein gamla mynd 
af því að mútufé í brúnu umslagi skipti 
um hendur.  Sjá bls. 4.

Eiga skattgreiðendur 
að greiða kostnað við 
einkavæddar stofnanir? 
Lögfræðiálit um einkavæðinguna

Haraldur L. Líndal bæjarstjóri 
í Hafnarfirði, mun óska eftir 
lögfræðiáliti um lögmæti 

þeirrar ákvörðunar að einkavæða Iðn-
skólann í Hafnarfirði með því að sam-
eina hann Tækniskólanum. 

Gunnar Axel Axelsson, bæjarfull-
trúi Samfylkingarinnar í Hafnarfirði, 
segir að með þessu verði látið reyna 
á lögmæti þess að leggja stofnunina 
niður án samráðs við sveitarfélagið og 
Alþingi. Skýra þurfi hlutverk sveitarfé-
laga upp á nýtt, reynist ákvörðun ráð-
herra lögmæt, segir Gunnar Axel. „Í 
dag greiðir Hafnarfjarðarbær t.d. 40% 
af mánaðarlegri leigu skólahúsnæðis 
Iðnskólans í Hafnarfirði. Varla ætlar 
ráðherra skattgreiðendum í Hafnarfirði 
að gera það áfram eftir að stofnunin 
hefur verið lögð niður og verkefni 

hennar færð undir Tækniskólann ehf? 
“ spyr Gunnar Axel. 

Tækniskólinn er stærsti framhalds-
skóli Reykjavíkur og landsins alls. Hann 
er rekinn af Samtökum fyrirtækja í sjáv-
arútvegi og fleiri aðilum. 

Fjallað var um málið í bæjarráði 
Hafnarfjarðar á fimmtudag. Þar var 
áréttuð bókun um að hvetja mennta-
málaráðherra til að endurskoða 
ákvörðun sína. Jafnframt er hann í 
áskorun hvattur til að eiga samráð og 
samvinnu við hagsmunaaðila, starfsfólk, 
nemendur, atvinnulíf og bæjaryfirvöld 
í Hafnarfirði um framtíð og stöðu Iðn-
skólans. 

Í lögfræðiálitinu sem bæjarstjór-
inn mun kalla eftir verði fjallað um 
lögmæti ákvörðunar um sameiningu 
skólanna og „einkum verði horft til 

þeirra samninga sem liggja fyrir um 
þátttöku sveitarfélagsins í byggingu og 
rekstri húsnæðis skólans, sem og lög 
um framhaldsskóla nr. 92/2008, sem 
m.a. kveða á um þátttöku sveitarfélaga 
í stofnkostnaði framhaldsskóla,“ segir 
í fundargerð bæjarráðs Hafnarfjarðar.

Nansý meistari annað árið í röð
Nansý Davíðsdóttir, sem er nem-

andi í 7. bekk Rimaskóla, sigraði 
í yngsta flokki á Norðurlandamótinu í 
skák annað árið í röð. 

Norðurlandamótið í skólaskák 
stúlkna 2015 var haldið í bænum 
Kolding í Danmörku dagana 1. - 3 maí. 
Sex íslenskar unglingalandsliðsstúlkur 
tóku þátt í mótinu auk Nansýar. 

Líkt og í fyrra þegar mótið fór fram 
á Bifröst í Borgarfirði þá sigraði Nansý 
nokkuð örugglega. Hún hlaut 4,5 

vinning úr 5 skákum, vinning meira 
en helsti keppinautur hennar, sænska 
stúlkan Anna Cramling Bellon, sem er 
dóttir Piu Cramling fv. heimsmeistara 
kvenna í skák. 

Nansý Davíðsdóttir er ein efnilegasta 
skákkona landsins um þessar mundir. 
Hún hefur orðið Norðurlandameist-
ari með skáksveitum Rimaskóla árin 
2011, 2012 og 2013. Í síðasta mánuði 
vann Rimaskóli fjölmennt Íslandsmót 
grunnskólasveita 5. árið í röð.

Sumarstarf barna- og unglinga: 

Skráning hafin
Boðið er upp á ýmiss konar tóm-

stundastarf á vegum Reykja-
víkurborgar í sumar fyrir börn 

og unglinga frá 5 ára og upp í 18. Greint 
er frá því á vef borgarinnar og á frí-
stundavef ÍTR, fristund.is að í boði séu 
sumarfrístund, siglingar, sumarbúðir, 
reiðnámskeið, leikjanámskeið, íþrótta-
námskeið, dýranámskeið, smiðjur í frí-
stundaheimilum og fleira. 

Skráning hófst fyrir nokkrum 
dögum var og fer hún fram í gegnum 
rafræna Reykjavík. Þeir sem ekki hafa 
aðgang að henni geta komið við í 
frístunda- eða þjónustumiðstöðvum 
borgarinnar. 

Foreldrum og forráðamönnum er 
bent á það á vef borgarinnar að ganga 
tímanlega frá skráningum, því nám-
skeið eru oft fljót að fyllast. 

Gunnar axel axelsson spyr hvort 
skattgreiðendur eigi að greiða fyrir 
einkavæðinguna.

Brynjar Níelsson. Á hlut í Valsmönnum 
og vill hafa flugvöllinn á sínum stað.



Fylgstu með á Facebook – Lindex Iceland
#LindexIceland

  Kjóll,  

  5995,-    
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Um spillingu og  
spillingaraðferðir
Hvar sem er að finna nátt-

úruauðlindir eða aðstæður 
sem bjóða upp á skjótfeginn 

gróða þar má finna spillingarhvata 
og spillingarhættur. Erfitt er að ganga 
lengra í staðhæfingu um spillingu þar 
sem, eins og margsinnis hefur verið 
bent á, spilling er þeirrar náttúru að 
hana er erfitt að rannsaka. Spilling 

er aðstæðubundin mannleg hegðun; 
spillt hegðun. Spiling samkvæmt hefð-
bundinni skilgreiningu felur það í sér 
að einstaklingur í opinberri ábyrgðar-
stöðu nýtir sér þá stöðu sjálfum sér í 
hag. Ríkjandi birtingarmynd spillingar 
er mútur, þ.e. fé er borið á fólk í valda-
stöðum til þess að hafa áhrif á tilteknar 
ákvarðanir. 

„Það sem hægt er að 
mæla skiptir ekki endilega 
máli….“ (Albert Einstein)
Segja má að þessi birtingarmynd spill-
ingar eigi betur við þar sem krafan 
um gagnsæi og ábyrgð í merkingunni 
fyrirsvar er lítil og lýðræðið van-
þróaðra en þar sem slíkt aðhald með 
lýðræðinu er meira svo sem með öfl-
ugri fjölmiðlaumræðu og skipulögðu 
eftirliti. Hættan er sú að í ríkjum sem 
almennt eru viðurkennd sem þróuð 
lýðræðisríki geti þessi hefðbundna 
birtingarmynd spillingar virkað sem 
villuljós. Þessi skilgreining smættar 
spillta hegðun niður í „peningaumslag“ 
eða athafnir sem hægt er að mæla og 
sanna með vísindalegum rannsóknum 
meðan spillingaraðferðir í annarri og 
áður óskilgreindir mynd vaða uppi í 
umhverfi opinberrar stjórnsýslu sem 
tekið hefur á sig nýja og flóknari mynd 
í kjölfar dreifstýringar, einkavæð-
ingar, útvistunar og alþjóðavæðingar. 
Við þessar nýju aðstæður blómstrar 
ákveðin nýsköpun, hvort heldur í formi 
nýrra leiða til að flytja fjármagn, bera fé 
á fólk í valdastöðum, túlkun á reglum 
og stefnumótun eða í nýjum leiðum 
til að afskræma upplýsingar og þannig 
grafa undan tiltrú á þeim röddum sem 
gagnrýna valdið eða ögrar á einhvern 
hátt ríkjandi skipulagi og hagsmunum. 
Ef markmiðið er að draga úr spillingu 
þá er of seint að mæla spillingu þegar 

skaðinn er skeður, einkum þegar í húfi 
eru náttúruauðlindir, en þar getur sam-
félagslegur kostnaður spillingar verið 
bæði gríðarlega og óafturkræfur. Þess 
vegna er brýnt að læra að þekkja spill-
ingarhvata og spillingaraðferðir. 

„Það sem skiptir máli er 
ekki endilega hægt að 
mæla…“ (Albert Einstein)
Í hagkerfum sem eru að umbreyt-
ast frá ríkisbúskap og haftastefnu til 
markaðsbúskapar og frelsis í alþjóða-
viðskiptum hefur spilling tekið á sig 
nýja og áður óþekkta mynd. Þetta 
voru niðurstöður sérfræðingar sem 
um árabil höfðu unnið á vegum Al-
þjóðabankans í löndum austur Evrópu 
eftir fall Sovétríkjanna. Þarna fundu 
sérfræðingarnir klíkur sem virtu engin 

Ef maður sendir bréf með „röngum upplýsingum“. Er sá að gera eitthvað 
annað en að ljúga? 

Þetta gera Samtök atvinnulífsins. Senda aðildarfyrirtækjum rangar 
upplýsingar um stöðu mála í kjaraviðræðum. Það er eitt. Annað er að hvetja 
fyrirtækin til að tala við starfsfólk sitt. Það eru bein afskipti af kjaradeilu.

Fjallað eru um þetta í Fréttablaðinu í gær, en þar er rætt við Drífu Snædal, 
framkvæmdastjóra Starfsgreinasambandsins.

Félagsmenn í Starfsgreinasambandinu úti á landi hafa tímabundið lagt niður 
störf, en ef ekki semst kemur að því að farið verður í ótímabundið verkfall.

Krafan er er eðlileg og hún er líka hógvær. 

En hvað hafa samtök atvinnurekenda lagt til málanna? Þau hafa efnislega lagt 
til að verkafólk greiði fyrir eigin launahækkanir og að vinnutími verði gerður 
„sveigjanlegri“ fyrirtækjunum í hag.

Hvernig má það vera að þessi félagsskapur atvinnurekenda sé jafn fáránlega 
ósveigjanlegur og raun ber vitni? Stjórnendur í þessum félagsskap hika ekki 
við að greiða sjálfum sér árslaun verkafólks á einum mánuði. Fyrirtækin 
hafa borð fyrir báru. Sjáum bara ofsagróðann í sjávarútveginum og umsvifin 
í ferðaþjónustunni. Ef fyrirtæki ræður ekki við að greiða mannsæmandi 
laun, þá á það tæplega nokkuð erindi. En það á ekki við í flestum tilvikum. 
Atvinnugreinunum gengur almennt vel. Eftir hverju eru þessi fyrirtæki þá að 
bíða? Þau láta launafólk hiklaust axla ábyrgð á því þegar á móti blæs. Þá er þess 
krafist að launafólk leggist með á árarnar, í auknu álagi, launaskerðingum eða 
hreinlega með uppsögnum. Við höfum dæmi um þetta allt. Flest launafólk 
hefur þurft að finna þetta á sínu eigin skinni undanfarin ár. 

Af hverju vilja stjórnendur fyrirtækja ekki umbuna launafólki þegar betur 
gengur? Núna þegar gróðinn er sögulegur og sömuleiðis umsvifin.

Hvað í ósköpunum eiga stjórnendur fyrirtækja að segja við starfsfólkið sitt? 
Eru Samtök atvinnulífisins að hvetja til þess að starfsfólki í verkfalli verði 
hótað? Eða er hugmyndin að mata það á röngum upplýsingum frá millunum 
í yfirstjórninni? 

Verðbólguáróðurinn gengur svo upp úr þessum mönnum í hvert sinn sem 
þeir opna muninn. Indriði H. Þorláksson, fyrirverandi ríkisskattstjóri og 
efnhagsráðgjafi þeirrar ríkisstjórnar sem mest efnahagslegt afrek hefur unnið 
á einu kjörtímabili, bendir á að ekki sé alltaf beint samband milli launahækk-
ana og verðbólgunnar. 

Þetta gerði Drífa Snædal líka í Kastljósþætti á dögunum. Hækkanir á launum 
fiskverkafólks fara til dæmis bara alls ekki út í verðlagið. Samt heldur þessi 
söngur gengdarlaust áfram.

Ekkert kemur svo frá stjórnvöldum. Þar virðist lítill ef nokkur vilji vera fyrir 
því að greiða fyrir kjarabótum, hvorki verkafólks né háskólamenntaðra starfs-
manna sem einnig eru í verkfalli. Þar virðast menn uppteknari af því að færa 
milljarðamæringum fleiri milljarða. Nú heitir það makríll. Nógu slæmt var 
það fyrir. Svo er hlaupið frá verkum þegar menn finna kökuilm. 

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Lygar og lögbrot

Pólitískt siðleysi
„Ef sá sem fyrir-
greiðslu ráðherrans 
naut er sá hinn sami 
og leysti úr persónu-
legum fjárhagsvanda 
hans er um að ræða 
eins kristaltæra póli-
tíska spillingu og 
hún getur orðið. Sú framganga gæti 
raunar tilheyrt dæmasafni í hand-
bók um pólitískt siðleysi,“ skrifar Páll 
Magnússon, fyrrveradi útvarpsstjóri 
og sem oft hefur verið nefndur sem 
ritstjórakandídat í Hádegismóum. 
Við öllum blasir að átt er við Illuga 
Gunnarsson, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, og samskipti 
hans við Orku Energy. Páll segir að 
viðkomandi eigi „ að sýna þjóðinni – 
og flokknum sínum – þá kurteisi að 
segja sig frá ráðherradómi og þing-
mennsku.“

20 milljarðar 
Fréttablaðið sló því upp að Lands-
virkjun gæti fljótlega farið að greiða 
milljarða króna í arð, jafnvel 20 millj-
arða króna á ári. Þá án þess að svo 
mikið sem virkja eina einustu sprænu 
í viðbót, aðeins að halda áfram með 
það sem nú er gert. Það þarf ekki sæ-
streng, fleiri verksmiðjur eða virkj-
anir. Það væri kannski ágæt hugmynd 
að setja punkt aftann við hernaðinn 
gegn landinu og láta sameiginlega 
sjóði og þar með velferðarkerfið njóta 
þess sem þegar hefur verið bygg upp?

Milljarðar á mann
Þessir tuttugu milljarðar í sam-
anlagðan arð af orkuauðlindum 
landsins blikna í samanburði við 
makrílmilljarðana sem ríkisstjórn 
Framsóknarflokksins og Sjálfstæðis-
flokksins ætlar að gefa örfáum sálum. 
Stundin sem kom út á fimmtudaginn 
birtir á forsíðu myndir af 10 einstak-
lingum sem samanlagt fá gefins 
verðmæti upp á hátt í 200 milljarða 
króna verði frumvarp Sigurðar Inga 
Jóhannssonar um makrílúthlutun að 
lögum.

Spyrnt við
Hluti þjóðarinnar 
sættir sig samt sem 
áður ekki við slíkar 
ráðstafanir. Áber-
andi hefur verið bar-
átta Lilju Rafneyjar 
Magnúsdóttur, þing-
konu Vinstri grænna, 
og fleiri þingmanna við þetta þennan 
gjafagjörning ríkisstjórnarinnar, en 
ekki síður þeirra tuga þúsunda sem 
skrifað hafa undir áskorun til forseta 
Íslands um að staðfesta ekki þau ólög, 
komi þau á hans borð.

Þögnin ein
Þúsundir launafólks hafa lagt 
niður vinnu til þess að fylgja eftir 
sanngjörnum kröfum um kjara-
bætur. Þegar ber á skorti á ýmsum 
vörum. Slæmt ástand hefur verið 
á heilbrigðisstofnunum. Fasteigna-
viðskipti í frosti, ferðaþjónusta í 
hægagangi, hótel og veitingastaðir, 
strætó, rútur og skólaakstur úti á 
landi stopp. Ekkert af þessu virðist 
hreyfa við atvinnurekendum eða 
forystumönnum ríkisstjórnarinnar. 
Meðan allt stendur í ljósum logum 
læðist forsætisráðherrann út og fær 
sér köku.

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Gjaldeyrishöft. Innanríkisráðuneytið 
er stærsta ráðuneytið. Fólk bíður 
klukkutímunum saman í röð eftir að 
fá vegabréf til að komast úr landi. Kjöt-
hillur verslana að tæmast. Þetta minnir 
á eitthvað.“

- Pétur Már 
Ólafsson á 
Facebook í 

vikunni.

Todmobile
Illugi Gunnarsson mun hafa upp-
götvað að ekki væri snjallt að skrúfa 
fyrir tekjustofna Ríkisútvarpsins og 
hefur frestað slíkum fyrirætlunum. 

Þetta mun samt sem áður 
valda mikilli óánægjum eðal 
ýmissa samflokksmanna sem 

vilja Ríkisútvarpið feigt. Það eru 
væntanlega hinir sömu og vilja 
að fjölmiðlar útgerðar og annarra 

auðmanna sinni öllum 
fréttaflutningi og skoð-
anamyndun í landinu. 
En í stað þess að slá Rík-
isútvarpið af, ákvað ráð-

herrann að skipa þriggja 
manna „sérfræðinganefnd“ 

en fyrir henni fer Ey-
þór Arnalds. Spurt 
er í heitum pottum í 
hverju hans sérhæfing 
sé fólgin.

Ofsóknirr
Nú virðast 
nokkrir hafa lesið 
bók Eggerts Skúl-
assonar, eins rit-
stjóra DV Björns 
Inga Hrafnssonar, 
Andersen skjölin, 
rannsóknir eða 
ofsóknir. Á bókarkili stendur raunar 
ofsóknirr, en það truflar fáa. Það 
truflar fleiri að höfundur virðist 
ekki láta ýmsar staðreyndir þvælast 
fyrir sér í frásögn sinni. Á þetta hefur 
verið bent í nokkrum ritdómum um 
bókina. Markmið höfundar sést sjálf-
sagt best á því að líkja málsókn gegn 

glæpamönnum bólubankakerfisins 
við Geirfinnsmál og Stasi. 

Ljósritunarvélin
Víglundur Þorsteinsson fór aftur á 
kreik í vikunni og enn sendir hann 
fjölmiðlum fréttatilkynningar þar sem 
hann enn heldur uppi fullyrðingum 
um glæpi nafngreindra einstaklinga. 
Enn færir hann engar sannanir fyrir 
ásökunum sínum aðrar en þær að gögn 
sín staðfesti, en vísar lítt til þeirra. Það 
sem nú bættist við var að bók Eggerts 
Skúlasonar renni frekari stoðun undir 
mál sitt, og ein bók önnur. Þær bækur 
virðast eiga það sameiginlegt að láta 
það ekki á sig fá, þótt staðreyndir felli 
málið. Þeim er einfaldlega sleppt.

Á toppnum
Skorað hefur verið á Katrínu Jakobs-
dóttur að fara fyrir stjórnarandstöð-
uflokkunum. Á samstarf eða samtal 
mega sumir ekki heyra minnst. Píratar 
þurfi enga hjálp og muni síst gerast 
hækjur einhverra afdankaðra fjór-
flokka, heyrist víða úr þeirra röðum. 
Píratar fara nú með himinskautum í 
skoðanakönnunum og njóta þess að 
vera á toppnum um sinn. 

Game of Thrones
Hugmyndir af þessu tagi hafa á sér 
einhvers konar Game of Thrones yf-
irbragð. Eins og allt snúist bara um 
hvaða kallar og kellingar 
stjórni, en ekki um 
hugmyndir eða 
hagsmuni. Þar liggja 
línurnar sem skipta 
máli. 
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

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 2-8
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

2 ÍBÚÐIR ÓSELDAR

3 ÍBÚÐIR ÓSELDAR
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Atvinnusköpun kvenna í heimahúsum 1900-1970: 

Hjáverk íslenskra kvenna
Ábyrgð kvenna á eigin afkomu 

og afkomu fjölskyldunnar 
hefur almennt ekki verið 

mikils metin í samfélagslegri um-
ræðu, bókmenntum og sögubókum. 
Langt fram eftir 20. öld voru karlar 
fyrirvinnur en konur voru heima. 
Framleiðsla kvenna hefur í gegnum 
tíðina verið vandlega falin og vantalin 
í hagrænum skilningi. 

Eftir rúma viku, á íslenska safnadeg-
inum, sunnudaginn 17. maí kl. 14.00, 
verður opnuð ný sýning í Árbæjarsafni 
sem ber heitið Hjáverkin – atvinnu-
sköpun kvenna í heimahúsum 1900-
1970. 

Sýningin Hjáverkin fjallar um þessa 
földu veröld kvenna, hvernig konum 
tókst að afla tekna í hjáverkum sam-
hliða skyldustörfum til að sjá sér og 
sínum farborða, segir í fréttatilkynn-
ingu um sýninguna. Auk matseldar, 
þrifa og barnauppeldis framleiddu 
þær fatnað á alla fjölskylduna, rækt-
uðu kartöflur og kál, gerðu slátur, suðu 
sultur og saft. Þær sinntu sjúkum og 
öldruðum, bjuggu til gjafir í stórum 
stíl og tóku að sér ýmis viðvik fyrir ætt-
ingja og vini. Konur tóku heimilistækin 
í sína þjónustu og gerðu að atvinnu-
tækjum. Prjónavélar, saumavélar og 
þvottavélar nýttust til atvinnusköpunar. 
Konur seldu máltíðir, þær leigðu út 
herbergi, þvoðu, straujuðu, saumuðu, 
prjónuðu og gerðu við fatnað. Þær tóku 
einnig að sér kennslu í ótal greinum, 
hannyrðum, tungumálum, tónlist og 
myndlist. Konur í öllum lögum sam-
félagsins gátu fundið sér sína hjáleið. 
Til þess nýttu þær hugvit sitt, útsjónar-
semi, þekkingu og færni. 

Sýning Hjáverkin er óður til kvenna 
segir í tilkynningunni og um leið óður 
til framtakssemi, hugmyndaauðgi og 
sjálfsbjargarviðleitni. Konur hafa ætíð 
axlað ábyrgð en möguleikar þeirra 
hafa oft á tíðum verið afar takmark-
aðir. Hinn ytri rammi samfélagsins 
hefur þrengt að þeim á ýmsan hátt. 
Þær hafa gegnum tíðina leitað leiða 
innan rammans, margar hafa víkkað 
rammann, klippt á hann göt eða stigið 
út fyrir hann. Kvennabarátta snýst um 
það öðrum þræði að víkka manngerða 
ramma, rífa niður múra, brjóta glerþök 
og byggja upp betra samfélag. Barátta 
kvenna fyrir jöfnum rétti, jafnri stöðu 
hefur lengi verið og er enn stöðug bar-
átta, skref fyrir skref, segir enn fremur. 

Sýningin Hjáverkin byggir á safn-
kosti Borgarsögusafns Reykjavíkur og 

rannsóknum safnsins á vinnu kvenna. 
Sýningin er hluta af framlagi Borgar-

sögusafns Reykjavíkur til að minnast 
100 ára afmæli kosningaréttar kvenna.

Listhneigð  
Ásmundar Sveinssonar 
Fyrsta sumarsýning Listasafns 

Reykjavíkur, Listhneigð Ás-
mundar Sveinssonar, verður 

opnuð í Ásmundarsafni í dag, laugar-
daginn 9. maí kl. 16. Á sýningunni 
er ferli Ásmundar (1893–1982) gerð 
skil með lykilverkum úr safneign 
Listasafns Reykjavíkur, segir í til-
kynningu frá Listasafni Reykjavíkur. 

Ásmundur Sveinsson var á meðal 
frumkvöðla íslenskrar höggmynda-
listar og sótti innblástur fyrst og 
fremst í íslenska náttúru og bók-
menntir, sem og til þjóðarinnar. „Efn-

ismikil, kröftug og stundum ógnandi 
verk hans eru lík þeim kynjamyndum 
sem oft má lesa úr íslenskri náttúru. 
Hann tileinkaði sér jafnframt megin-
strauma alþjóðlegrar listsköpunar og 
gaf henni um leið íslenskt yfirbragð,“ 
segir þar einnig. 

Ásmundarsafn er helgað verkum 
Ásmundar Sveinssonar myndhöggv-
ara Í safninu gefur að líta verk sem 
spanna feril listamannsins og sýna 
vel þróunina sem varð á sýn hans í 
gegnum tíðina. Sýningunni lýkur 4. 
október. 

Vara ríkið við málsókn
BHM sakar ríkið um lögbrot við 

útborgun launa um mánaða-
mótin. Krafist er leiðréttingar. 

Að öðrum kosti farið málið fyrir dóm-
stóla. 

„Skorað er á ríkið að leiðrétta án 
tafar þá misbresti sem hafa verið á 
launagreiðslum. Verði eigi bætt úr 
innan 5 daga mun verða leitað fulltingis 
dómstóla án frekari fyrirvara,“ segir í 
niðurlagi bréfs Stefáns Aðalsteinssonar 
framkvæmdastjóra BHM sem sent var 
Gunnari Björnssyni formanni samn-
inganefndar ríkisins. Bréfið var birt á 
vef BHM í lok vikunnar. 

Greint hefur verið frá því að um 
mánaðamót fékk fólk ýmist lágar 
upphæðir greiddar eða var jafnvel sagt 
vera í skuld við vinnuveitanda sinn, 
meiraðsegja fólk sem hafði uppfyllt 
vinnuskyldu að fullu. Til að mynda 
ljósmæður. Sérstaklega er fjallað um 
það í bréfi BHM. 

„Brýnast er þó að þegar í stað verði 
leiðrétt röng framganga gagnvart 
vaktavinnufólki eins og til dæmis 
ljósmæðrum. Þar hefur ríkið ákveðið 
einhliða án samráðs að túlka það svo 

að yfirstandandi verkfall taki til 60% af 
starfi hverrar ljósmóður og greiða laun 
í samræmi við það. Þessi framsetning 
er röng sama hvernig á er horft. Í fyrsta 
lagi er horft framhjá því að ljósmæður 
eru vaktavinnustétt sem sinnir störfum 
alla daga vikunnar ekki einungis virka 
daga.“

Jafn brýnt, segir í bréfinu, er að leið-
rétta gagnvart þeim sem kallaðir hafa 
verið til starfa vegna undanþágu frá 
verkfalli. 

„Með vísan til þess hve framkvæmd 
sú sem ríkið hefur viðhaft hvað launa-
greiðslu snertir er íþyngjandi sýnist 
einboðið að með framkvæmdinni 
hafi ríkið í hyggju að hafa áhrif á 
framkvæmd verkfallanna. Slíkt er 
ólögmætt.“

Konur hafa alltaf gengið í öll störf, eins og sjá má á þessum myndum frá 
ljósmyndasafni Reykjavíkur.
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SAMFÉLAGSUMRÆÐA

Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu étur börnin sín
Umræðan um heilbrigðismál í dag snýr orðið meira um hagræðingu og 
kostnað, en gæði þjónustunnar sem veita á og þörfinni sem blasir við. Góð 
heilbrigðisþjónusta er engu að síður sú þjónusta sem flestir vilja að sé í 
lagi, fyrir lágmarkskostnað. Jafnvel aðgengilegri en ókeypis menntun og 
betri samgöngur. Opinber heilbrigðisþjónusta hefur hingað til verið litið 
á sem algera grunnþjónustu í þjóðfélaginu, jafngilda löggæslu og þar sem 
gott jafnræði á að ríkja meðal allra þegna. Vegna aukins kostnaðar nú 
í heilbrigðisþjónustunni, m.a. vegna aukinnar þarfar á hátæknilæknis-
þjónustu fyrir þá veikustu og auknum lyfjakostnaði og dvalarkostnaði 
á sjúkrastofnunum vegna öldrunar þjóðarinnar og fjölgun lífstílstengdra 
sjúkdóma, telja sumir að útgjöld til heilbrigðismála sé orðinn allt of stór 
hluti ríkisútgjaldanna og sem ekki verður lengur við unað. Íslendingar 
eru samt ríkastir flestra þjóða af auðlindum og óvíða er meiri hagvöxtur. 
Engu að síður leggjum við minna til heilbrigðismál en nágrannaþjóðirnar 
og aðeins rétt yfir meðaltali sem þekkist meðal OECD ríkjanna, reiknað 
sem hluta þjóðartekna. 

Hægri stjórnir hliðhollari 
markaðsvæðingu
Ein leið til að auka aðgengi að þjón-
ustunni og mikið er rætt um í dag er 
aukin einkavæðing og þar sem efna-
meira fólki gefst a.m.k. kostur á að 
kaupa þjónustuna. Að sú þjónusta sé 
þá betri en engin og algjörlega óháð 
markmiðum fjárfesta sem fyrst og 
fremst vilja reka heilbrigðisþjónustu 
af arðsemissjónarmiðum. Hins vegar 
á kostnað jafnræðis tengt efnahag 
þjóðfélagsþegnanna. Lengi hefur 
verið þrýstingur á aukin afköst og 
bætta hagræðingu í hinu opinbera 
heilbrigðiskerfi, en sem stefnt hefur 
gæðum þjónustunnar stundum í voða. 
Sama aðgengið hefur samt verið að 
dýrustu þjónustunni og þeirri ódýr-
ustu sem niðurgreidd er af ríkinu, 
jafnvel á kostnað uppbyggingar grunn-
heilsugæslunnar. Togsteita sem hefur 
verið á milli ólíkra póla heilbrigðis-
þjónustunnar í áratugi og sem komið 
hefur einnig niður á uppbyggingu 
öldrunarþjónustu og nauðsynlegri 
fjölgun hjúkrunarrýma í landinu. Heil-
brigðisyfirvöld hafa auk þess verið mis-
hliðholl þrýstihópum í þjóðfélaginu og 
sem ráðist hefur af pólitískum vindum 
hverju sinni. Hægri stjórnir eru síðan 
alltaf hliðhollari markaðsvæðingu heil-
brigðiskerfisins og vilja takmarka sem 
mest ríkisumsvifin og nýta af öllum 
kröftum sitt kjörtímabil til að ná sínum 
markmiðum fram. Jafnvel nú í langvar-
andi fjársveltri grunnheilsugæslu og 
þar sem hausatalningin ein virðist hafa 
gilt sem rekstrarviðmið og þótt rekstr-
arkostnaður af henni sé innan við 5% 
heildarútgjalda heilbrigðismála. 

Vilja upplýsingar um sjúk-
linga
Í sumum löndum eins og t.d. Banda-
ríkjunum er stór hluti heilbrigðiskerfis-
ins einkavæddur, án aðkomu opinberra 
aðila og einkarekin heilbrigðiskerfi 
jafnvel margskipt í takt við efnahag 
einstaklinganna og sjúkratrygginga-
töku, sem atvinnurekendur hafa í 
mörgum tilvikum borgað. Miklar 
takmarkanir eru þannig á aðgengi í 
dýrari hátæknilækningar og lyfja-
meðferðir. Eins möguleikum á lang-
tímadvöl á einkareknum sjúkrastofn-
unum. Tryggingarnar eru auðvitað 
því dýrari sem þær bjóða upp á meira 
öryggi og þjónustu. Í vaxandi mæli eru 
tryggingafélög farin að óska eftir meiri 
upplýsingum um einstaklinganna sem 
tryggðir eru, varðandi alla mögulega 
áhættuþætti fyrir heilsutjón síðar og 
jafnvel hugsanlegum sjúkdómaerfðum 
s.s. krabbameinum með lífsýnatökum. 
Allt þættir sem auka á misrétti til 

mögulegrar heilbrigðisþjónustu síðar 
og sem við getum ekki einu sinni 
forðast með betri lífsstíl og lágmarks 
áhættu við leik og störf. 

Afleiðingar sendar í opin-
bera kerfið
Stöðugt hærra hlutfalla opinbers fjár 
til heilbrigðismála á Íslandi fer í þjón-
ustusamninga og verktakagreiðslur til 
einkaaðila og sem veitt geta heilbrigð-
isþjónustu, en sem áður var aðeins á 
hendi opinberra aðila eða sjúkrastofn-
ana. Stór hluti bæklunarskurðlækninga 
og lýtaskurðlækninga er þannig í dag 
í einkarekstri, jafnvel tengd einka-
reknum sjúkrahótelum og þar sem 
sambærileg þjónusta býðst ekki lengur 
á opinberum sjúkrastofnunum. Önnur 
þjónusta tengt þessum rekstri eins og 
t.d. í lýtalækningum er einkavædd 
að fullu, en þar sem hugsanlegar af-

leiðingar af aðgerðunum síðar þurfa 
fulla opinbera þjónustu og sýndi sig 
vel í PIP brjóstapúðamálinu um árið. 
Rætt er um aukin umsvif á þessum 
sviðum og byggingaframkvæmdir 
hafnar á einkavæddum sjúkrastofn-
unum. Önnur almenn heilbrigðis-
þjónusta hefur reyndar lengi verið án 
nokkrar kostnaðarþátttöku hins opin-
bera, eins og t.d. tannlæknaþjónusta 
og vissar augnskurðlækningar og sem 
margir hafa reyndar ekki efni á í dag. 
Sammerkt öllum blönduðu rekstrar-
formum, sér í lagi einkavæddum, er 
að rekstraraðilinn þarf að hámarka 
hagkvæmni í rekstri til að getað skilað 
verktakanum og fjárfestum sem mestan 
arð. Hagur starfsmanna er líka oft 
hærri en laun sambærilegra starfs-
manna í opinberum rekstri, a.m.k. í 
byrjun og sem því oft er orðið erfitt 
að manna vegna viðvarandi láglauna-
stefnu þess opinbera. Gulrótin í þjón-
ustusamningunum er hins vegar alltaf 
stærst í upphafi, en minnkar síðan með 
tímanum og með aukinni samkeppni 
rekstraraðila sín á milli á markaði. 

Tímafreki sjúklingurinn
Krafan um aukna hagræðingu og 
aukinn fjölda sem veita á þjónustu í 
hinu opinbera kerfi getur líka verið 
afstæður og sem erfitt er að kostnaðar-
setja. Tími sem sjúklingur þarfnast til 
dæmis í heilsugæslunni er mjög ólíkur 
eftir aðstæðum og hver á í hlut hverju 
sinni og sem erfitt er að tímasetja eða 
verðleggja fyrirfram með almennum 
þjónustusamningum. Samningar sem 
ganga út frá svipaðri tímaþörf fyrir alla 

með stöðluðum meðaltölum. Hætt er 
við að tímafreki sjúklingurinn með 
mörg heilsufarsvandamál fái minni 
og takmarkaðri þjónustu en sá sem 
hraustari er og þarfnast minni tíma í 
afkastahvetjandi kerfi. Hætt er líka við 
að hlutur forvarna og fræðslu sem á að 
vera aðalsmerki góðrar heilsugæslu-
þjónustu, auk vísinda og kennslu, sé 
fyrir borð borinn í almennum þjón-
ustusamningum við hið opinbera. 
Kostnaður sem þó í dag er ótrúlega lítill 
í hinu opinbera kerfi eða sem nemur 
innan við 0.5% ríkisfjárframlaga til 
heilsugæslunnar í landinu. Kostnaður 
sem reiknað hefur verið út að geti 
margborgað sig og sparað heilbrigð-
iskerfinu tugi milljarða með fjölgun 
lifiára þjóðfélagsþegna og í hækkuðum 
starfasaldri. Þar sem lífstílssjúkdóm-
arnir koma svo oft við sögu og Guð-
mundur Löve, framkvæmdastjóri 
SÍBS hefur gert vel grein fyrir í sínum 
skrifum undanfarið. 

Galopinn krani Sjúkra-
trygginga
Annar þáttur og sem mikið hefur 
verið til umræðu á Íslandi, er þáttur 
sérgreinalæknisþjónustu hverskonar 
með gjaldskrásamningi við hið op-
inbera, án hindrana eða stýringar 
gegnum grunnheilsugæsluna og víða 
þekkist í nágranalöndunum. Það er 
valfrjálst kerfi hvert sjúklingar getað 
leitað með sín vandamál, óháð tilefni 
og fjölda endurkoma síðar og sem 
oft væri hægt að leysa í heilstæðri 
heilsugæslu. Sú heilsugæsla er því 
miður ekki til í dag í dag, enda kran-
inn hjá Sjúkratryggingum Íslands lengi 
verið galopinn fyrir sérgreinalækninga 
að opna sínar stofur á sama tíma og 
heilsugæslulæknum verið meinaður 
aðgangur að samningum og þótt sér-
menntaða heimilislækna hafi víða 
lengi vantað. Heimilislæknum jafnvel 
neitað um þjónustusamninga á heil-
stæðri heilsugæslu fyrir heilu hverfin 
í Reykjavík og sem enga heilsugæslu 
höfðu. Í örvæntingunni nú hjá ríkjandi 
hægristjórn á að hlaupa til og opna á 
möguleika á öðrum rekstarformum 
heilsugæslunnar, enda á fáum stöðum 
á byggðum bólum í hinum vestræna 
heimi orðnir færri heimilislæknar í 
samanburði við aðra sérgreinalækna. 

Oflækningar
Vissulega er kostur að hafa gott að-
gengi að sérgreinalæknisþjónustu. 
Vaxandi útvötnun heilsugæslunnar 
á síðustu árum og stöðug aukning 
í starfsemi einkarekinna stofa og 
bráðavakta hverskonar er samt mesta 
áhyggjuefnið í dag. Vaxandi hætta er á 
auknum afleiðingum oflækninga tengt 
öllum bráðalausnunum endalaust og 
þar sem alla eftirfylgni og fræðslu 
vantar. Vaxandi möguleikar hins vegar 
á einkarekstri í heilbrigðiskerfinu og 
sem bjóða eiga upp á betri kjör heil-
brigðisstarfsfólks en í fastlaunakerfi 
hins opinbera, dregur úr áhuga á vinnu 
í því síðarnefnda en liðkar til fyrir 
markaðsvæðingunni í öllum myndum. 

Sjúklingurinn verður undir
Segja má að einkavæðing heilbrigð-
iskerfisins og sem gerir mestar kröfur 
á arðsemissjónarmiðin, éti smá saman 
börnin sín, hinn venjulega sjúkling. 
Alveg á sama hátt og einkavæðing í 
nýtingu auðlindanna og sem mest er 
til umræðunni, takmarkar aðganginn 
að henni og étur síðan arðgreiðslurnar 
frá þjóðinni. Stefna þyrfti hins vegar 
að auka gæði heilbrigðisþjónustunnar 
á öllum sviðum og jafna aðgengi allra 
að henni við hæfi. Íslensk heilbrigð-
isþjónusta stendur á krossgötum og 
spurningin nú virðist vera hvort arð-
væða eigi hana eins og annað og tak-
marka aðgengi að henni eftir efnahag, 
eins og reyndar flestum öðrum öðrum 
lífsgæðum þjóðfélagsins? 

Höfundur er: 
Vilhjálmur Ari Arason

Heimilislæknir (1991) en starfar 
nú á Slysa- og bráðamóttöku LSH. 

Doktorspróf frá Læknadeild HÍ 2006 
og klínískur dósent við Heilsugæslu 

Höfuðborgarsvæðisins frá 2009 - 
2015. Sérstaklega annt um gott og 

réttlátt heilbrigðiskerfi  
og skynsamlega notkun lyfja.

Birtist áður á bloggíðu  
höfundar á Eyjan.is

Millifyrirsagnir eru blaðsins.

Vilhjálmur ari arason.

„Stór hluti bæklunarskurðlækninga og lýtaskurðlækninga er þannig í dag í einkarekstri, jafnvel tengd einka-
reknum sjúkrahótelum og þar sem sambærileg þjónusta býðst ekki lengur á opinberum sjúkrastofnunum. Önnur 
þjónusta tengt þessum rekstri eins og t.d. í lýtalækningum er einkavædd að fullu, en þar sem hugsanlegar af-
leiðingar af aðgerðunum síðar þurfa fulla opinbera þjónustu og sýndi sig vel í PIP brjóstapúðamálinu um árið,“ 
segir Vilhjálmur ari.  Myndir: Landspitali.is
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Upphlaup og áróður
Framkvæmdir þær sem nú eru hafnar við Hlíðarenda hafa engin áhrif á 
flugbraut 06/24, sem nýlega fékk nafnið neyðarbraut. Þetta kemur fram í 
svari Isavía, fulltrúa borgarstjórnarmeirihluta Reykjavíkur, Framsóknar 
og flugvallavina sem og Vallsmönnum ehf. Bréf innanríkisráðherra til 
borgarinnar þar sem skorað er á borgina að virða gildandi skipulagsreglur 
og stjórnsýslumeðferð virðist því byggt á afar veikum grunni. 

Gæluáróðursnafn
Árið 2013 gaf hópur sem kallar sig 
Hjartað í Vatnsmýrinni brautinni 
nafnið Neyðarbrautin. Með nafngift-
inni er þriðjubraut flugvallarins sem 
áður hefði eflaust verið kölluð vara-
braut aukið vægi. Þá gefur nafnið sjálf-
krafa til kynna að lokun brautarinnar 
sé lífshættuleg ákvörðun enda aðeins 
nýtt í neyð. „Þetta er náttúrulega 
gælunafn sem komið er á brautina,“ 
segir Guðfinna Jóhanna Guðmunds-
dóttir, fulltrúi Framsóknarflokks og 
flugvallavina í borgarstjórn, aðspurð 
um tilurð þessa nafngiftar á flug-
brautina. „Hún heitir þetta auðvitað 
ekkert þetta er bara gæluyrði sem er 
notað vegna þess að hún er notuð 
þegar ekki er hægt að lenda á hinum 
tveimur.“ - Aðspurð um ástæðu þess 
að málefni Reykavíkurflugvallar er á 

dagskrá þeirra að þessu sinni nefnir 
Guðfinna bréf innanríkisráðherra til 
borgarinnar frá 17. apríl síðastliðnum. 

Ráðherra á Hlíðarenda
Í bréfinu gerir innanríkisráðherra 
athugasemd við veitingu fram-
kvæmdaleyfis á svæði Valsmanna 
við Hlíðarenda. „Ljóst er að framan-
greindar framkvæmdir, sem fram-
kvæmdaraðili hefur nú byrjað á, eru 
undanfari frekari uppbyggingar og 
byggingarframkvæmda á svæðinu 
sem ekki getur orðið af að óbreyttum 
skipulagsreglum Reykjavíkur-
flugallar,“ segir ráðherra í bréfinu. 
„Ráðuneytið skorar á Reykjavíkurborg 
að virða gildandi skipulagsreglur og 
þá stjórnsýslumeðferð sem er í gagni 
fyrir samgöngustofu,“ segir ennfremur 
í bréfinu. 

Ekkert breytist
„Framkvæmdirnar sem standa yfir 
núna hafa engin áhrif á flugið á 06/24 
brautinni. ,“ svaraði Guðni Sigurðs-
son, talsmaður Isavia, fyrirspurn 
blaðsins vegna framkvæmda sem ný 
eru hafnar við Hlíðarenda. Undir þetta 
tekur Guðfinna Jóhanna Guðmunds-
dóttir, borgarfulltrúi Framsóknar og 
flugvallavina. „Framkvæmdaleyfið 
sem veitt var núna eru jarðvegsfram-
kvæmdir sem eru undanfari frekari 
framkvæmda. Það er samt auðvitað 
ekki búið að veita byggingaleyfi fyrir 
þessum byggingum sem munu teppa 
brautina. Málið er ekki komið á það 
stig.“ Á það sama bendir Hjálmar 
Sveinsson, borgarfulltrúi Samfylk-
ingarinnar, og segir ekkert hafa breyst í 
kjölfar framkvæmdaleyfisins. „Það eru 
engin áhrif - ekki nokkur - af þessu 
framkvæmdaleyfi. Þetta snýst um 
vegagerð þarna sem er undirbúningur 
fyrir hina eiginlegu uppbyggingu. 
Þessar framkvæmdir í fyrsta áfanga og 
leyfið sem þarna liggur til grundvallar 
hefur engin áhrif á flugbrautina. Það 
er bara þannig.“

Vilja aðra kosningu
Árið 2001 var almenn kosning meðal 
borgarbúa um hvort flugvöllurinn ætti 
að vera áfram í Vatnsmýri eða fara 
annað. Þá vildi meirihluti borgarbúa 
að flugvöllurinn færi. Þátttaka var afar 
dræm en aðeins um þrjátíu prósent íbúa 
kusu. Andstæðingar tilfærslu flugvallar-
ins benda gjarnan á að kosningin hafi 
einfaldlega ekki vægi sökum dræmrar 
þátttöku. „Það var náttúrulega bara 
þannig að þegar það var kosið þá er stór 
hópur sem ákvað að fara ekkert og kjósa 
vegna þess að þeim fannst að það væri 
bara eitthvað einkennilegt í kringum 
þessar kosningar,“ segir Guðfinna. 
Þrátt fyrir að telja vægi kosningarinnar 
2001 lítið, hefur Guðfinna bent á nýlega 
könnun MMR um málið. Þar var spurt:  
Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að 
flugbraut 06/24 á Reykjavíkurflugvelli, 
oft nefnd neyðarbraut, verði lokað? 
Eins og áður segir þá er neyðarbrautin 
orð sem búið var í herferð samtakanna 
Hjartað í Vatnsmýrinni. Það má því 
spyrja hvort marktækt sé að nota þá lýs-
ingu í skoðanakönnun. Guðfinna telur 
þó að umrædd könnun sé tilefni til að 
boða að nýju kosningu meðal borgarbúa 
um stöðu flugvallarins. Hún greindi frá 
þessu á Eyjubloggi sínu fyrr í vikunni. 
Rúmlega átta hundruð svöruðu í könnun 
MMR en þriðjungur kjósenda í Reykja-
vík kaus í kosningum árið 2002. Aðeins 
annað þessa telur Guðfinna réttmætt að 
nota til stefnumörkunar Borgarstjórnar-
meirihlutans. Þó aðeins um hvort loka 
eigi flugbraut 06/24 sem stuðningsfólk 
óbreyttrar stöðu Reykjavíkurflugvallar 
kalla neyðarbraut. Árið 2013 hrundi 
hópurinn af stað undirskrift til stuðnings 
áframhaldandi legu flugvallarins í Vatns-
mýrinni. Tæplega 70 þúsund undir-
skriftir söfnuðust. Sé undirskriftalistinn 
skoðaður á vef söfnunarinnar má þó sjá 
blaðsíður eftir blaðsíður af undirskrift án 
nafns. Það er því engin leið að staðfesta 
fjöldan með sjálfstæðum hætti. Hjartað í 
Vatnsmýrinni segir þó á vefnum að allar 
kennitölur séu athugaðar. Það er hins 
vegar í höndum þeirra sjálfra. 

Kostar borgarbúa mikið
Árið 2007 kom út skýrsla á vegum 
Samgöngumálaráðuneytisins þar sem 
kannaður var ábáti þess að byggja 
íbúðarbyggð í vatnsmýri. Skýrslan var 
liður í samráði Reykjavíkurborgar og 

Samgönguráðuneytisins vegna Reykja-
víkurflugvallar. „Stærsti hluti ábatans 
kemur til vegna tíma- sparnaðar (1.128 
m. kr. ) og að viðbættum aksturskostn-
aði (946 m. kr. ) nemur sparnaður íbúa 
og fyrirtækja 2.074 m. kr. Sparnaður í 
formi minni skatttekna af umferð en 
áður kemur ekki inn í þjóðhagslega 
arðsemi og því þarf að draga þann þátt 
frá. Umtalsverðan þjóð- hagslegan ábata 
má rekja til minni mengunar en áður og 
fækkunar slysa, eða samtals 528 m. kr. á 
ári,“ segir í skýrslunni. Samkvæmt þessu 
er því ekki réttmætt að stilla núverandi 
stöðu upp sem lið í björgun mannslífa á 
meðan tillögur um tilfærslu flugvallarins 
séu það ekki. Staðsetning flugvallarins 
hefur veruleg áhrif á byggðaþróun í 
Reykjavík. Flugvöllurinn hefur þannig 
þrýst byggð lengra austur en ef til vill 
hefði orðið án hans. 

Bretar byggðu völlinn
Flug á Íslandi hófst í Vatnsmýrinni þann 
3. september 1919 með flugtaki fyrstu 
flugvélar á Íslandi. Hins vegar var flug-
völlurinn ekki malbikaður fyrr en árið 
1940. „október 1940 hófst hernámslið 
Breta á Íslandi handa við flugvallargerð 
í Vatnsmýrinni og er það mannvirki 
að stofni til flugvöllurinn eins og við 
þekkjum hann í dag. Með tilliti til veður-
fars er Vatnsmýrin kjörið flugvallarstæði 
en þar sem um var að ræða mýrlendi 
þurfti að flytja ógrynni af rauðamöl úr 
Rauðhólum sem var notuð sem undir-
stöðuefni fyrir flugbrautirnar,“ segir á 
vef Isavia. Valur hefur hins vegar átt 
landið að hlíðarenda síðan árið 1939. 
„Árið 2002 gerði Valur samkomulag 
við Reykjavíkurborg um breytta land-
notkun erfðafestulandsins, til að hægt 
væri að fénýta það í þágu uppbyggingar 
íþróttamannvirkja að Hlíðarenda,“ segir 
á vef Hlíðarendabyggðar sem er í eigu 
Valsmanna ehf. „Ekki hefur gengið sem 
skyldi að hefja uppbyggingu að Hlíðar-
enda til að fá tekjur á móti kaupunum 
á landinu. Er þar einkum um að kenna 
endurteknum breytingum og frestunum 
vegna skipulagsmála. Valsmenn hf. er að 
40% í eigu Knattspyrnufélagsins Vals og 
afgangurinn er í eigu 400 einstaklinga 
sem hafa lagt fram hlutafé frá 50 þúsund 
krónum til 1 milljónar. Markmið Vals-
manna hf. hefur verið óbreytt frá stofnun 
fyrir 15 árum, að styrkja uppbyggingu 
íþróttastarfsemi Vals.“

Öryggisíbúðir Eirar til leigu í 
Grafarvogi Reykjavík 

 
Eir öryggisíbúðir ehf. 

Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík.  522 5700  
milli 8:00 og 16:00 virka daga. 

Nánari upplýsingar í síma 522 5700 virka daga milli kl. 8 og 16 og í 
gegnum netföngin: edda@eir.is, sveinn@eir.is  

Vandaðar öryggisíbúðir Eirar til leigu í Grafarvogi, Reykjavík.    
 

Eirborgir, Fróðengi 1—11, 112 Reykjavík. 
 

Eirarhús, Hlíðarhúsum 3—5, 112 Reykjavík. 
 

 Rólegt og notarlegt umhverfi með aðgengi að metnaðarfullri 
aðstöðu og þjónustu með það að markmiði að einstaklingurinn 
geti búið lengur heima. 
 

 Öryggisvöktun allan sólarhringinn. 
 

 Aðgengi að mötuneyti og félagsmiðstöð. 
 

 Góðar gönguleiðir í nágrenninu. 

ÚTTEKT



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1
4-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Þingmenn meðal eigenda
Þeir Össur Skarphéðinsson, þingmaður 
Samfylkingarinnar, og Brynjar Níels-
son, þingmaður Sjálfstæðisflokks, eru 
meðal eigenda. „Ég hef nú ákveðið að tjá 
mig ekki um þetta mál opinberlega eða 
í þinginu. Það er vegna þessa hagsmuna-
tengsla,“ segir Brynjar við blaðið. Hann 
lagði félaginu Valsmenn til 250 þúsund 
krónur þegar það var stofnað. „Ég get 
hins vegar alveg sagt þér að það er mín 
skoðun að flugvöllurinn eigi að vera í 
Vatnsmýrinni. Ég hef svosem sagt það 
áður.“ - Ganga þessar framkvæmdir þá 
ekki gegn þinni pólitísku skoðun? „Nei 
ekki endilega. Ég er ekki að segja að flug-
völlurinn verði að vera alveg óbreyttur. 
Ég hefði auðvitað viljað það. Málið er 
bara að þetta er tíu ára gamalt mál. Ég 
er ekki alveg viss um að allir sem taka 
þátt í umræðunni viti það. Upphaflega 
fæst þessi byggingaréttur árið 2006, eða 
heimildin til að skipuleggja byggð þarna. 
Það var vegna þess að Valur hafði látið 
eftir sitt land fyrir nýju Hringbrautinni.“ 
Brynjar segir dýrt að breyta þessu en 
að hann væri gjarnan til að sjá allar 

þrjár brautir þarna. „Ef það er einhver 
möguleiki án þess að það valdi einhverju 
tjóni sem ekki verður bætt þá vill ég 
það.“ - Þinn hlutur er tiltölulega lítill í 
félaginu. „Upphaflega átti þetta bara að 
vera peningur til að styrkja Val. Maður 
reiknaði aldrei með að fá þetta til baka.“ 
- Nú er samt útlit fyrir að þetta geti orðið 
ágætlega arðbært? „Já það gætu sjálf-
sagt orðið einhver verðmæti úr þessu. 
Hluturinn gæti fimmfaldast. Ég veit það 
ekki. Ef þetta byggingadæmi allt gegnur 
upp þá verða til verðmæti úr þessu.“ - Er 
það sjálfkrafa þannig að framkvæmdir 
geti ekki farið með flugvelli? „Það hlýtur 
að vera einhver leið í því. Ég veit ekki 
hvort það verður sama nýting samt. Ég 
hef ekki kynnt mér það.“ Ekki náðist í 
Össur Skarphéðinsson vegna málsins 
en hann er eins og áður segir hluthafi í 
félaginu og hefur hag af uppbygginu á 
Hlíðarenda. 

Lengi staðið til
Brynjar bendir á að strax á níundaára-
tugnum hafi staðið til að loka brautinni 
sem nú er kölluð neyðarbraut. „Þetta 

hafa ráðherrar Sjálfstæðisflokks og 
annra staðfest. Þessi neyðarbraut var 
aldrei notuð. Hún var notuð einu sinni 
á ári. Á sínum tíma töldu menn það ekki 
skaða flugvöllinn að leggha hana niður. 
Svo hefur veðrið eitthvað breyst og hún 
er mikilvægari núna.“ - Ætlar ekki að 
beita sér í málinu. „Hingað til er það eina 
sem ég hef tjáð mig opinberlega að ég er 
fylgjandi því að flugvöllurinn sé í Vatns-
mýrinni. Að öðruleiti hef ég ekki tjáð 
mig. Ég hef ekki beitt mér í því og hyggst 
ekki gera vegna þessa tengsla.“ Í Aðal-
skipulagi Reykjavíkur 2001–2024 var 
miðað við að flugvöllurinn verði fluttur 
úr Vatnsmýrinni eftir 2024. Skipulagið 
var staðfest af umhverfisráðherra með 
eftirfarandi fyrirvara. „Uppbygging í 
Vatnsmýri og tímasetning hennar er 
háð flutningi á flugstarfsemi af svæð-
inu (. . . ).“ Í Aðalskipulagi var gert ráð 
fyrir að þar verði byggðar 5.400 íbúðir 
og íbúar verði um 15.000. Jafnframt er 
reiknað með byggingu 420 þúsund m2 
atvinnuhúsnæðis. Árið 2007 var flug-
brautin fjarlægðaf aðalskipulagi og síðan 
af deiliskipulagi svæðisins. 

Upphlaup
Valsmenn ehf. hafa lengi beðið eftir 
að hefja framkvæmdir. Reykjavíkur-
borg hefur þegar mátt greiða sektir 
vegna málsins. Hörðustu stuðnings-
menn óbreytts ástands hafa stöðugt og 
endurtekið keyrt upp hræðslu um að 
flugvöllurinn verði tekinn gegn vilja 
fólks. Hins vegar er samkomulag í gildi 
milli borgar og ríkis sem tryggir legu 
brautarinnar til 2022. „Afstaða ríkis-
valdsins er að tryggja öryggi í innan-
landsflugi með þeim hætti að næstu 
ár geti flugvöllur í Vatnsmýri sinnt því 
hlutverki sem honum er ætlað. Til að 
koma til móts við það og gefa svigrúm 
fyrir vinnu við að kanna aðra kosti 
hefur Reykjavíkurborg fallist á að gera 
þá breytingu á fyrirliggjandi tillögu að 
aðalskipulagi Reykjavíkur að norður-
-suður-brautinni verði áfram tryggður 
sess í aðalskipulagi Reykjavíkur til ársins 
2022, í stað 2016 eins og fyrirliggjandi 
tillaga gerir ráð fyrir.“ Nýlega var því 
haldið fram á Facebook-síðu Hjartans 
í Vatnsmýrinni að „framkvæmdir eru 
hafnar við brautarenda neyðarbrautar-

innar og eru þar nú komnir háir jarð-
vegshólar.“ Það reyndist ekki rétt enda 
myndin afviðgerð á stíflaðri frárenslis-
lög. „Það sem þeir eru að vísa til er eins 
og margt annað sem þeir vísa til, bara 
tóm steypa,“ sagði Brynjar Harðarson, 
framkvæmdastjóri Valsmanna hf, í sam-
tali við Vísi aðspurður um myndina. Á 
síðunni má sjá hlekki í fréttir af um-
ferðaslysum um leið og gefið er í skyn 
að þeir sem vilji breytingu á flugvellinu 
láti sér fátt um finnast um öryggi borg-
aranna. Á sömu síðu er verkfræðiskýrslu 
Eflu verkfræðistofu um nothlfisstuðul 
Reykjavíkurflugvallar lýst sem skakkri 
og því gefið undir fótinn að niðurstaðan 
sé pöntuð. 

Hvers vegna núna? 
Við vinnslu fréttarinnar var leitað svara 
við því hvað valdi nýjasta uppþotinu 
í máli Reykjavíkurflugvallar. Fram-
kvæmdaleyfi við veggerði á Hlíðar-
enda breytir engu um stöðu flugbrautar 
06/24. Þá er í gildi samkomulag um að 
brautin verði í notkun til ársins 2022. 
Bréf innanríkisráðherra krefur borgina 
um að fylgja lögum en skilgreinir ekki 
hvernig framkvæmdaleyfið gegur gegn 
lögum eða samkomulagi. Byggingaleyfi 
fyrir byggingar sem skyggja gætu átt á 
flugbrautina eru ekki veitt. Hvað veldur 
nýjasta uppþotinu? Líkleg skýring er 
sú að Rögnunefndin svokallaða átti að 
skila niðurstöðu nefndarinnar um ára-
mótin. Sú vinna tafðist og var niður-
staða boðuð núna í vor. Það er því til 
mikils að vinna fyrir þá hlið sem nær 
að skapa tortryggni í sína þágu rétt áður 
en nefndin skilar.

ÚTTEKT

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir. Guðni Sigurðsson. Hjálmar Sveinsson.Brynjar Níelsson.



Gólfdúkur skynsamleg, smekkleg og hagkvæm lausn

-léttur í þrifum -au›veldur í lögn -glæsilegt úrval 
-fæst í 2, 3 og 4 m rúllum.FLOORING SYSTEMS

hjarta heimilisins
Eldhúsi›

þægilegt andrúmsloft
Svefnherbergi›

alltaf jafn heimilislegt
Stofan

einfaldara ver›ur þa› ekki
Forstofan

hl‡tt og mjúkt undir fæti
Ba›herbergi›

SÍ‹UMÚLA 14 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 510 5510

Heimilisdúkur, sígild lausn: Sérverslun me› 
gólfdúk og teppi

9.  Maí  201512 REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

mörk milli hins opinbera og einka-
geirans. Klíkubræður gátu athafnað 
sig beggja vegna þessara marka og vas-
ast í stefnumótun stjórnvalda, mótað 
leikreglurnar sjálfir til að þjóna eigin 
hagsmunum og þannig gefið sjálfum 
sér einstakt forskot á við aðra á mark-
aði. Þetta kölluðu sérfræðingar Al-
þjóðabankans “að fanga ríkisvaldið“ 
(e. state capture). Þessi hagkerfi eru 
að þeirra mati í greipum klíkubræðra 
sem umbuna tengsl umfram hæfni og 
taka áhrif fram yfir nýsköpun. Fjár-
festingar þeirra í stjórnmálum kynda 
undir slíkri háttsemi sem aftur veikir 
stoðir ríkisins og grefur undan getu 
hins opinbera til að veita grunnþjón-
ustu.

Spilling er brot gegn  
almennu trausti
Af þessum vettvangi umbreytinga í 
hagkerfum austur Evrópu og innan 
stjórnkerfa vestrænna lýðræðisríkja 
eru mannfræðingar nú með aðferðum 
sínum, sem áður var mest beitt meðal 
frumstæðra ættflokka í ríkjum þriðja 
heimsins, að rannsaka hegðun, tengsl 
og samskipti mannsins í þessu sam-
félagi nútímans. Þeir, líkt og sér-
fræðingar Alþjóðabankans, telja sig 
greina nýja tegund spillingar, spillingu 
sem þeir vilja skilgreina sem brot gegn 
almennu trausti (e. violation of public 
trust). Samkvæmt þeirra skilgrein-
ingu á spilling í merkingunni „brot 
gegn almennu trausti“ sér stað þegar 
einstaklingar nýta sér í eigin þágu vald 
og upplýsingar, sem þeim er falið til að 

fylgja eftir hagsmunum annarra og þá 
á kostnað þessara sömu annarra.

Þessi skilningur mannfræðinganna 
á margt skylt við það sem stjórnmála- 
og stjórnsýslufræðingar vísa gjarnan til 
úr kenningunni um framsal og ábyrgð 
og kallast þar umboðstap. Umboðstap 
á sér stað þegar umbjóðandinn hefur 
ekki nægilega góðar upplýsingar um 
getu, hæfni og fyrirætlanir umboðs-
manns síns eða þegar umboðsmaður-
inn skarar eld að eigin köku á kostnað 
þess sem hann á að vera að vinna fyrir, 
þ.e. umbjóðandans, í trausti þess að 
umbjóðandinn muni ekki komast að 
því. Þegar kenningunni um framsal og 
ábyrgð er beitt á þingræðisskipulagið 
þá varðar umboðstap í því samhengi 
við pólitíska ábyrgð. Í viðskiptum 
myndi það heita umboðssvik og varðar 
í því samhengi við refsiábyrgð.

Gíslataka sérhagsmuna, 
þekking og almennar  
upplýsingar
Þessar rannsóknir mannfræðinganna 
og nýjar rannsóknir sagnfræðinga sem 
stunda rannsóknir á samtímasögu 
sýna hvernig öflug hagsmunasam-
tök geta tafið eða ráðið ákvörðunum 
stjórnvalda í þeim tilgangi að tryggja 
sína eigin hagsmuni. Þetta gera hags-
munasamtök með því að bera fé á vís-
indamenn sem aftur geta haft áhrif 
á ákvarðanir stjórnvalda sem geta 
réttlætt aðgerðir sínar eða aðgerðar-
leysi með því annað hvort að vísa til 
stuðnings úr niðurstöðum vísindalegra 
rannsókna eða til þess að vísindalegum 

niðurstöðum beri ekki saman og því 
sé málið umdeilt. Umdeild mál geta 
gefið stjórnmálamönnum tækifæri til 
þess að aðhafast ekkert. 

Aðgerðir eða aðgerðarleysi sem 
rekja má til að slíkra aðkeyptra áhrifa 
vísindamanna á stjórnvöld geta skaðað 
almannahagsmuni. Það hvernig 
tóbaksframleiðendum í Bandaríkj-
unum tókst að tefja aðgerðir stjórn-
valda í baráttunni gegn krabbameini 
af völdum sígarettureykinga er gott 
dæmi um þetta. Með því að kaupa vís-
indamenn til að berjast gegn öðrum 
vísindamönnum með aðferðum vís-
indanna tókst framleiðendum að tefja 
ákvarðanir stjórnvalda um aðgerðir til 
að draga úr reykingum í rúman aldar-
fjórðung. Þessi gíslataka sérhagsmuna 
innan vísindasamfélagsins tókst með 
þessum árangri, en þó einkum með 
aðstoð fjölmiðla sem eru áhrifamiklir 
tengiliðir milli upplýsinga og almenn-
ings. Upplýstur almenningur getur 
haft áhrif á stjórnmálamenn. 

Hvernig fjölmiðlar  
geta brugðist
Fjölmiðlar brugðust sem farvegur 
upplýsinga til almennings í þessu 
máli þar sem þeir létu undan þrýstingi 
hagsmunaaðila sem kröfðust þess að 
fjölmiðlar gættu jafnræðis í kynningu 
málsins. Umfjöllun fjölmiðla gerði þar 
með sjónarmiðum sem kostuð voru af 
hagsmunasamtökum og niðurstöðum 
vísindalegra rannsókna jafnt undir 
höfði og létu þar með annað hvort 
hjá líða að gera grein fyrir hagsmuna-
tengslunum eða sáu ekki í gegnum 
það hvernig hagsmunasamtök geta 
búið til sínar eigin staðreyndir 
íklæddar vísindalegum búningi. 
Markmið hagsmunasamtakanna í 
þessum máli var að sá efasemdum 
og þar með tefja aðgerðir stjórnvalda. 
Hagsmunasamtök í kola- og olíu-
iðnaði beita nú sömu aðferðum með 
aðstoð sama hóps vísindamanna til að 
tefja aðgerðir Bandarískra stjórnvalda 
í loftslagsmálum.

Lýðræði eða auðræði:  
„Við verðum að velja“ 

Fjármögnun framboðs- og kosninga-
baráttu þar sem framlög frá einstak-
lingum og einkafyrirtækjum er leyfileg 
virðist nú vera að setja þá hugmynd 
stjórnmálafræðinga að stjórnmálamenn 
miði opinbera stefnumótun við vilja hins 
almenna kjósanda í uppnám. Nýjar 
rannsóknir vestan hafs sýna að undir 
flestum kringumstæðum virðist vilji 
mikils meirihluta bandarísku þjóðar-
innar ekki hafa nein áhrif á stefnu stjórn-
valda. Það sem meira er, þegar vilji hinna 
efnameiri er annar en vilji almennings þá 
endurspeglar opinber stefnumótun vilja 
hinna efnuðu. Þessi ítök hinna efnameiri 
í stefnumótun stjórnvalda hefur gefið 
hagfræðingum og alþjóðlegum álits-
gjöfum tilefni til þess að rifja upp orð 
Louis Brandeis fyrrum hæstaréttardóm-
ara Bandaríkjanna: „Við verðum að velja. 
Við getum haft lýðræði, eða við getum 
látið auðinn safnast á hendur fárra, en 
við getum ekki haft hvoru tveggja.“

Framhald af bls 4

Sólin skín og þá sest fólk út, enda þótt hitastigið sé ekkert til að hrópa húrra fyrir.
Róbert Hlöðversson - Sími 897 0525 - robert@isgen.is

MATVÆLA-
RÁÐGJÖF
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Konsert með kaffinu
Tónleikar verða haldnir í Hannesarholti, sunnudaginn 10. maí klukkan 15: 00. 

Þetta eru þriðju og síðustu 
tónleikar vetrarins í röðinni 
Konsert með kaffinu. Anna 

Jónsdóttir, sópran, Þóra Passauer, 
kontra alt og Brynhildur Ásgeirs-
dóttir, píanóleikari, flytja tónlist eftir 
Johannes Brahms og Pál Ísólfsson. 
Hárómantísk einsöngslög, en einnig 
5 dúetta op.66 eftir Brahms, segir í 
fréttatilkynningu. 

Brahms samdi dúettana sumarið 
1875 í Ziegelhausen í nágrenni Heidel-
berg og voru þeir frumfluttir í Vínar-
borg 29. janúar 1978. 

Sönglögin og dúettarnir eru í aðal-
atriðum um fegurð og duttlunga lífsins 
og ástarinnar. 

Aðgangseyrir er 3500, en því fylgir 
kaffi og sætabrauð. 

Ungir hjólreiðamenn þurfa leiðsögn: 

Nokkur góð 
leiðbeinendaráð  
– 1. hluti
Á Íslandi eiga flest börn reiðhjól 

og njóta þess að hjóla. Mörg 
þeirra ná á undarverðum 

hraða tökum á hjólinu og önnur þurfa 
lengri tíma. Hér eru nokkur góð ráð 
sem geta komið fullorðnum vel þegar 
þeir leggja af stað með börnunum út í 
ævintýraheim hjólreiðanna. 

Fyrir barn sem er að læra fyrstu 
tökin á hjóli er gott að æfa jafnvægið 

á „like a bike“ hjóli, tvíhjóla farartæki 
án fótstiga. Best væri að þau væru að-
gengileg og til eignar á leikskólum því 
þau eru dýr og hvert barn notar sitt 
„like a bike“ aðeins í stuttan tíma. 

Þegar byrjað er með fótstignu hjólin, 
er gott að setja hnakkinn í lægstu stöðu, 
svo stutt sé í öruggt jarðsamband. Eins 
getur verið gott að rúlla aðeins eftir 
sléttum grasfleti, en ekki of lengi – það 

er svo þungt færi í grasinu. Til að auð-
velt sé að rúlla hjólinu áfram er rétt 
að hafa góðan loftþrýsting á dekkjum 
reiðhjólsins og keðjuna vel smurða. 

Ef það eru handbremsur á hjólinu 
má gjarna til að byrja með, taka fram-
bremsuna úr sambandi til að barnið 
læri örugglega að nota afturbrems-
una. Gott að æfa stöðvun á hjólinu á 
sléttu malbiki og hægt að kríta línu 
sem á að stoppa á. Stundum er langt í 
bremsurnar fyrir litlar hendur og þá er 
hægt að skrúfa handtakið örlítið nær 
stýrinu. 

Góðar hjálmastillingar eru sýndar 
myndrænt á netinu og gætið þess að 
hjálmurinn sé ævinlega rétt stilltur. 

Umfram allt verið þeim hjólandi fyr-
irmyndir, njótið þess að hjóla saman 
og upplifa dásemdir hjólreiðanna. Það 
finnst börnum á öllum aldri mikils 
virði. 

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

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
íslandi

Vortónleikar Tónlistarskóla Seltjarnarness verða haldnir í dag, laugardaginn 
9. Maí. Tónleikarnir fara fram í Seltjarnarnesskirkju. Haldnir verða þrennir 
tónleikar:  kl. 13:00, 14:30 og 16:00. Fram kemur á vef Seltjarnarness að dag-
skráinn verði fjölbreytt og skemmtileg. allir séu velkomnir.

Börn á öllum aldri elska hjólreiðar.  Mynd - ST



Fögnum saman
60 ára afmæli Kópavogs

#kopavogur60

PIPAR
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Líf og �ör í Kópavogi alla helgina!

PIPAR
\TB

W
A - SÍA - 152045 

9.–10.MAÍ Handverkssýning
í félagsmiðstöðvum 

eldri borgara, 
Gjábakka, Gullsmára

og Boðanum,kl. 13–17

8.–10.
MAÍ

Afmælistilboð

og stemning

í BYKO

Breiddinni

10.MAÍHestasýningá vegum æskulýðs-
nefndar Spretts og 

teymt undir börnum,kl. 14–16

10.
MAÍ

ÞRÍKÓ, Kópavogs-

þríþrautin 2015

Keppni, skemmtiatriði

og barnaþraut,

kl. 8.30–12.15

11.
MAÍ

Afmælisdagur 

Kópavogsbæjar 

Sýning leikskólanna

á Hálsatorgi,

kl. 10 

9.
MAÍ

SUNDLAUGAFJÖR

Ís, kaffi og súkkulaði

í Kópavogslaug

og Salalaug,

kl. 11–15

9.
MAÍAfmælisveislaí Smáralind,risaafmæliskakaog �ör,kl. 14–17

10.
MAÍ

Stórtónleikar
í Kórnum

kl. 16–17.30

Húsið opnar kl. 15. Hoppukastalar og �ör. Ókeypis aðgangur!
Fjölmargir listamenn úr Kópavogi koma fram á tónleikum fyrir alla �ölskylduna.
Fríar strætóferðir frá Hamraborg í Kórinn með viðkomu í Smáralind, fram og til baka, 
frá kl. 14 til 18.30.

Þú finnur nánari upplýsingar um tónleikana og aðra viðburði á kopavogur.is
eða á Facebook-síðu Kópavogsbæjar.

Þér er boðið á stórtónleika í Kórnum sunnudaginn 10. maí kl. 16



FYRIRTÆKJALAUSNIR

Net, borðsími, farsími og Office 365 frá 12.100 kr. á mánuði
Fyrirtækjapakki Símans inniheldur Internet, borðsíma- og 
farsímaþjónustu, ásamt Office 365 skýþjónustu sem tryggir 
nýjustu útgáfur af forritum og aðgang að vinnuskjölum hvar sem 
er. Fullkomin yfirsýn og fyrirsjáanlegur rekstrakostnaður með 
föstu mánaðargjaldi. Hafðu samband í síma 800 4000 eða  
8004000@siminn.is eða kynntu þér Fyrirtækjapakkann  
á siminn.is/fyrirtaekjapakkinn.

Þú getur meira með Fyrirtækjalausnum Símans

E
N

N
E

M
M

 /
 N

M
6

8
8

3
2

Allt sem fyrirtækið 

þarf í einum pakka

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is | Ritstjórn: 659-3442 & ingimarkarlhelgason@gmail.com
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BAKSÍÐAN
Brynhildur  
Bolladóttir

Heimalandið
Eins mikið og ég kann að meta sumar-
nætur í Reykavík, lakkrís og súkkulaði 
í einni sæng og tungumálið okkar þá 
heldur ekkert af því mér hér á landi. 
Mjög margir hlutir láta mig vilja 
sigla á braut. Atvinnuhorfur, fámark-
aður, menntun sem ekki er metin 
að verðleikum, ofurlaun sumra, lág 
laun annarra, íslensk króna, verkföll, 
húsnæðisverð og leigumarkaður sem 
er á við vígvöll toga ekki í mig. Ekki 
heldur umræðan, orðræðan, stjórn-
málaflokkar, Alþingi. Ég hef ekki þá 
tilfinningu að nokkur maður sem 
hefur áhrif hugsi um afdrif og afkomu 
mína í framtíðinni. Mér finnst meira 
eins og með hverjum deginum, hverri 
ákvörðuninni sé ég tilneydd til þess að 
líta í eigin barm, hvort að úti í hinum 
stóra heimi bíði ekki eitthvað svo miklu 
betra.

Það sem togar í mig eru fjölskylda 
og vinir. Heimalandið er það sem við 
tengjumst tilfinningaböndum, fólkið 
og menningin sem við þekkjum. En 
á einhverjum tímapunkti ákveður 
fólk að fórna því fyrir betri tækifæri 
og meiri lífsgæði, styttri vinnudag og 
meiri pening. Allt það fólk sem hefur 
flust búferlum til annarra landa í leit að 
betri tækifærum þekkir þessar fórnir. 
Hér á landi býr fólk sem hefur flutt frá 
sínu heimalandi í leit að betra lífi. Við 
erum öll mannverur.  Við erum öll lík. 
Höfum tilfinningar, hlæjum og grátum.

Stjórnmál eru dauð fyrir mér að 
mörgu leyti, ég aðhyllist hvorki hægri 
né vinstri. Ég er höll undir jöfnuð, 
finnst stundum eitthvað hægrisinnað, 
stundum eitthvað vinnstrisinnað. Einu 
sinni var ég svo barnaleg að ég hélt 
að allir gerðu bara það besta sem þeir 
gætu. Að við værum öll eins. Núna veit 
ég að allir gera það besta sem þeir geta, 
fyrir þá hagsmunaaðila sem mest áhrif 
hafa á þá. Eða flokkinn þeirra. Hægri 
og vinstri. 

Ég veit ekki hversu lengi þetta redd-
ast bara.


