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Framkvæmt fyrir 5 milljarða. Til stendur að endurnýja alla innviði í Vogabyggð þar sem til stendur að reisa yfir eitt þúsund íbúðir 
en þarna er nú atvinnustarfsemi.  Sjá bls. 2.

Samstaða um Ofbeldisvarnarnefnd í borgarstjórn Reykjavíkur:

„Við erum í miðri byltingu“
Ofbeldisvarnarnefnd er ekki inn 

á fjárhagsáætlun þessa árs en 
með samþykki borgarstjórnar 

er tryggt að við förum af stað og síðan 
munum við sækja fé í þau verkefni sem 
ákveðið verður að ráðast í. Við erum í 
miðri byltingu þar sem ungar stúlkur hafa 

hundruðum saman komið fram og lýst 
því ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir, eða 
þyrpst út á götur eða alnetið berbrjósta 
til að sýna samstöðu með brotaþolum 
hrellikláms. Við sem samfélag eða ábyrg 
borgarstjórn getum ekki annað en brugð-
ist við og það er algjör samstaða um það 

með fulltrúum allra flokka að það viljum 
við gera,“ segir Heiða Björg Hilmisdóttir, 
varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Til-
laga um ofbeldisvararnefnd sem hún og 
Sóley Tómasdóttir, forseti borgarstjórnar 
og borgarfulltrúi VG áttu heiðurinn að var 
samþykkt á fundi borgarstjórnar í vikunni. 
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Ofbeldisvarnarnefnd stofnuð: 

„Ofbeldi stærsta 
ógnin við lýðræðið“
Borgarstjórn samþykkti á fundi 

sínum í vikunni að fela of-
beldisvarnarnefnd að vinna 

tillögur að aðgerðum borgarinnar til 
að styrkja forvarnarstarf vegna kyn-
bundins ofbeldis og mæta þörfum 
þolenda. Enn fremur þarf að efla að-
stoð og ráðgjöf fyrir gerendur, auk 
fræðslu um mörk og virðingu. 

Stofnun nefndarinnar var sam-
þykkt á hátíðarfundi kvenna í borgar-
stjórn í tilefni af 100 ára afmæli kosn-
ingaréttar kvenna og er henni ætlað 
að takast á við ofbeldi í sinni víðustu 
mynd – öllu ofbeldi alls staðar. 

Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi 
VG og Heiða Björg Hilmisdóttir, vara-
borgarfulltrúi Samfylkingarinnar hafa 
átt frumkvæði að málinu en það kom 
til nokkurrar umræðu í vetur. 

Tekist á við meinsemd
Sóley Tómasdóttir, forseti borgar-
stjórnar, flutti tillöguna og sagðist í 
ræðu sinni vera bæði glöð og stolt af 
því að tilheyra fjölskipuðu stjórnvaldi 
sem viðurkenndi og tækis á við þá 
meinsemd sem kynbundið ofbeldi 

sé. „Ofbeldi er nefnilega ein stærsta 
ógnin við lýðræðið, við virka þátttöku 
kvenna, áhrif þeirra og völd. Ofbeldið 
sem konum er hótað ef þær eru ekki 
þægar á vettvangi stjórnmálanna, inni 
á heimilunum, á skemmtistöðum eða 
annars staðar í lífinu. Kynbundið of-
beldi er því miður hversdagslegur 
hluti af samfélaginu. Það er óþolandi 
og því verður að útrýma,“ sagði Sóley. 
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Auglýsingasíminn er 578 1190

Allir innviðir í Vogabyggð endurnýjaðir: 

Fimm milljarða endurbygging
Vogabyggð austan Sæbrautar 

verður breytt í íbúða- og 
atvinnusvæði samkvæmt 

deiliskipulagstillögu sem er í vinnslu. 
Svæðið er í dag eingöngu atvinnusvæði 
en eftir breytingar verður fjórðungur 
húsnæðis ætlaður atvinnustarfsemi. 
Gert er ráð fyrir 1.100 íbúðum í hverf-
inu eftir breytingar, segir í umfjöllun 
um þetta á vef borgarinnar. Hverfið í 
heild afmarkast af Kleppsmýrarvegi, 
Sæbraut og Súðarvogi. 

Fordæmalausar  
framkvæmdir
Þar segir að breytingin kalli á endur-
byggingu á öllum innviðum í hverf-
inu. Það sé fordæmalaust í blrginni að 
endurreisa og breyta svo stóru svæði. 
Þetta hafi verið kynnt fyrir lóðahöfum 
innan hverfis. 

Í deiliskipulagstillögu er gert ráð 
fyrir auknu byggingarmagni á svæð-
inu, segir í umfjöllun á vef borgar-
innar. Íbúðarhúsnæði verði á flestum 
lóðum og heildarbyggingarmagn um 
155.000 m2 fyrir íbúðir. Atvinnuhús-
næði verður á um 56.000 m2 . 

Bíða samþykkis
„Þessi uppbygging og breytt nýting 
mun auka verðmæti lóðanna verulega,“ 
segir á vef Reykjavíkurborgar. Áformað 
sé að semja við lóðahafa um þátttöku 
þeirra og fyrirkomulag framkvæmda. 
Fram kemur í samþykkt borgarráðs 
að framkvæmdir hefjist ekki „fyrr en 
lóðarhafar sem ráða yfir 70% af nýju 
byggingarmagni á viðkomandi svæði 
hafa skuldbundið sig til þátttöku og að 
ráðast í uppbyggingu á sínum lóðum.“ 
50 lóðaleigusamningar eru á svæðinu 
en lóðahafar 140 samtals. 

Nýr skóli? 
Allt þetta kallar á götur, torg og stíga, 
stofnlagnir, palla, landfyllingar og 
fleira. Auk þess sé gert ráð fyrir göngu-
brú og stíflu við Háubakkatjörn, brú 
yfir Naustavog, færslu á Kleppsmýrar-
vegi og á skólpdælustöð. Þá kallar 
íbúðabyggðin jafnframt á nýjan grunn- 
og leikskóla. „Frumkostnaðaráætlun 
fyrir uppbyggingu innviða hverfisins 
nemur tæpum 5 milljörðum,“ segir í 
umfjöllun borgarinnar.

Ýmsar kröfur
Við uppbyggingu hverfisins á 
meðal annars að hafa eftirfarandi 
að leiðarljósi:
* Fjölbreytni í stærð og gerð 

íbúða
* Gott umhverfi
* Góð landnýtingnýting lands
* Stofnkostnaður innviða verði 

greiddur með fjármunum af 
uppbyggingunni

* Sérstakar fjárhæðir séu til list-
sköpunar

* 20 – 25% íbúða verði leigu-, 
búsetu- og stúdentaíbúðir

* Kaupréttur Félagsbústaða verði 
að 5% íbúða

Nefndin verður skipuð sjö full-
trúum og jafnmörgum til vara. 
Borgarstjórn kýs þrjá fulltrúa og 
þrjá til vara, Lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu tilnefnir einn 
fulltrúa og einn til vara, Stígamót 
tilnefna einn fulltrúa og einn til 
vara, Samtök um kvennaathvarf 
tilnefna einn fulltrúa og einn til 
vara og Embætti landlæknis til-
nefnir einn fulltrúa og einn til vara. 
Ofbeldisvarnarnefnd er vistuð hjá 
mannréttindaskrifstofu Reykja-
víkurborgar. Mannréttindastjóri 
ber ábyrgð á framkvæmd ákvarð-
ana nefndarinnar og rekstri og 
stjórnsýslu hennar.

Útgerð, útgáfa og olía
inga og vænan hlut í Síldarvinnslunni 
í Neskaupsstað. Síldarvinnslan á svo 
aftur Berg-Hugin. 

Umsvif eigenda Samherja eru ekki 
bundin við útgerð, heldur eiga þeir 
stóran hlut í útgáfufélagi Morgun-
blaðsins og sömuleiðis ríflegan hlut 
í Olís, svo nokkuð sé nefnt. Sjá bls. 8.

Rukka Seltjarnarnes 
um yfir 150 milljónir
Mennta- og menningar-

málaráðuneytið hefur 
sent Seltjarnarnesbæ 100 

milljóna króna kröfu og Læknafélag 
Íslands rukkar bæjarfélagið um að 
minnsta kosti 50 milljónir króna. 

Málið snýst um húsnæði Lækn-
ingaminjasafns á Nesinu sem nú 
hefur verið lagt niður. Framkvæmdir 
voru hafnar við hús og hafði bæjarfé-
lagið fengið framlög frá fyrrgreindum 
aðilum vegna byggingarinnar. Síðan 

var hætt við. Ráðuneytið krefst þess 
að bærinn yfirtaki húsið. Sú krafa 
kom fram í kjölfar athugunar Ríkis-
endurskoðunar frá í vetur. 

Fram kemur í bréfi ráðuneytisins 
til bæjarins að 75 milljóna króna 
framlag sem reitt var af hendi sam-
kvæmt samningi, verði endurgreitt 
og upphæðin uppreiknuð miðað 
við byggingavísitölu. Læknafélag 
Íslands og Læknafélag Reykjavíkur 
lögðu hvort um sig fram 25 millj-

ónir króna til framtaksins. Þorbjörn 
Jónsson, formaður Læknafélagsins, 
skrifaði Seltjarnarnesbæ í mars og 
kallar eftir uppgjöri vegna framlaga 
lækna. 

Það var í desember 2012 sem 
meirihlutin bæjarstjórnar Sel-
tjarnarnes samþykkti að hætta við 
safnið og vildi að ráðuneytið tæki við. 
Fulltrúar Samfylkingarinnar lögðu 
þá til að í staðinn fyrir að hætta við 
yrði reynt að framlengja samningi 
um safnið við ráðuneytið um eitt ár 
meðan lausna yrði leitað. Ekki varð 
af því. 
Ekki hefur náðst í Ásgerði Halldórs-
dóttur, bæjarstjóra á Seltjarnarnesi.

Neita að færa bensínstöð
Ekki stendur til að hefja við-

ræður við lóðahafa um flutn-
ing stöðvarinnar, enda ljóst að 

slíkur flutningur yrði alfarið á kostnað 
Reykjavíkurborgar.“

Þetta segir í bréfi umhverfis- og 
skipulagssviðs í svari við fyrirspurn 
frá skóla- og frístundaráði borgarinnar. 
, um bensínstöð sem liggur upp við 
Ingunnarskóla í Grafarholti. Svarið var 
sent skóla- og frístundaráði í maí, en 
fyrirspurn um endurskoðun á stað-
setningu stöðvarinnar var borin fram 
í september árið 2012. 

Þar var spurt um möguleika á nýrri 
staðsetningu og jafnframt beðið um 
lögfræðiálit á því hvort staðsetning upp 

við skóla væri að öllu leyti í samræmi 
við lög og reglur. 

Í svari umhverfis- og skipulagssviðs 
segir að leyfi hafi verið veitt fyrir stöð-
inni á afgreiðslufundi byggingafulltrúa 
árið 2005. Deiliskipulagsbreyting fyrir 
stöðina hafi verið grenndarkynnt á 
sínum tíma en engar athugasemdir 
borist. Slökkviliðið hafi farið yfir inn-
senda uppdrætti. Ekkert sé leyft hafi 
slökkviliðið gert athugasemdir. „Verður 
því að líta svo á að öllum skilyrðum hafi 
verið uppfyllt“. 

Í fyrirspurninni frá 2012 er meðal 
annars bent á að í reglum Brunamála-
stofnunar segi að bensínstöð verði að 
vera amk. 12 metra frá skóla. Ljóst 

er að færanleg 
skólastofa við 
Ingunnarskóla er 
nær stöðinni en 
það og jafnvel að-
albygging skólans. 

Foreldrar og 
skólayfirvöld hafa 
árum saman gert 

athugasemdir við legu bensínstöðv-
arinnar. 

Skúli Helgason formaður skóla- og 
frístundaráðs upplýsir í samtali við 
blaðið að fjallað verði um svar um-
hverfis og skipulagssviðs á næsta fundi 
ráðsins. Málinu sé ekki lokið og ljóst að 
ýmsar spurningar vakni við þessi svör. 

Lög í andstöðu við loforð
Lög ríkisstjórnarinnar á BHM og 

hjúkrunarfræðinga eru í beinni 
andstöðu við yfirlýsingar og 

loforð þriggja ráðherra við lyktir 
læknadeilunnar í vetur. Þá var skrifað 
undir yfirlýsingu um markvissa upp-
byggingu heilbrigðiskerfisins. Þar var 
sagt meðal annar að heilbrigðiskerfið 
ætti að búa við sambærilegan ramma 
og tíðkaðist annars staðar á Norð-
urlöndum, með tilliti til fjármagns, 

fjölda starfsmanna, með tillliti til 
mannfjölda og staðhátta. Einnig var 
boðuð milljarða eða tugmilljarða 
hækkun framlaga til heilbrigðismála, 
endurnýjun tækjabúnaðar, nýjan spít-
ala og starfskjör í samræmi við kjör 
heilbrigðisstarfsmanna annars staðar 
á Norðurlöndum. 

Strax við undirritun yfirlýsingar-
innar mátti vera ljóst að hér væri 
frjálslega lofað. Ekkert fé var eyrna-

merkt yfirlýsingunni og engir út-
reikningar voru lagðir fram til að sýna 
fram á skala aðgerðanna. Þá þegar var 
ljóst að stefna ríkisstjórnarinnar um 
skattalækkanir og fækkun tekjustofna 
ríkissins eru ekki sambærileg við 
fyrirætlan um milljarða innspýtingu 
í rekstur heilbrigðiskerfisins. Þetta 
kemur fram í ítarlegri umfjöllun Atla 
Þórs Fanndal blaðamanns. 

Sjá bls. 10-11. 

Sóley Tómasdóttir Heiða Björg Hilmisdóttir.
Yfirlitsmynd sýnir hvernig hverfið 
gæti litið út.

Skúli Helgason.

Opinn fundur 
um skipulag
Samtökin um bíllausan lífsstíl og 

Hollvinasamtök Strætó bjóða til 
opins fundar á KEX hostel nk. mánu-
dag kl. 20 til að rýna í tillögur vegna 
leiðarkerfisbreytinga hjá Strætó í 
tengslum við samgöngumiðstöð þar 
sem BSÍ stendur. Það má skila inn 
athugasemdum vegna tillaganna fram 
til 25. Júní, en þær fela meðal annars 
í sér að breytingar verða á fjölmörgun 
leiðum hjá Stætó. 

Breytt formennska  
í velferðarráði:

Ilmur tekur við
Björk Vilhelmsdóttir lét af störfum 

sem formaður Velferðarráðs 
Reykjavíkurborgar á fundir borgar-
stjórnar í vikunni. Björk hefur setið 
í ráðinu í þrettán ár og þar af verið 
formaður ráðsins í níu ár. Við sæti 
Bjarkar í ráðinu tekur Heiða Björg 
Hilmisdóttir. Ilmur Kristjánsdóttir, 
borgarfulltrúi Bjartrar framtíðar tekur 
hins vegar við formennsku í velferð-
arráði. 



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Fjölskylduvænt hverfi í fallegu umhverfi

Skoðið teikningar á bygg.is

Skoðið teikningar á bygg.is

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

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

www.bygg.is

www.bygg.is
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Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 
28-32 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. 
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.

Sjáland í Garðabæ

Langalína 28-32

Naustavör 2-12

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Naustavör 2-8 í Kópavogi. Íbúðirnar 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

Nýhöfn 2-4 Lundur 4
Tvær 4ra herb. íbúðir óseldar. Ein 3ja herb. íbúð óseld,

137 fm með útipalli.
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Til hamingju 
með daginn!
Í dag eru 100 ár síðan konur fengu 

kosningarétt á Íslandi. Því skulum 
við fagna og hugsa með þakklæti 

til formæðra okkar sem tryggðu okkur 
þessi mikilvægu réttindi.

Raunveruleg jafnrétti
Við getum þakkað fyrir margt. Ekki 
bara fyrir kosningaréttinn, heldur líka 
jafnréttislögin, fæðingarorlof og fóst-
ureyðingalöggjöfina. Þessi formlegu 
réttindi þykja sjálfsögð í dag og óhugs-
andi að konur hafi þurft að berjast fyrir 
þeim. Og þó. Konur og karlar hafa 
aldrei staðið jafnfætis á Íslandi og enn 
er nokkuð langt í land.

Viðfangsefnin virðast endalaus. Raun-
verulegt jafnrétti felst í sömu tækifærum 
í atvinnulífi, í stjórnmálum og í fjöl-
miðlum. Raunverulegt jafnrétti krefst 
þess að konur séu metnar að verðleikum 
og að á þær sé hlustað án þess að þær séu 
hlutgerðar eða klámvæddar. Raunveru-
legt jafnrétti krefst þess að tekið sé mið 
af þörfum kvenna, þekkingu og reynslu 
á opinberum vettvangi og í prívatlífinu. 
Síðast en ekki síst verða konur að upplifa 
sig öruggar, þær verða að fá að vera í 
friði, án ofbeldis eða áreitni.

Tryggjum öryggi og frið
Kynbundið ofbeldi er ljótasta birtingar-

mynd kynjamisréttis. Það hefur alltaf 
verið til og er bæði orsök og afleiðing 
misréttisins. Kynbundið ofbeldi er dag-
legt brauð. Því verður að breyta.

Ofbeldi er ein stærsta ógnin við lýð-
ræðið, við virka þátttöku kvenna, áhrif 
þeirra og völd. Bæði á vettvangi hins 
opinbera en einnig í einkalífinu. Of-
beldi brýtur niður sjálfsmynd kvenna 
og sjálfstraust, dregur úr krafti þeirra 
og mætti til áhrifa. Það virkar á stjórn-
málakonur og aktívista á opinberum 
vettvangi og það virkar í nánum sam-
böndum milli einstaklinga sem ættu að 
standa jafnfætis.

Raunverulegt jafnrétti krefst þess að 
konur búi við öryggi, frið og óttaleysi. 
Konur verða að geta talað upphátt og 
opinskátt og tekið virkan þátt ef og 
þegar þeim sýnist á þeim sviðum sem 
þær lystir. 

Kraftakonur
Þrátt fyrir allt er bjart framundan. 
Sterkar og kraftmiklar konur hafa í 
vetur sýnt að kvenfrelsisbaráttunni er 
hvergi nærri lokið. Þær hafa hafnað 

skilgreiningum klámvæðingarinnar á 
eigin líkömum, þær hafa afhjúpað og 
mótmælt karlrembu og misrétti í dag-
legu lífi og þær hafa greint frá reynslu 
sinni af kynbundnu ofbeldi í mæli sem 
ekki hefur áður sést.

Baráttan fyrir raunverulegu jafnrétti 
heldur áfram. Konur skilgreina eigin 
mörk, þær varpa frá sér skömm og 
ábyrgðartilfinningu vegna verknaða 
annarra og vinna persónulega og póli-
tíska sigra. Þær gefast ekki upp.

Reykjavíkurborg fagnar
Reykjavíkurborg fagnar 100 ára afmæli 
kosningaréttar kvenna með 100 við-
burðum sem dreifast yfir árið. Mark-
miðið er að fagna þeim árangri sem 
náðst hefur en hvetja til framfara á sama 
tíma. Viðburðirnir eiga að sýna fram á 
fjölbreytileika kvenna, viðfangsefnanna 
og sigranna, gera konur sýnilegri í opin-
beru rými og auka femínískar áherslur 
á vettvangi borgarinnar.

Einn þessara viðburða verður í dag, 
en ungir femínistar hafa hannað og 
skipulagt dagskrá í Ráðhúsi Reykjavíkur. 
Þar verður tekist á við viðfangsefni sam-
tímans með fjölbreyttum uppákomum. 
Fyrr um daginn verður lagður krans 
á leiði Bríetar Bjarnhéðinsdóttur frá 
Reykvíkingum eins og undanfarin ár. 
Þannig leggjum við okkur fram um að 
heiðra hetjur fortíðar og framtíðar.

Gott samfélag er friðsamlegt samfé-
lag, samfélag jafnréttis, umburðarlyndis 
og virðingar, þar sem einstaklingar eru 
metnir að verðleikum, ekki bara í kjör-
klefanum heldur alla daga ársins í öllum 
sínum störfum.

Til hamingju með daginn og árin 100. 
Áfram stelpur!

Réttindi, í hvaða mynd sem er, fást ekki gefins. Það þurfti mikla baráttu 
og átök til þess að launafólk aflaði sér verkfallsréttar. Veikindaréttur var 
ekki gefins heldur. Vinnuvikan í þeirri mynd sem hún nú er var heldur 

ekki baráttulaus. Það var meiraðsegja svo að sægreifar síns tíma börðust með 
oddi og egg gegn vökulögunum, fyrstu reglum okkar um lágmarkshvíldartíma. 
Eins var kosningarétturinn ekki gefins. 

Fyrst var hann í höndum yfirstéttarkarla, en varð svo almennari meðal þeirra. 
Það tók hins vegar marga áratugi fyrir konur að öðlast þessi réttindi sem okkur 
finnast sjálfsögð núna.

„Og hvað sem menn segja, þá verður því ekki neitað, að snoppungur er það fyrir 
konur, að fá það framan í sig með stjórnarskrárlögum samþyktum af Alþingi, 
að fyrst við 40 ára aldur nái konur þeim þroska, sem 25 ára karlmenn hafi náð.“

Þetta skrifaði Bríet Bjarnhéðinsdóttir í Kvennablaðið árið 1913, fyrir 102 árum. 
Þá var að nást þessi áfangi sem við fögnum í dag, að konur fengju loks kosn-
ingarétt og kjörgengi til Alþingis og gerðist það tveimur árum síðar. Raunar 
með þeim furðulegu og séríslensku takmörkunum sem Bríet lýsir grein sinni 
og gerir eðilega alvarlega athugasemdir við. 

Þessar sögulegu staðreyndir eru umfjöllunarefni hér í blaðinu en þar er byggt 
á yfirliti sem finna má á heimasíðu framkvæmdanefndar um 100 ára kosn-
ingaréttarafmælið sem fagnað var með fjölbreyttum hætti í gær. 

En það er ekki bara svo að réttindin fást ekki gefins. Það er líka hægt að taka 
þau í burtu. Um það höfum við dæmi í þessari sömu viku og við fögnum 
kosningaréttinum. 

Verkfallsréttur var með lögum tekinn af opinberum starfsmönnum með ger-
ræðislegri lagasetningu stjórnarmeirihlutans á Alþingi. Ekki aðeins það heldur 
í reynd samningsréttur líka, þar sem í lögunum eru því settar þröngar skorður 
hvað standa megi í samningum, eða í niðurstöðu gerðardóms. Það er  líka svo 
að lögin á verkfallið gilda líka um stéttarfélög innan BHM sem hvorki eru í 
verkfalli né boðað hafa verkfall. Vel má vera að stjórnvöld telji sig geta réttlætt 
lagasetningu gagnvart fólkinu í verkfalli; kvennastéttunum á Landspítalanum. 
En þó ekki. Um það má vísa til umfjöllunar Atla Þórs Fanndal hér í blaðinu.

Auðvitað hlýtur launafólk og verkalýðsforystan að spyrna við slíkum aðgerðum. 
BRSB hefur ályktað harðlega gegn lögunum. Enn sem komið er verður ekki 
sé að Alþýðusamband Íslands hafi séð ástæðu til hins sama. Það er í besta 
falli umhugsunarvert. 

Við fögnum því í ár að 100 ár eru frá því að mikilvæg réttindi náðust eftir 
harða og langa baráttu. Við minnumst þess jafnframt á þessum tímamótum 
að réttindi eru ekki gefins. Það kostar ekki aðeins baráttu að öðlast þau. Það 
þarf stöðuga baráttu til að halda þeim.

Ingimar Karl Helgason

LEIÐARI

Barátta  
á tímamótum

Ábyrgð
Ummæli heilbrigðisráðherra í Frétta-
blaðinu eftir að lög voru sett á verk-
föll BHM og hjúkrunarfræðinga hafa 
vakið athygli. „Brýnasta úrlausnar-
efnið var að tryggja öryggi sjúklinga. 
Uppsagnir hjúkrunarfræðinga eru 
veruleiki sem stofnanirnar þurfa svo 
að takast á við.“ Þessi ummæli þykja 
mörgum trauðla benda til þess að 
heilbrigðisráðherrann telji sig bera 
nokkra ábyrgð í þeim málaflokki sem 
honum hefur verið trúað fyrir.

Hversdagslegt?
DV greindi frá því að Heiðar Már 
Guðjónsson hefur enn fengið til liðs 
við sig lífeyrissjóði til þess að koma 
innviðum eins og rafmagns- og hita-
veitum í einkaeigu. Heiðar Már keypti 
ásamt lífeyrissjóðum þriðjungshlut í 
HS veitum í fyrra, rafmagns-, hita-
vatns- og neysluvatnsveitum. Orku-
stofnun taldi þau kaup ekki stand-
ast lög. Almenni lífeyrissjóðurinn 
og Gildi lífeyrissjóður eru komnir 
með Heiðari Má í nýjustu atrennu. 
Eflingarfólk greiðir almennt í Gildi. 
Ætli íslensku verkafólki sé almennt 
sama um hvort þeirra sparnaður til 
elliáranna sé notaður til að einkavæða 
innviðina sem voru þegar búin að 
borga fyrir, svo einhver milli geti orðið 
ennþá ríkari?

Fagaðilar sjái 
um málið
Kastljósið fjallaði um viðvarandi óá-
nægju með einkarekið sjúkrahótel 
sem rekið er af Sinnum ehf í Ármúla 
í Reykjavík. Mikill ágreiningur er að 
sögn Kastljóss milli Sjúkratrygginga 
Íslands og Landspítalans. „Landspítali 
hefur sýnt einstakt langlundargeð en 
orð skulu standa. Að öðrum kosti er 
Landspítala nauðugur einn kostur, að 
krefjast þess að Sjúkratryggingar og 
Sinnum ehf segi sig frá þessu sam-
starfi og eftirláti fagaðilum að sinna 
þeim viðkvæma rekstri sem rekstur 
sjúkrahótels er. Telur Landspítali þá 
fullreynt að markmiðum um fag-
legan og rekstrarlegan ávinning af 
þessu samstarfi verði ekki náð,” segir 
í einu bréfa forstjóra Landspítalans 
til ráðherra.

Gagnrýnin hugsun
Ellert B. Schram sem setið hefur á 
þingi fyrir bæði Sjálfstæðisflokk og 
Samfylkingu var í viðtali í þættinum 
Sprengisandi í síðustu viku. Þar 
greindi hann frá því að eftir að þing-
ferli hans lauk hefði hann sótt ýmsa 
tíma í Háskóla Íslands. Þar á meðal í 
námskeiði sem fjallaði um gagnrýna 
hugsun. Þingmaðurinn fyrrverandi 
hefur komist að þeirri niðurstöðu – í 
því umhverfi sem við höfum búið við 
– að æskilegt væri að allir sem kjörnir 
væru á þing yrðu skyldaðir til að sitja 
einmitt þetta námskeið. 

Bankapólitík?
Fjármálaráðherra hefur verið skýr um 
að hver króna sem kemur úr þrota-
búum vegna þeirra aðgerða sem 
kynntar voru í síðustu viku fari í að 
borga niður skuldir. Lægri skuldir þýði 
lægri vaxtakostnaður og geti munað 
tugum milljarða króna. Af einhverjum 
ástæðum sér Landsbankinn ástæðu 
til að vara við því að ríkið sem rekur 
umtalsverða velferðarþjónstu, grunn-
stoðir og menntakerfi hafi tekjur til að 
standa undir þeim rekstri. Á hvaða 
grunni ætli bankinn standi í þessum 
málflutningi? Getur verið að hann sé 
í nýfrjálshyggjupólitík?

Í FRÉTTUMUmmæli með erindi:
„Erum við í reynd að sjá hér birtingar-
mynd feðraveldisins? Er ásættanlegt að 
störf kvennastétta séu markvisst metin 
verðminni en störf karla? Er eðlilegt í 
nútímaþjóðfélagi að kvennastéttir séu 
sviptar lögbundnum réttindum sínum 
til að berjast fyrir betri launakjörum? Er 
eðlilegt að kvennastéttum sem starfa hjá 
hinu opinbera sé boðin langtum minni 
launahækkun en aðrir opinberir starfs-

menn hafa fengið? Og er eðlilegt að þegar 
þessar kvennastéttir eru ekki tilbúnar 
að lúta í gras og sætta sig við að störf 
þeirra séu verðfelld þá sé slíkri samþykkt 
þvingað upp á þær með 
lögum?“
- Gyða Hrönn Einars-
dóttir, formaður Félags 
lífeindafræðinga, í grein 
í Fréttablaðinu í vikunni.

111. meðferðin
Athygli vakti að það var varafor-
maður Framsóknarflokksins mælti 
fyrir lögum á verkfall heilbrigðis-
starfsmanna, og raunar annarra stétta 
einnig. Líka fólks sem hvorki er í verk-
falli né boðað hefur verkfall. Sigurður 
Ingi Jóhannsson er reyndar dýralæknir 
að mennt. Sumir hafa spurt sig hvort í 
því séu fólgin einhver sérstök skilaboð 
til heilbrigðisstarfsmanna ….

Teygjan
Oddvitar ríkisstjórn-
arinnar, ungir auð-
menn, töldu ekki 
ástæðu til að sitja í 
þingsalnum meðan 
undirsátar samþykktu 
lög gegn vinnandi stéttum, en horfðu 
á fótbolta úr heiðursstúku. Glöggir 
tóku eftir því að við hlið Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar sat Hrannar 
Pétursson. Hann var í desember 2014 
ráðinn til tveggja mánaða til að stýra 
tilteknu verkefni í forsætisráðu-
neytinu. Þar er hann enn ef marka má 
starfsmannalista forsætisráðuneyt-
isins. En fyrst „strax“ er teygjanlegt 
hugtak hjá framsóknarmönnum, því 
skyldu „tveir“ ekki vera það líka?

Ragnar er víða
Margir hafa brugðist ókvæða við því 
að fólk hafi iðkað tjáningarfrelsi á 
þjóðhátíðardaginn, eins og gert var 
í vikunni. „Skrílslætin á Austurvelli 
til ævarandi skammar“ 
skrifaði til dæmis einn 
hægrimaður á blogg-
síðu sína. Sá hinn 
sami skrifaði hins 
vegar á þjóðhátíðar-
daginn 2009: „Viðeig-
andi mótmæli á 
Austurvelli 17. 
júní“. 

Óvænt
Maður nokkur sem gegnt hefur trún-
aðarstörfum fyrir Sjálfstæðisflokk-
inn var ekkert að skafa utan af því 
í aðdraganda þess að sett voru lög á 
verkföll hjúkrunarfræðinga og fleiri 
heilbrigðisstétta. Hjúkrunarfræðingar 
skömmtuðu bara pillur eftir forskrift 
lækna og þeim mætti líkja við sjálf-
sala. Eftir að þetta niðrandi viðhorf til 
mikilvægrar heilbrigðisstéttar skrifaði 
einn vinstri maður á facebook síðu 
sína: Óvæntasta útspilið var þegar 
heiti flokksins var breytt í „Sjálfsala-
flokkurinn“.

HÉÐAN OG ÞAÐAN …
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STÚLKAN Í LESTINNI EFTIR PAULA HAWKINS

ENGIN SKÁLDSAGA
HEFUR SELST
JAFN HRATT!

„Paula Hawkins leikur

sér að sjónarhornum og 

tímasetningum af mikilli fimi 

og skapar gríðarlega spennu 

og samúð með óvenjulegri 

aðalpersónu.“

THE GUARDIAN

#1
í Bretlandi og 

Bandaríkjunum
mánuðum

saman!

Rachel ferðast alltaf með sömu lest á morgnana. Og lestin stansar 

alltaf á sama ljósinu, fyrir aftan gömul íbúðarhús sem standa við 

lestarsporið. Rachel fer að finnast hún þekkja íbúana í einu húsanna. 

Hún kallar fólkið „Jess og Jason“. Líf þeirra virðist fullkomið, Rachel 

vildi svo sannarlega vera í þeirra sporum. En einn daginn sér hún 

skelfilegan atburð út um lestargluggann. Rachel skýrir lögreglunni 

frá málavöxtum og flækist inn í ófyrirsjáanlega atburðarás. Getur 

verið að inngrip hennar hafi bara orðið til ills?

Íslensk þýðing: Bjarni Jónsson
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Sjónvarpsdagskráin > 

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Fæst í verslunum BYKO og N1 um allt land
www.ultraglozz.is 

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)
Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörn
Hægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum
Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  
Létt í vinnslu
Gefur djúpan, 
fallegan gljáa
Af notendum talið alsterkasta handbónið á markaðnum

Bílabón Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz
®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

UltraGlozz®

6 20.  Júní  2015REYKJAVÍK VI
KU

BL
AÐ

100 ára kosningaréttarafmæli fagnað í gær: 

Löng barátta og ströng
Krafan um kosningarétt kvenna til Alþingis var sennilega fyrst orðuð op-
inberlega árið 1885 á þingmálafundi S-Þingeyinga, segir um baráttu fyrir 
kosningarétti á vefsíðu framkvæmdanefndar um kosningaréttarafmælið 
kosningarettur100ara.is. 

Hið íslenska kvenfélag sem stofnað var 
1894 tók kosningarétt á stefnuskrána 
og safnaði 2.348 undirskriftum kvenna 
um allt land árið 1895 undir áskorun til 
Alþingis um að samþykkja kosninga-
rétt kvenna. Þegar Kvenréttindafélag 
Íslands var stofnað 1907 varð krafan 
um kosningarétt kvenna mjög áberandi 
og hávær. 

Á Alþingi voru kosningaréttur 
kvenna og kjörgengi oft til umræðu og 
þar heyrðust raddir sem mæltu gegn 
þessum rétti. Marga þingmenn óaði við 
því að auka kosningaréttinn mikið í einu 
til fólks sem hefði ekki náð jafn miklum 
þroska og þeir sem kosningarétt höfðu. 
Einn þingmanna, Jón Jónsson á Hvanná, 
varaði beinlínis við því að konur fengju 
kosningarétt allar í einu: „En að sleppa 
þessum réttindum við þær strax og allt 
í einu yrði bylting í svip.“

Séríslenskt aldursákvæði
Alþingi samþykkti haustið 1913 og stað-
festi 1914 stjórnarskrárbreytingu sem 

fól í sér að konur og vinnumenn, 40 ára 
og eldri, fengu kosningarétt til Alþingis. 
Aldurstakmarkið átti að minnka um 
eitt ár á ári þar til 25 ára takmarkinu 
yrði náð. Þannig fóru lögin til Krist-
jáns konungs X sem staðfesti þau með 
undirskrift sinni þann 19. júní 1915. 
Aldursákvæðið var séríslenskt ákvæði; 
engin önnur þjóð í heiminum hefur haft 
viðlíka í kosningalögum, segir í yfir-
litinu á vef framkvæmdanefndarinnar. 

Þar er jafnframt vístað til ummæla 
Bríetar Bjarnhéðinsdóttur u hið sérstaka 
aldursákvæði í Kvennablaðinu 1913: 

„Og hvað sem menn segja, þá verður 
því ekki neitað, að snoppungur er það 
fyrir konur, að fá það framan í sig með 
stjórnarskrárlögum samþyktum af Al-
þingi, að fyrst við 40 ára aldur nái konur 
þeim þroska, sem 25 ára karlmenn hafi 
náð.“

Karlar líka
Á vef framkvæmdanefndar um kosn-
ingaréttarafmælið er líka fjallað um 

kosningarétt karla, en langt í frá allir 
karlmenn höfðu fengið kosningarétt 
árið 1915. 

Kosningarétturinn 1843 náði aðeins 
til karlmanna sem áttu jörð að minnsta 
kosti 10 hundraða dýrleika, eins og það 
var orðað, ellegar áttu múr- eða timb-
urhús í verslunarplássi, sem metið var 
til 1000 ríkisdalavirðis hið minnsta. 
Kjósendur skyldu hafa náð 25 ára aldri. 
Ekki er vitað hversu margir þeir voru, en 
talið er að einungis um 2 prósent íbúa 
landsins hafi haft kosningarétt í fyrstu 
kosningunum og af þeim neyttu fáir 
réttar síns, eða einungis um 20 prósent. 

Árið 1857 var kosningarréttur 
rýmkaður mikið og fengu þá flestir 
fullorðnir karlmenn kosningarrétt 
sem bjuggu á eigin heimili, borguðu 
skatta, áttu eignir eða höfðu lokið há-
skólaprófi. Þá náði kosningarétturinn 
til um 10 prósenta landsmanna, og um 
42 prósenta karlmanna, 25 ára og eldri. 

65 prósent upp  
úr aldamótum
1903 var kosningaréttur rýmkaður 
mjög og náði þá til um 65 prósenta 
karlmanna 25 ára og eldri. Þeir karl-
menn, 25 ára og eldri, sem ekki höfðu 

kosningarétt voru vinnumenn, menn 
sem gátu ekki greitt 4 kr. í útsvar, menn 
sem stóðu í skuld vegna sveitarstyrks 
og ólögráða menn. 

Árið 1915 fengu vinnumenn, 40 

ára og eldri kosningarétt og afnumin 
var krafa um útsvarsgreiðslu. Í kosn-
ingunum í október 1916 höfðu um 
84% karlmanna 25 ára og eldri fengið 
kosningarétt. 

Framhaldið
Árið 1918 gerðu Íslendingar og Danir 
með sér svokallaðan Sambandslaga-
samning. Í honum voru ákvæði um 
gagnkvæman ríkisborgararétt. Því 
setti Alþingi lög árið 1920 sem færðu 
öllum 25 ára og eldri kosningarétt, 
óháð kyni og atvinnu. Þá voru konur 
og vinnumenn orðin jafnrétthá „karl-
mönnum“ segir jafnframt á vef fram-
kvæmdanefndarinnar. 

Ákvæðið um að svipta fólk kosn-
ingarétti vegna þegins sveitarstyrks var 
afnumið árið 1934 og aldursákvæðið 
einnig lækkað í 21 ár. Þá munu um 60 
prósent þjóðarinnar hafa haft kosn-
ingarétt, og kosningaþátttakan var 
komin upp í um 80 prósent. 

Kosningaaldurinn var lækkaður í 
20 ár 1968. 

Árið 1984 var kosningaaldur færður 
í 18 ár. Jafnframt voru felld niður 
ákvæði um missi kosningaréttar vegna 
lögræðissviptingar eða flekkaðs mann-
orðs. 

Fullu jafnrétti allra skilgreindra full-
orðinna þegna hvað varðar kosninga-
rétt var ekki náð fyrr en 1984, eins og 
sést á því sem hér hefur verið rakið.

Bríet Bjarnhéðinsdóttir barðist fyrir réttindum kvenna. Hún var að vonum 
ósátt við háan aldursþröskuld. Mynd: Wikipedia/Þjóðminjasafnið

Grunnskólastelpur safnast saman í porti Barnaskólans 7. júlí 1915 til þess að fagna kosningarétti kvenna. Fjölbreytt hátíðahöld voru um allt land í gær, til 
þess að halda upp á að 100 ár eru liðin frá þessum mikilvæga atburði. Mynd: Wikipedia/Þjóðminjasafnið
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Hverjir fá kvóta - 2. Hluti

Þrír einstaklingar
um mikinn arð
Eigendur Samherja á Íslandi eiga og hafa umtalsverð ítök í fyrirtækjum 
sem fá úthlutað 12,66 prósentum af heildarkvótanum hér við land, mælt 
í þorskígildistonnum. Þetta kemur fram þegar kannað er eignarhald á 
Samherja og tengdum félögum. Þetta er meiri kvóti en gert er ráð fyrir að 
sé á einni hendi. Mesti kvóti sem úthlutað er til eins fyrirtækis er til HB 
Granda, 10,67 prósent. 

Samherji á Íslandi fær einn og sér út-
hlutað tæpum sex prósentum heildar-
kvótans. Útgerðarfélag Akureyringa 
sem er að öllu leyti í eigu Samherja fær 
svo tæp tvö prósent til viðbótar. Síðan 
á Samherji tæplega 45 prósenta hlut í 
Síldarvinnslunni í Neskaupsstað. Hún 
fær úthlutað 3,19 prósentum af kvót-
anum. Í hennar eigu er svo útgerðar-
félagið Bergur-Huginn sem fær ríflega 
einu og hálfu prósenti úthlutað. Þegar 
þetta er allt lagt saman, fer úthlutunin 
töluvert yfir tólf prósenta þakið. 

Engin viðbrögð
Vefritið Smugan spurði Eyþór Björns-
son, Fiskistofustjóra, um þessa stöðu 
snemma árs 2013, en þá var uppi 
svipuð staða með tilliti til kvótaþaksins. 
- Hvernig bregst Fiskistofa við þeirri 
stöðu? 
„Lagaákvæði um tengda aðila eru ekki 
mjög sterk til dæmis er ekki skilgreint 
hvað felst í hugtakinu raunveruleg yf-
irráð í lögunum,“ sagði fiskistofustjóri. 

Samherji sjálfur skilgreinir tengda 
aðila með eftirfarandi hætti, samkvæmt 
skýringum við nýjasta ársreikning fé-
lagsins: 

„Aðilar teljast vera tengdir aðilar ef 
þeir fara með bein eða óbein yfirráð í 
félagi eða hafa vald til að stjórna fjár-
hags- og rekstrarstefnu þess. Meðal 
tengdra aðila félagsins eru: Lykilstjórn-

endur, nánir fjölskyldumeðlimir lykil-
stjórnenda og félög þar sem lykilstjórn-
endur eða nánir fjölskyldumeðlimir 
þeirra fara með yfirráð eða hafa veruleg 
áhrif á. Hluthafar sem fara með yfir-
ráð eða hafa veruleg áhrif, móðurfélag, 
systurfélög og félög í þeirra eigu teljast 
einnig tengdir aðilar.“

Eigendur
En hverjir eru þá þessir aðilar sem eru 
á bak við fyrirtækin sem fá úthlutað 
þessum kvóta? Hér verður fjallað um 
þá sem eiga mest. 

Samherji hefur starfsemi víða um 
lönd en hér á landi er það Samherji 
Ísland ehf. sem fær kvótanum úthlutað. 
Það félag er að níu tíundu í eigu Sam-
herja hf. Þeir þrír einstaklingar sem 
hér eru nefndir eiga ríflega 8 prósent 
af því sem upp á vantar. 

Þessir þrír einstaklingar eiga svo 
tæplega 87 prósenta hlut í Samherja 
hf. Þeir eru Þorsteinn Már Baldvins-
son, Kristján Vilhelmsson og Helga S. 
Guðmundsdóttir. 

Þorsteinn Már og Helga eiga saman 
Eignarhaldsfélagið Stein sem skráð er 
fyrir ríflega 36 prósenta hlut. Krist-
ján á tæp 36 prósent í eigin nafni. Þau 
þrjú eiga svo saman Fjárfestingafélagið 
Fjörð sem skráð er fyrir tæplega 15 
prósenta hlut í Samherja. 

Bliki ehf. er skráðu eigandi að 11,70 

prósenta hlut í Samherja hf. FramInvest 
Sp/f er skráð fyrir 27,5 prósenta hlut í 
Blika. Þetta félag er skráð í Færeyjum. 
Í fyrirtækjaskrá Hoovers er Þorsteinn 
Már Baldvinsson nefndur efstur á lista 
yfir stjórnendur. Samkvæmt ársreikn-
ingi Samherja fyrir árið 2005 var hlutir 
Samherja hf. í félaginu þá ríflega 73 
prósent. Tólf aðilar aðrir eiga svo 5-7 
prósenta hlut í Blika hver. 

Þorsteinn Már og Kristján eru 
frændur. Þorsteinn og Helga voru hjón. 

Háar arðgreiðslur
Samherji Ísland gerir upp í evrum. 
Samkvæmt síðasta ársreikningi fé-
lagsins sem er fyrir árið 2013 nam 
hagnaður af rekstri 25 milljónum evra. 
Hagnaðurinn árið áður var svipaður. 
Hátt í fjórir milljarðar króna hvort ár, 
miðað við gengi dagsins í dag. 

Arðgreiðsla til hluthafa fyrir árið 
2013 nam tæpum 13 milljónum evra. 
Það gerir á gengi dagsins tæplega 1,8 
milljarðar króna. Í grófum dráttum 
mætti ætla að hvert þeirra þriggja, Þor-
steinn, Vilhelm og Helga, hafi fengið 
hátt í 600 milljónir úr þessu félagi fyrir 
það ár. 

Þegar Síldarvinnslunni er kippt inn 
í dæmið, þar sem þessir aðilar eiga 
bróðurpart í 45 prósenta hlut, má sjá 
að arðgreiðslur til þeirra þriggja nema 
mun hærri upp hæðum. Síldarvinnslan 
gerir upp í Bandaríkjadölum. Þar nam 
arðgreiðslan fyrir árið 2013 ríflega 
tveimur milljörðum króna á gengi 
dagsins í dag. Það þýðir að þessir þrír 
einstaklingar hafa aftur skipt með sér 
tæpum milljarði króna. Arðgreiðsla 
Síldarvinnslunnar árið á undan nam 
um einum og hálfum milljarði króna. 
Hér er ekki tekið tillit til hagnaðar eða 
arðgreiðslna sem kynnu að hafa komið 
til af Útgerðarfélagi Akureyringa, en 
Bergur-Huginn er innan samstæðu 
Síldarvinnslunnar. 

Mikil umsvif
Umsvif Samherja og eigenda félagsins 

í öðrum geirum atvinnulífsins en sjáv-
arútvegi eru umtalsverð. Á heimasíðu 
Samherja eru nefnd Krossanes á Ak-
ureyri. Íslandslax í Grindavík, Odd-
eyri, Polaris Seafood í Reykjavík og 
Reykfiskur á Húsavík, meðal félaga sem 
Samherji á í allt hlutafé. Þá eru nefndir 
stórir hlutir í félögum í Neskaupstað og 
Grundarfirði, auk hins stóra hlutar í 
Síldarvinnslunni sem áður var nefndur. 
Þá á Síldarvinnslan hluti í fjölmörgum 
fyrirtækjum. Nefna má Fóðurverk-
smiðjuna Laxá á Akureyri, auk hluta 
í fyrirtækjum á Akranesi, Siglufirði, 
í Reykjavík, en jafnframt í Bandaríkj-
unum og þriðjungshlut í East Green-
land Codfish, er þá ekki allt talið upp. 

Sum þessara félaga eru ekki rekstr-
arfélög heldur eignarhalds- eða fjár-
festingarfélög. Því er þessi upptalning 
ekki tæmandi. 

Þá eru eignir í ýmsum öðrum fé-
lögum áberandi. Samherji á 37,5 
prósenta hlut í Olíuverzlun Íslands, 
Olís. Olís er í hópi stærstu fyrirtækja 
landsins og veltir tugum milljarða ár 
hvers. Innan Olís samstæðunnar eru 

svo fjöldamörg fyrirtæki. Nefna má 
Ellingsen, DGV ehf. , Nafta, Abena 
Ísland, stjóran hlut í Olíudreifingu, 
Fjölveri og Garði. 

Einnig má nefna að Kaldbakur 
ehf. , dótturfélag Samherja þar sem 
Þorsteinn Már er í fyrirsvari, á um 
18 prósenta hlut í Árvakri, útgáfufé-
lagi Morgunblaðsins, auk þess sem 
Síldarvinnslan á um 6 prósenta hlut. 
Eigendur Samherja eiga því og/eða 
hafa ítök í um það bil fjórðungshlut í 
fjölmiðlinum. 

Mikil ítök og áhrif
Þeir þrir einstaklingar sem eiga Sam-
herja hafa sýnilega mikil áhrif í rekstri 
fyrirtækja víða um land, þar sem 
þúsundir manna starfa. Bæði í fyrir-
tækjum sem eru beintengd sjávarút-
vegi, veiðum og vinnslu, en líka fyr-
irtækjum í allt öðrum starfsgreinum, 
líkt og Olís og Árvakri. Þess utan þá fá 
þessir sömu þrír einstaklingar bróður-
partinn af þeim arði sem kemur til af 
ríflega tólf prósentum heildarkvótans 
hér við land.

ÚTTEKT
Ingimar Karl  

Helgason

Eignarhald Samherja

Samherji Ísland ehf.
5,98% af kvótanum
90,50% Samherji hf.
 36,10% Eignarhaldsfélagið Steinn ehf.
  51% Þorsteinn Már Baldvinsson
   49% Helga S. Guðmundsdóttir
 35,70% Kristján V Vilhelmsson
  14,80% Fjárfestingafélagið Fjörður ehf. 
   40%  Eignarhaldsfélagið Steinn
   40% Kristján V Vilhelmsson
   20% Fjárfestingafélagið Fjörður ehf.
 11,70% Bliki ehf.
   27,5% FramInvest Sp/f
3,2% Eignarhaldsfélagið Steinn
3,2% Kristján Vilhelmsson
1,9% Fjárfestingafélagið Fjörður ehf.

Þorsteinn Már Baldvinsson kemur 
víða við í íslensku atvinnulífi. Hann 
má tvímælalaust telja til valdamestu 
manna landsins.

Kristján Vilhelmsson, einn valdamesti maður landsins, ásamt forseta íslands 
á sjávarútvegssýningu í Brussel.

Kristján Vilhelmsson flytur tölu þegar 
Samherji fékk nýtt skip.

Mynd: Akureyri.is

Þorsteinn Már Baldvinsson á hafnarbakkanum á Akureyri.

Fjölmargir hafa atvinnu af sjávarútvegi og eru hundruð ef ekki þúsundir manna 
starfandi hjá þeim fyrirtækjum þar sem Samherjafólk hefur ítök.
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Markmið Gagnaveitu Reykjavíkur 
er að auka lífsgæði og upplifun íbúa
- með 1Gb/s gagnahraða kemst Ísland meðal framsæknustu þjóða heims

Erling Freyr Guðmundsson tók til starfa sem framkvæmdastjóri Gagna-
veitu Reykjavíkur í febrúarmánuði á þessu ári en Gagnaveita Reykjavíkur 
er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur. Erling Freyr hefur starfað að 
fjarskiptamálum í hartnær tvo áratugi á Íslandi og erlendis. Hann lagði 
fyrst stund á rafvirkjun en lauk síðan MBA-prófi frá HR árið 2009. 

Hlutverk Gagnaveitu Reykjavíkur er 
rekstur og uppbygging háhraða gagna-
flutningskerfis sem byggir á ljósleiðara- 
og IP-nettækni. Kerfið gengur undir 
nafninu Ljósleiðarinn og verða um 70 
þúsund heimili tengd því í árslok 2015. 
Hjá Gagnaveitunni starfa rétt yfir 30 
manns en með undirverktökum og 
samstarfsaðilum starfa um 150 manns. 

Erling Freyr stofnaði Ljósvirkja, 
þjónustufyrirtæki við fjarskiptafyrir-
tæki, árið 1996 og upp úr aldamótum 
stofnaði hann ásamt öðrum fyrirtækið 
Industria, sem sérhæfði sig í þjónustu 
við uppbyggingu ljósleiðarakerfa. 
Erling Freyr rak Industria fyrst á Ír-
landi, svo á Íslandi frá árinu 2003 og 
síðar á Bretlandseyjum frá ársbyrjun 
2008. Árið 2013 tók hann við fram-
kvæmdastjórn fjarskipta- og tæknis-
viðs 365 miðla. 

„Markmið Gagnaveitu Reykjavíkur 
er að auka lífsgæði og upplifun íbúa 
og fyrirtækja veitusvæðis Orkuveitu 
Reykjavíkur sem nær frá Bifröst í Borg-
arfirði í vestri og austur á Hvolsvöll. 
Fyrirtækið hefur frá árinu 2007 verið í 
forystu í fjarskiptum á Íslandi og leggur 
af mikilli framsýni ljósleiðarakerfi á 
þjónustusvæði sínu,“ segir Erling Freyr. 
„Gagnaveitan á háhraða ljósleiðara-
net sem leggur einn þráð inn á hvert 
heimili og setur búnað á endann sem 
ræður við 1 Gb/s gagnahraða í báðar 
áttir, en flestir viðskiptavinir sem hafa 
tengst Ljósleiðarnum fá 100 til 400 
Mb/s nethraða í báðar áttir. Engin 
önnur fjarskiptatenging til heimila 
býður upp á slíkan hraða í dag. Í dag 
eru 16% heimila í Svíþjóð farin að nota 
1 Gb/s en okkar markmið og hlutverk 
er að vera einu skrefi á undan og til-
búin fyrir framtíðarvörur frá okkar 
fjarskiptarfélögum.“ 

Kópavogsbær og Gagnaveita Reykja-
víkur hafa skrifað undir viljayfirlýs-
ingu um aukinn uppbyggingarhraða 
Ljósleiðarans í bæjarfélaginu. Allir 
nýtengdir viðskiptavinir Gagnaveitu 
Reykjavíkur í Kópavogi munu fá búnað 
sem ræður við 1 Gb/s gagnahraða. 
Með þessu er Gagnaveitan að koma 
Kópavogsbæ í fremstu röð bæjarfélaga 
í fjarskiptum en 64% heimila í munu 
í lok árs hafa aðgengi að hraðasta neti 
á Íslandi. Ljósleiðaravæðingu bæjar-
ins lýkur síðan fyrir lok ársins 2017 
en þá munu öll heimili í bænum hafa 
aðgengi að ljósleiðara. Ljósleiðarinn 
er nauðsynlegur fyrir þá byltingu sem 
framundan er í snjallvæðingu heimila 
og okkar samfélags. Með ljósleiðara 
Gagnaveitunnar ná viðskiptavinir 
hröðustu tengingu til heimila á Íslandi. 

Þjónusta fjarskiptafyrirtækja, sjón-
varpsveitna og miðlun myndefnis af 
öllu tagi kallar á öflugra og hraðara net-
samband og Gagnaveita Reykjavíkur er 
vel í stakk búin til að svara þessu kalli 
og horfir enn lengra fram á veginn í 
þessari tæknivæðingu. Þannig fylgir 

Gagnaveitan eftir þeirri þróun sem á 
sér stað hjá framsæknustu gagnaveitum 
heims. 

Höfuðborgin öll ljós-
leiðaravædd við árslok
Í lok þessa árs verður lokið við að ljós-
leiðaravæða höfuðborgina, og í dag eru 
flestir sammála um kosti þess að ljós-
leiðraravæða öll heimili Ísland fyrir 
árið 2020. Í dag geta yfir 63 þúsund 
heimili tengst Ljósleiðaranum og frá 
upphafi hafa 32 þúsund heimili prófað 
sambandið. 

„Það er mjög gaman að vera í þeirri 
stöðu að vera búinn að leggja svo öfl-
ugt net og vita að á þessu er í raun 
engin takmörk. Með Ljósleiðaranum 
frá Gagnaveitunni liggur óslitin ljós-
leiðari frá heimili eða fyrirtæki út í 
spennistöð með 1 Gb/s gagnahraða. 
Hér er flutningsgetan slík að hún gæti 
með auðveldum þjónað bandvíddar-
þörf heimila vel næstu árin ef ekki 
áratugi. 

Þegar ný hverfi eru byggð leggur 
Gagnaveitan ljósleiðararör samhliða 
framkvæmdum en í eldri hverfum þarf 
jarðvinnuframkvæmdir til að koma 
lögnum og búnaði fyrir. Í öllum til-

vikum þar sem Gagnaveitan leggur 
ljósleiðaralagnir er ekki einungis 
grafið inn að húsinu viðskiptavinum 
að kostnaðarlausu, heldur eru einnig 
lagðar lagnir að sjónvarpi, netbeini og 
heimasíma að kostnaðarlausu. Þessar 
innanhúslagnir eru lagðar þegar við-
skiptavinur pantar sér fjarskiptaþjón-
ustu frá fjarskiptafélaginu sínu. 

Ljósleiðarinn frá Gagnaveitu Reykja-
víkur byggir á opnu neti og hægt er að 
versla þjónustu af mörgum fjarskipta-
félögum sem eykur fjölbreytni og 
samkeppni innan kerfisins. Söluaðilar 
Ljósleiðarans eru s.s. Vodafone, Hr-

ingdu, Hringiðan, 365 og Símafélagið. 
„Viðskiptavinir geta þannig valið milli 
þjónustuaðila sem bjóða upp á breytt 
vöruúrval um Ljósleiðarann. Grunn-
hugsunin er að þú sem viðskiptavinur 
hafir fjölbreytt val á opna neti Gagna-
veitu Reykjavíkur. ”

Mögulega 21 snjalltæki á 
hverju heimili 2020
„Þráðlaust samband mun styrkjast á 
næstu árum samhliða farsímatækninni 
og Reykjavíkurborg er að verða snjall-
ari, sem er mjög gott því talið er að á 
allra næstu árum muni fjöldi tengdra 
tækja við internetið þrefaldast á venju-
legu heimili. Í dag er talið að sjö tæki 
nettengist á hverju Reykvísku heimili, 
og um 2020 er talið að tækin verði að 
jafnaði um 21 á hverju heimili. Þá er 
mikilvægt að þessi heimili hafi aðgang 
að mikilli bandvídd eins og Ljósleiðar-
inn getur veitt. 

„Það er spennandi að velta fyrir sér 
hvaða tæki um ræðir, í dag eru dæmi 

um tæki sem við þekkjum eins og arm-
bönd sem mæla skrefin sem stigin eru, 
hjartsláttinn, svefninn okkar og fleira. 
Það sem ég er t.d. spenntur fyrir er 
að á heimilin komi mælar sem skynja 
fullkomlega orkunotkunina, bæði 
vatnsnotkun og rafmagnsnotkun milli 
daga og þannig getum við áttað okkur á 
hvar við getum sparað og hagað okkur 
öðruvísi við orkukaup en við gerum í 
dag. Þannig getum við farið betur með 
þessa auðlind sem orka er, og jafnvel 
sparað til komandi kynslóða.“

Hagkvæmt að búa í snjall-
samfélagi framtíðarinnar
Ýmsar borgir erlendis eru að undirbúa 
snjallvæðingu, t.d. Kaupmannahöfn. „Í 
prófunum eru snjallruslatunnur sem 
eru nettengdar þráðlaust og nota orku 
frá rafhlöðu og ruslatunnan lætur vita 
þegar hún er full. Þannig ekur ruslabíll-
inn ekki að henni ef hún er t.d. tóm. 
Þetta dregur úr kostnaði, vinnuálagi og 
streitu starfsmanna svo það ætti að vera 
mjög hagkvæmt að búa í snjallsamfélagi 
framtíðarinnar.“
- Munu aðrir landshlutar utan þjónustu-
svæðis Gagnaveitu Reykjavíkur tengst 
kerfi Ljósleiðarins í náinni framtíð? 

„Það hefur ekkert verið ákveðið 
í þeim efnum, en aðilar t.d. á Aust-
fjörðum gætu lært af okkur en 
Gagnaveita hefur byggt upp stærsta 
ljósleiðarakerfi til heimila á Íslandi og 
við erum miklir stuðningsmenn þess 
að allt Ísland verði ljósleiðaravætt. Við 
munum leggja lóð á vogarskálar þess 
að það gangi eftir. Við viljum miðla 
af okkar reynslu út í samfélagið og 
tækjum því vel ef leitað væri til okkar. 
Það er samfélagsleg ábyrgð okkar hjá 
Gagnaveitu Reykjavíkur að gera allt 
sem við getum til að ljósleiðaravæða 
Ísland. Ég er mjög ánægður að sjá 
að Sigmundur Davíð Guðmundsson 
tilkynnti að ríkisstjórnin hefur sam-
þykkt að ljósleiðaravæða eigi dreifbýli 
landsins og verja eigi miklu fé til upp-
byggingar, “ segir Erling Freyr Guð-
mundsson, framkvæmdastjóri Gagna-
veitu Reykjavíkur. 

Með Ljósleiðaranum frá 
Gagnaveitunni liggur 
óslitin ljósleiðari frá 
heimili eða fyrirtæki út 
í spennistöð með 1 Gb/s 
gagnahraða. Hér er flutn-
ingsgetan slík að hún gæti 
með auðveldum þjónað 
bandvíddarþörf heimila 
vel næstu árin ef ekki ára-
tugi.  Þegar ný hverfi eru 
byggð leggur Gagnaveitan 
ljósleiðararör samhliða 
framkvæmdum

Ljósleiðari.

Framkvæmdir við Ystasel í Seljahverfi á vegum verktakans Steingarðs. Verklok eru áætluð í októbermánði nk.

Erling Freyr Guðmundsson framkvæmdastjóri.
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Marklaus loforðaflaumur ríkisstjórnarinnar
Glatt var á hjalla í janúar þegar þrír ráðherrar, þeir Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson forsætisráðherra, Kristján Þór Júlíusson heilbrigðisráðherra 
og Illugi Gunnarsson þá starfandi fjármálaráðherra, undirrituðu yfirlýsingu, 
ásamt fulltrúum Læknafélags Íslands og Skurðlæknafélags Íslands, um 
framtíðar uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. Ástæða var til bjartsýni enda 
yfirlýsingin hluti af farsælli lausn á kjaradeilu lækna. Um leið boðuðu ráð-
herrarnir milljarða hækkun í árlegu framlagi til heilbrigðismála, markvissa 
endurnýjun tækjabúnaðar, nýjan landsspítala og starfskjör í samræmi við 
það sem heilbrigðisstarfsmenn búa við annars á norðurlöndum. Fjárskortur, 
bág starfskjör og lélegur tækjabúnaður skyldu nú heyra sögunni til. 

Flugeldasýning
Milljarðayfirlýsing ráðherranna var lof-
orð út í loftið. Ekkert fé var eyrnamerkt 
framgangi hennar auk þess sem loforðin 
sem ráðherrarnir þrír gáfu ganga bein-
línis gegn markmiðum stjórnarflokk-
anna um minnkandi hlutfall samneyslu 
af þjóðarframleiðslu. Stjórnarmeirihlut-
inn útlistar markmið skattalækkana 
og minnkandi hlutfalls samneyslu í 
stjórnarsáttmála sínum. Hér á landi eru 
heilbrigðisútgjöld langsamlega stærsti 
útgjaldaliður ríkisins. Framlagið er þó 
langt undir því sem önnur Norðurlönd 
verja til þessara mála. 

Efasemdir um að flugeldasýningin 
væri eitthvað annað en flugeldasýning 
voru endanlega jarðaðar með lagasetn-

ingu laugardaginn 13. maí þar sem verk-
fallsréttur átján stéttarfélaga var afnum-
inn. Þar á meðal eru hjúkrunarfræðingar 
og mikilvægir heilbrigðisstarfsmenn. 
Lögin gera ráð fyrir að Hæstiréttur skipi 
þriggja manna gerðardóm sem ákveði 
kaup og kjör meðlima félaganna átján. 
Við ákvörðunina skal gerðardómur hafa 
starfskjör og samninga sambærilegra 
stétta til hliðsjónar en engann veginn 
blasir við að kjarasamningar lækna verði 
hafðir með til viðmiðunar, enda eru í 
lögunum skýr ákvæði um að kjaradómur 
Hæstaréttar taki mið af samningum sem 
gerðir voru eftir 1. maí á þessu ári og al-
mennri launaþróun, auk þess að „gæta að 
stöðugleika efnahagsmála“. Skýrt hefur 
komið fram í máli ráðamanna hvað það 

merkir. Þetta er skýrt í athugasemdum 
með frumvarpinu þar sem segir: 

„Launakröfur þessara félaga eru 
langt umfram þær launahækkanir 
sem samið var um við stærstan hluta 
almenna vinnumarkaðarins 29. maí sl. 
Augljós hætta er á að launahækkun til 
félagsmanna BHM og FÍH, umfram 
það sem þegar hefur verið samið um 
á almennum vinnumarkaði, hafi nei-
kvæð áhrif á aðra kjarasamninga og 
stöðugleika á vinnumarkaði. Brýnt er 
að launastefna hins opinbera komi ekki 

af stað gamalkunnum víxlhækkunum 
verðlags og launa sem aftur hefðu í för 
með sér aukna verðbólgu og rýrnun 
kaupmáttar. Þessu frumvarpi er ætlað 
að treysta forsendur stöðugleikans.“

Í þeim „stöðugleika“ er því efnislega 
fólgið að öðrum starfsmönnum heil-
brigðiskerfisins - einkum kvennastéttum 
- er með lögum bannað að fá viðlíka 
kjarabætur og samið var um við lækna. 

Marklausir ráðherrar
Í yfirlýsingunni segir meðal annars: 
„Heilbrigðiskerfið búi við sambæri-
legan ramma hvað varðar fjármuni og 
fjölda starfsmanna og önnur Norður-
lönd að teknu tilliti til sérstöðu Íslands 
hvað varðar mannfjölda og staðhætti.“ 
Samkvæmt skýrslu Efnahags- og fram-
farastofnunarinnar, OECD, var um 9 
prósentum af vergri landsframleiðslu 
kostað til heilbrigðismála hér á landi 
árið 2012. Það er örlítið lægra hlutfall 
en í Finnlandi en Ísland er það ríki á 
Norðurlöndum sem ver hvað minnstu 
fé til heilbrigðismála, þegar miðað er 
við landsframleiðslu. Hlutfallið er hæst 
í Danmörku, um 11%. Árið 2013 gaf 
Krabbameinsfélagið út skýrslu um 
greiðsluþátttöku krabbameinssjúklinga 
í rekstri heilbrigðiskerfisins. Í skýrslunni 
er stuðst við tölur frá 2011 og bent á 
að ætli Íslendingar sér að setja samb-
ærilegt framlag til heilbrigðismála og 
Danir verði að koma til 34 milljarða 
aukaframlag ár hvert miðað við stöð-
una eins og hún var þá. Sé miðað við 
Noreg myndi loforðið leggjast á um 
tíu milljarða í viðbótarframlög á ári 
hverju. Þá gera áætlanir ráð fyrir að nýr 
landsspítali kosti um 50 milljarða auk 
þess sem yfirlýsingin viðurkennir að fá-
menninu hér á landi verði að mæta með 
viðbótarfjármagni enda sé ekki hægt að 
gera ráð fyrir stærðarhagkvæmni sam-
bærilegu við fjölmennari Norðulönd. 
Björn Zoëga, læknir og fyrrverandi 
forstjóri Landspítala, er verkefnastjóri 
Betri heilbrigðisþjónustu sem vinnur 
vinnur að markmiðum yfirlýsingar-
innar. Hjúkrunarfræðingar óskuðu þess 
í kjaraviðræðum að yfirlýsingin yrði til 
viðmiðunar við kjarasamninga og að 
hjúkrunarfræðingar fellu undir mark-
mið hennar. Það kom ekki til greina að 
hálfu ríkisins. 

Áróðursplagg frá upphafi
Strax við undirritun yfirlýsingarinnar 
mátti greina að ekki stóð til að standa 
við stóru orðin. Formlega er fjárlagavald 
í höndum Alþingis en almenningur á 
að geta gert þær væntingar til ráðherra 
og ríkisstjórnar að eitthvað sé að marka 
yfirlýsingar, orð og loforð. Engin merki 
eru um að ráðherrarnir þrír hafi leitað 
til Alþingis svo tryggja megi fram-
gang loforðanna. Spurður um hvort 

sú hækkun sem læknar fengu í sínum 
kjarasamningum komi til með að hafa 
áhrif á kjarasamninga sem fylgdu eftir 
læknasamningum sagði forsætisráðherra 
við Vísi að um hafi verið að ræða sér-
stakar aðstæður sem bregðast hafi þurft 
við. Ekki sé forsenda til slíkra hækkana í 
þeim kjarasamningum sem á eftir fylgi 
þar sem það geti valdið verðbólgu. 

Meiri útgjöld en  
minni skattar
Þá vekur athygli að þótt lofað sé sam-
bærilegum fjárlagaramma, launum og 
starfskjörum og á Norðurlöndum er lögð 
áhersla á að festa í sessi „þá stefnu sem 
mörkuð var í fjárlögum ársins 2014.“ 
Í loforðaflaumi þeirra fjárlaga var for-
gangröðun í þágu heilbrigðiskerfisins 
borin á borð. Um leið er um að ræða 
fjárlög sem gagnrýnd voru vegna þess 
hve áfjáður stjórnarmeirihlutinn hafði 
verið við að afþakka tekjur til handa 
samneyslunni. Ríkisstjórnarmeirihluti 
Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks 
afþakkaði 23 milljarða af fyrirhugaðri 
tekjuöflun á fyrstu hundrað dögum 
ríkisstjórnarsamastarfsins. Það er eitt 
meginstef þeirrar stefnumótunar sem 
birtist í fjárlögum 2014 og samstarfs-
samnings flokkanna sem boðar lækkun 
samneyslu sem hlutfall af þjóðarfram-
leiðslu. Í lok maí, örfáum mánuðum eftir 
milljarða loforðin, boðaði ríkisstjórnin 
svo skattalækkanir til að liðka um fyrir 
saminga VR og Samtaka atvinnulífsins. 
Þær skattalækkanir kosta um 15 - 17 
milljarða. Útspil sem þrengdi enn frekar 

Velkomin á Landsmót UMFÍ 50+
26. – 28. júní á Blönduósi

Nánari upplýsingar á www.umfi.is

Ungmennafélag Íslands

Opið fyrir alla 50 ára og eldri • Keppnisgjald er kr. 3.500.-
Skráning hefst 1. júní á heimasíðu UMFÍ; umfi.is
Fjölbreytt afþreying og skemmtun.Dagskrá:

Föstudagur 26. júní
Kl. 12:00-17:00 Boccia
Kl. 15:00-19:00 Skotfimi
Kl. 20:00 Mótssetning
Kl. 20:30 Línudans

Laugardagur 27. júní
Kl. 07:45 Morgunleikfimi
Kl. 09:00-17:00 Golf
Kl. 09:00-11:00 Boccia úrslit
Kl. 09:30-11:30 Kennsla í Lomber
Kl. 11:00 Söguganga um bæinn
Kl. 12:00-15:00 Judó
Kl. 12:00-15:00 Sund
Kl. 12:00-18:30 Bridds
Kl. 13:00 Skák
Kl. 14:00 Hestaíþróttir
Kl. 14:00 Pönnukökubakstur
Kl. 15:00 Ringó
Kl. 15:00-19:00 Frjálsíþróttir

Sunnudagur 28. júní
Kl. 07:45 Sundleikfimi
Kl. 09:30-12:00 Pútt
Kl. 09:30-13:30 Lomber
Kl.10:30 Dráttarvélaakstur
Kl. 11:00-12:00 Opinn tími í Yoga
Kl. 12:00-12:30 Stígvélakast
Kl. 12:30-13:30 Starfshlaup
Kl. 14:00 Mótsslit

Einnig verður í boði 20 km. hlaup, sameiginlegar söngbúðir, 
heilsufarsmælingar ofl. ofl. 

Taktu þátt í skemmtilegu móti og skráðu þig til keppni.

UMFJÖLLUN

Lögin 
fordæmd
BSRB brást hart við lagasetningu 
á verkfallið og birti svohljóðandi 
ályktun 13. júní, sama dag og lögin 
voru sett:

„Stjórn BSRB mótmælir harðlega 
lagasetningu á verkfallsaðgerðir 
BHM og Félags íslenskra hjúkr-
unarfræðinga. Verkfallsrétturinn 
er grundvallarréttur launafólks og 
þann rétt ber að virða.

Augljóst er að forsenda þess að 
kjaradeila félaganna og ríkisins leys-
ist á farsælan hátt er að um hana 
verði samið á jafnréttisgrundvelli 
við samningaborðið. Nú þegar hafa 
ákvæði í nýgerðum samningum á 
almennum markaði sett samninga-
frelsi opinberra starfsmanna hömlur. 
Á meðan samninganefnd ríkisins 
telur sig bundna af ákvæðum samn-
inga á almenna markaðnum höldum 
við áfram að fjarlægjast þá norrænu 
aðferðafræði við kjarasamningsvið-
ræður sem ríkið hefur þó lagt mikla 
áherslu á að hér verði tekin upp.

Lagasetning á verkfallsaðgerðir 
BHM og Félags íslenskra hjúkrunar-
fræðinga vegur enn frekar að samn-
ingsrétti opinberra starfsmanna og 
veikir samningsstöðu félaganna til 
muna.

Stjórn BSRB krefst þess að stjórn-
völd axli sína ábyrgð á þeirri alvar-
legu stöðu sem nú er á vinnumarkaði 
og komi nú þegar fram  með raun-
hæfar lausnir að samningaborðinu 
í stað þess að skýla sér á bak við 
samninga sem gerðir hafa verið á 
almenna markaðnum.“

Kvennastéttir á Landspítalanum sinna mikilvægum störfum allan sólarhringinn, 
allan ársins hring. Ekki er að sjá að þeim hafi nokkurn tímann staðið til boða 
þær dásemdir sem lofað var í tengslum við læknasamingana.
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getu yfirvalda til að semja við opinera 
starfsmenn. 

Gengur ekki upp
Heilbrigðis- og velferðarútgjöld árið 2014 
voru 264 milljarðar af 625 milljarða fjár-

lögum. Það þýðir að um 42% ríkisútgjalda 
eru til heilbrigðis- og velferðarútgjalda. 
Þar er launakostnaður stærstur hluti. 
Yfirlýsingin er því í beinni andstöðu við 
stefnumótunina sem hún á að fylgja. Sam-
starfssamningur flokkanna boðar lækkun 

ríkisútgjalda, skattalækkanir en svo er 
lofað auknum framlögum til langsamlega 
stærsta útgjaldaliðsins. Í yfirlýsingunni 
er boðuð útgjaldaaukning upp á tæpa 
hundrað milljarða fyrst um sinn en svo 
tugi milljarða ár hvert. Þá segir að launa-
kjör og starfsaðstæður og fjöldi starfsfólks 
verði í samræmi við önnur Norðurlönd 
í viðleitni til að kerfið verði samkeppn-
ishæft við nágrannalöndin. 

Þá segir að „opna [þurfi á] möguleika á 
fjölbreyttum rekstrarformum sem byggja 
á virkri þjónustu- og verkefnastýringu, 
skýrum gæðakröfum samhliða jafnræði í 
greiðslum óháð rekstrarformi.“ Það er að 
einkavæða skuli rekstur heilbrigðisþjón-
ustunar umfram það sem nú er. Mögu-
legt væri að ná því fjármagni sem upp á 
vantar með auknum notendagjöldum. Í 
dag greiða notendur heilbrigðisþjónustu 
um fimmtung kostnaðar úr eigin vasa. 
Sé ætlun yfirvalda að ná fram fjárhags-
ramma í samræmi við Norðurlöndin 
með þeim hætti yrði um að ræða milli 
10 til 34 milljarða, umfram það sem nú 
er, úr vösum sjúklinga ár hvert. Það yrði 
tvöföldun á beinni gjaldtöku frá því sem 
er í dag. 

Lagasetning
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegs- 
og landbúnaðarráðherra, mælti fyrir 
lögum um bann við verkfallsaðgerðum 
félaga BHM og hjúkrunarfræðinga. 
Lagasetningin er nokkuð harkaleg 
enda sett lög á fjölda félög sem ekki eru 
í verkfallsaðgerðum. BHM - Bandalag 
Háskólamanna hefur þegar boðað mál-
sókn á hendur ríkisins vegna lagasetn-
ingarinnar. „Verkfallsaðgerðir félaga 
innan Bandalags háskólamanna höfðu 
staðið í tæpar 10 vikur í gær. Það er um-

hugsunarvert að ríkisvaldið gerði ekkert 
til þess að afstýra verkföllum. Í stað þess 
að ganga til samninga við BHM dró ríkið 
bandalagið fyrir dómstóla í því augna-
miði að hnekkja verkfallsboðunum. 
Þeim kröfum hafnaði Félagsdómur með 
eftirminnilegum hætti. Á 24 samninga-
fundum deiluaðila hjá Ríkissáttasemjara 
þokaðist samninganefnd ríkisins aldrei 
frá forskrift Samtaka atvinnulífsins,“ 
segir í yfirlýsingu félagsins. 

Lög á verkfallsrétt
Frumvarp Sigurðar Inga sem sviptir 
BHM og hjúkrunarfræðinga verkfalls-
réttinum er í fjórða sinn sem núverandi 
ríkisstjórn beitir lagasetningu á kjara-
deilur. Í mars 2014 voru lög sett á verkfall 
starfsmanna Herjólfs og nokkru síðar 
voru sett lög á verkfall flugmanna hjá 
Icelandair. Þá var þing kallað saman í 
júní sama ár í þeim tilgangi að setja lög 
á verkfall flugvirkja sem þá aflýstu verk-
fallinu. Frá árinu 1985 hefur löggjafinn 
stöðvað 14 vinnudeilur með lagasetn-
ingu. Þetta kemur fram í umfjöllun Gylfa 
Dalmanns Aðalsteinssonar, dósents á 
Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. 

90 - 180% munur  
á meðallaunum
Í samantekt á kröfugerð hjúkrunar-
fræðinga kemur fram að launamunur 
milli hjúkrunarfræðinga og lækna sé nú 
rúmlega 90% sé miðað við dagvinnu-
laun. Sá munur hafi verið 54% árið 2014. 
Þá kemur fram að eftir samninga við 
lækna sé mismunur á dagvinnulaunum 
skurðlækna og hjúkrunarfræðinga 
144%. Sé litið til heildarlaun verður 
munurinn hins vegar 178%. „Ljóst er að 
kröfur hjúkrunarfræðinga snúast ekki 

eingöngu um beinar launahækkanir 
heldur einnig atriði sem snúa að vinnu-
umhverfi hjúkrunarfræðinga og öðrum 
atriðum sem snerta daglega vinnu 
hjúkrunarfræðinga. Ekki hefur fengist 
efnisleg umræða við Samninganefnar 
ríkisins um þessi mál,“ segir í samantekt 
FÍH. „Fíh hefur lagt fram ýmis töluleg 
gögn um laun og launaþróun hjúkr-
unarfræðinga sem rökstuðning fyrir 
kröfum sínum. Í þessum upplýsingum 
telur FÍH sig geta sýnt fram á að þrátt 
fyrir að launaþróun hjúkrunarfræðinga 
hafi verið góð síðastliðin ár þá sé og hafi 
verið umtalsverður launamunur eða 
14-25% á launum hjúkrunarfræðinga 
og annarra háskólastétta. Þá hafa laun 
hjúkrunarfræðinga í upphafi mælinga 
þegar tekin er núllstaða á launavísitölu 
verið með þeim hætti að hækkun hefur 
skilað sér með umtalsvert lægri krónu-
tölu en til annarra stétta.“

Uppsagnir
Í kjölfar lagasetningar hafa hjúkr-

unarfræðingar sagt upp störfum tugum 
saman, bæði á Landspítala og öðrum 
heilbrigðisstofnunum. „Hjúkrunar-
fræðingar munu ekki sætta sig við 
þetta,“ segir Ólafur G. Skúlason, for-
maður FÍH, við Reykjavík vikublað. „Ég 
heyri það alveg á hópnum en ég fæ engar 
tölur um hversu margir eru búnir að 
segja upp. Uppsagnir eru ekki á vegum 
félagsins. Þetta er bara ákvörðun hvers 
og eins,“ segir Ólafur. „Ég heyri samt 
alveg að fólk er að meina þetta. Fólkið 
sem er búið að segja upp ætlar bara að 
hætta. Það nennir þessu ekkert.“

UMFJÖLLUN

Atli Þór Fanndal

atli@thorfanndal.com

FORSÆTISRÁÐHERRA, FJÁRMÁLA- OG EFNAHAGSRÁÐHERRA OG HEILBRIGÐISRÁÐHERRA  
OG LÆKNAFÉLAGS ÍSLANDS OG SKURÐLÆKNAFÉLAGS ÍSLANDS Í TENGSLUM VIÐ GERÐ KJARASAMNINGA LÆKNA 

 
Aðilar eru sammála um að vinna að eftirfarandi markmiðum á grundvelli formlegrar staðfestingar undirritaðra 
kjarasamninga: 

1. Ráðist verði í átak í tengslum við stefnu stjórnvalda um betri heilbrigðisþjónustu með virkum stuðningi lækna og 
öflugri þátttöku þeirra í stefnumótun sem byggist á bættri starfsaðstöðu og betri nýtingu fjármuna. 

2. Heilbrigðiskerfið búi við sambærilegan ramma hvað varðar fjármuni og fjölda starfsmanna og önnur Norðurlönd 
að teknu tilliti til sérstöðu Íslands hvað varðar mannfjölda og staðhætti. Stýring innan heilbrigðiskerfisins þarf að 
vera sambærileg við það besta sem þekkist á öðrum Norðurlöndum með markvissri klínískri stjórnun, á grunni 
leiðbeininga. 

3. Haldið verði fast við þá stefnu sem mörkuð var í fjárlögum ársins 2014 og kveður á um aukið fjármagn til 
heilbrigðismála. Ljóst er að áskorunum heilbrigðisþjónustunnar verður ekki mætt með auknum fjármunum 
eingöngu. Kappkosta verður að hámarka nýtingu fjármagnsins, m.a. með framleiðnisamanburði og hvatningu til 
skilvirkni og aukinna gæða þjónustunnar. 

4. Sjónum verði beint að framleiðni í heilbrigðisþjónustunni samhliða auknu fjármagni og metnaðarfullri 
þjónustustefnu. Hvergi verður hvikað frá þjónustumarkmiðum og þess gætt að aukin framleiðni tefji hvorki 
eðlilegar nýjungar og framfarir né skerði umsamin laun eða kjör. 

5. Starfsaðstaða verði bætt með byggingu nýs Landspítala, endurnýjun tækja, samtengingu rafrænnar sjúkraskrár, 
eflingu heimilislækninga og svigrúmi til fyrsta flokks læknismeðferðar. Tryggt verður að fjárfesting í húsnæði og 
tækjum sé markviss og skili í senn varanlegri hagkvæmni og betri meðferð sjúklinga til lengri tíma, m.a. með 
vandaðri stýringu á fjölda og notkun rekstrareininga sem sinna mjög sérhæfðri greiningu og meðferð. 

6. Samvinna Landspítala, heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni og annarra veitenda heilbrigðisþjónustu verði aukin.  

7. Fram fari heildstæð skoðun á skipulagi, uppbyggingu og fjármögnun heilbrigðiskerfisins. Opna þarf möguleika á 
fjölbreyttum rekstrarformum sem byggja á virkri þjónustu- og verkefnastýringu, skýrum gæðakröfum samhliða 
jafnræði í greiðslum óháð rekstrarformi.   

8. Launakjör lækna þar á meðal grunnlaun, vinnuálag og vaktafyrirkomulag verði samkeppnisfær og færð nær því 
kerfi sem tíðkast á Norðurlöndunum að teknu tilliti til þeirrar sérstöðu sem íslensk heilbrigðisþjónusta býr við. 
Skapaðar verði forsendur til þess að læknar geti unnið á einum stað eingöngu.  

 

Reykjavík, 8. janúar 2015 

 

 

Kristján Þór Júlíusson 
heilbrigðisráðherra 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 
forsætisráðherra 

Illugi Gunnarsson 
mennta- og menningarmálaráðherra 

og starfandi fjármála- og 
efnahagsráðherra 

 

 
 

Þorbjörn Jónsson 
formaður Læknafélags Íslands 

Kristin Huld Haraldsdóttir 
varaformaður Skurðlæknafélags Íslands 

 

YFIRLÝSING 

Yfirlýsingin sem undirrituð var í lok læknaverkfallsins.



Við kynnum
nýja þjónustuþætti

Útfarar- og lögfræðiþjónusta 
Önnumst alla þætti útfararinnar með virðingu að leiðarljósi

Minn hinsti vilji  ·  Erfðaskrár  ·  Kaupmálar
Dánarbússkipti  ·  Reiknivélar  ·  Minningarsíður

Vesturhlíð 2  ·  Fossvogi  ·  Sími 551 1266  ·  utfor.is

Við þjónum allan sólarhringinn

Kynnið ykkur nýja heimasíðu
www.utfor.is

Göngugreining

Pantaðu 
tíma 

í síma 
5173900

Orkhúsinu / Suðurlandsbraut 34 / 517 3900

Vandamál sem göngugreining Flexor getur 

hjálpað til við að leysa eru til dæmis:

• þreytuverkir og pirringur í fótum

• verkir í hnjám

• sársauki eða eymsli í hælum 

 (hælspori, „plantar fasciitis“ o.fl.)

• beinhimnubólga

• óþægindi eða verkir í baki 

 og/eða mjöðmum

• verkir í tábergi og/eða iljum

• hásinavandamál

• óþægindi í ökklum

• þreytu- og álagsverkir 

 hjá börnum og unglingum
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Sameinumst um réttlæti
Jafn réttur og tækifæri fólks er 

grundvöllur að góðu samfélagi.
Um leið og við fögnum því að 

fyrir 100 árum ákváðu karlar að leyfa 
fyrstu konunum að kjósa og að bjóða 
fram krafta sína á Alþingi vil ég þakka 
öllum þeim konum og körlum sem 
barist hafa fyrir jafnrétti kynjanna. 
Það hefur sannarlega þurft þor og út-
hald í jafnréttisbaráttunni og margir 
mikilvægir sigrar hafa unnist eins og 
réttur til jafnra launa, fæðingarorlof, 
leikskólar, kynjakvótar sem flýtt hafa 
þróun í jafnréttisátt og margt fleira. 
Það er gott að halda hátíð og gleðjast 
yfir þeim árangri sem nú hefur náðst, 
en við erum fjarri því að vera komin í 
mark. Á þessum hátíðartímamótum 
ættum við sem samfélag að strengja 
þess heit að taka höndum saman og 
tryggja að kynbundnum launamun 
verði eytt. Við þurfum líka að tryggja 
konur ráði yfir eigin líkama og geti farið 
í gegnum lífið án þess að þurfa að óttast 

að verða fyrir kynbundnu ofbeldi eða 
áreiti. Við þurfum að sýna í verki að við 
treystum konum til jafns við karla til að 
gegna ábyrgðarstöðum og körlum til 
jafns við konur til að sinna heimilis- og 
ummönnunarstörfum. Komandi kyn-
slóðir eiga skilið betra samfélag en það 
sem við lifum í núna, þau eiga skilið að 
við losum okkur við gamla feðraveldið 
svo öll kyn geti farið í gegnum lífið og 

notið þess á eigin forsendum. Þannig 
samfélag mundi án vafa leysa úr læðingi 
meiri sköpunarkraft, dug og hamingju 
en áður hefur þekkst og verða okkar 
helsta tromp í samkeppni þjóðanna um 
fólk og fyrirtæki. Við fulltrúar borgar-
búa í stjórn Reykjavíkur höfum sýnt að 
við erum tilbúin til að hlusta og fram-
kvæma. Reykjavík hefur tekið forystu 
í barattunni gegn kynbundnu ofbeldi 
og ofbeldi gegn börnum, við höfum 
sett málið á dagskrá stjórnmálanna og 
viljum gera allt sem stuðlað getur að 
friðsælli borg og auknu öryggi borgar-
búa svo fólk af öllum kynjum geti notið 
sín í friðarborginni Reykjavík. Ég vona 
að ríkið geri hið sama og stofni þjóðar 
ofbeldisvarnarráð eins og UNICEF 
hefur marglagt til og að við tökum öll 
höndum saman og tryggjum öryggi 
og heilbrigði landsmanna allra. Það 
mundi sannarlega vera í anda þeirra 
kvenna sem ruddu brautina fyrir 100 
árum síðan. 

Veikindaréttindi:

Aldrei geta sumir draumar ræst
Afi minn var berklasjúklingur. 

Hann var á berklahæli, þar 
sem hann lærði að prjóna 

sokka og spila á gítar. Afi veiktist sem 
barn, þegar hann gekk í skóla á Húsavík 
og var sennilega að læra margföldun 
og dönsku, eflaust að lesa einhverjar 
bókmenntir líka. 

Það var hinsvegar ekki mikið um 
tónmennt í skólanum a þeim tíma, 
enda var það eitthvað sem hann tók 
síðar meir ástfóstri við og kenndi heilli 
kynslóð Þingeyinga að spila, misvel, á 
blásturhljóðfæri og önnur tilfallandi 
hljóðfæri. Ekki síst vegna þess að hann 
eyddi tveimur árum á berklahæli, þar 
sem lítið var að gera nema að prjóna 
sokka af gamla laginu og að læra á gítar, 
sem breytti lífinu hans og afkomenda 
hans gífurlega. 

Það var kennslukonan á Húsavík 
sem smitaði bekkinn af berklum. 

Nálega allir í bekknum hans veiktust 
alvarlega af berklum og það voru tveir 
sem náðu aldrei að sjá rofa fyrir full-
orðinsárunun, heldur sáu sólarlag lífs-
ins alltof snemma. Eins og svo margir 
sem veiktust þá og nú af berklum. 

Þetta er fólk sem hefði annars fengið 
að vaxa úr grasi og fengið að kenna 
heilum kynslóðum eitthvað um lífið og 
tilveruna. Sumir hefðu kannski orðið 
skáld eða arkitektar, prestar eða póli-
tíkusar. Lífi þeirra lauk langt fyrir aldur 
fram, og það var með söknuði sem afi 
minn útskýrði fyrir mér að það hafi 
verið kennslukonan sem hafði mætt 
veik og smitað allan bekkinn. 

Hún dó úr berklum. 

Fjarvera opinberra  
starfsmanna
Þegar farið er að skrifa fréttir um að 
„rífleg veikindaréttindi auka fjarveru 
frá vinnu“ þá þarf aðeins að staldra við. 
Enn frekar, svo ég vitni í frétt Vísisf eftir 
Kristján Má Unnarsson: 

„Fjarvera opinberra starfsmanna 
vegna veikinda er tvöfalt meiri hér-
lendis en meðal starfsmanna á einka-
reknum vinnustöðum.“

Þessi staðhæfing stingur svolítið. Því 
þarna er annarsvegar verið að ýja að því 
að opinbert starfsfólk hafi það mjög 
gott. Hinsvegar, er verið að ýja að því að 
opinbert starfsfólk er að vinna minna 
og taka meira út í veikindaleyfum. 

Þessar tölur sem vísað er til í fréttinni 
gætu líka bent á að fólk er almennt 
meira veikt, og að veikindaleyfi innan 
einkageirans eru ófullnægjandi. 

Þessar tölur gætu gefið til kynna að 
fólk veikist siður innan einkageirans af 
einhverjum ástæðum, svo sem vegna 
starfsánægju, vegna þess að það um-
gengst færra veikt fólk að meðaltali og 
svo framvegis. 

Þessar tölur gætu líka gefið til kynna 
ónægju meðal fólks sem vinnur hjá 
hinu opinbera - því líður ekki vel í 
vinnunni og veikist því frekar. 

Breyturnar eru fjölmargar og það 
þarf töluvert meira til þess að skýra 
hver er í raun ástæða þess að opinberir 
starfsmenn nota fleiri veikindadaga 
heldur en starfsmenn i einkageiranum. 

Hvenær er maður veikur? 
Og hvenær er maður ekki veikur? 
Fjandi hafi það, ef maður er veikur, 
þá er maður veikur. 

Opinberir starfsmenn eru til dæmis 
hjúkrunarfólk, læknar, kennarar, leik-
skólakennarar, skólaliðar og önnur 
umönnunarstörf. Þetta er fólkið sem 
annast fólkið okkar sem er hvað veikast 
fyrir, þarf ekki mikið út á að bregða 
að þessir einstaklingar verði veikir, 
kannski veikari en annað fólk með 
betra ónæmiskerfi. 

Það er hagur okkar allra að þessar 
starfsgreinar hafi ríkuleg og stöðug 
veikindaleyfi. Það er heilbrigðara fyrir 
spítalana að keyra ekki á veiku fólki 
ofan í allt hitt veika fólkið. Það er betra 
að kennararnir okkar hafi réttinn til 
þess að vera veikir heima sé þess þörf. 
Jafnvel þótt það séu ríkulegri veikinda-
réttindi heldur en í einkageiranum. 

Við, sem þjóðfélag erum nefnilega að 

ráða þetta fólk í vinnu, og það er alla-
vega minn skilningur að ég vil frekar 
hafa lækni eða hjúkrunarfræðing frá 
vinnu í einn dag í stað þess að skapa 
flensufaraldur hjá fólki sem er veikt 
fyrir. 

Til eru fræ
Verkfall kjarnastétta þjóðfélagsins sem 
skipta máli upp á líf og dauða er alvar-
legt mál. Það endurspeglar að það hefur 
ekki farið fram sú leiðrétting sem fólk 
bjóst við, hvort sem um er að ræða sið-
ferðislega leiðréttingu eða efnahagslega 
leiðréttingu. Kjörin eru ekki í takt við 
það sem fólk leggur á sig. Kaupmáttur 
launanna virðist bara fara í súginn með 
klósettpappírnum, sem heldur áfram 
að hækka. 

Á sama tíma er fræjum sáð með 
fréttum um veikindaréttindi opinberra 
starfsmanna, þegar á þeim sama tíma 
er verið að setja lög á verkföll. Þarna 
er verið að sá fræjum sundrungar en 
ekki samkenndar um grunnstoðir þess 
þjóðfélags sem vill þykjast hafa nor-
rænt velferðarkerfi. 

Í norrænu velferðarkerfi fara læknar 
ekki í vikulöng - mánaðalöng verkföll. 
Eða hjúkrunarfræðingar. Eða líftækni-
fræðingar. Því, þá deyr fólk. 

Við búum á landi, draumalandinu 
Íslandi, þar sem heilbrigðisstéttir fara 
í verkfall. Læknar. Líftæknifræðingar. 
Hjúkrunarkonur. Við, á drauma-
landinu Íslandi, erum ekki einu sinni 
með nógu margt fólk til þess að manna 
þrifin á spítalanum fyrir sómasamleg 
kjör miðað við vinnuálag. 

Við viljum að sumir draumar rætist, 
sérstaklega þessa unga fólks sem við 
eigum framtíð okkar undir. 

Rétt eins og sum fræ verða aldrei 
blóm, þá héldu alltof margir samnem-
endur afa míns heitins heim til feðra 
sinnna langt fyrir aldur fram, án þess 
að fá almennilegt tækifæri í þessum 
heimi. Betri veikindaréttindi kennara 
hefði komið í veg fyrir það. 

Að nýta veikindaréttindi má aldrei 
vera notað sem skömm, heldur sem 
virðing við aðra í kringum sig. Þau eru 
til þess gerð að stuðla að heilbrigðara 
samfélagi og vernda veikustu einstak-
lingana okkar, en kannski er það bara 
þannig, að aldrei geta sumir draumar 
ræst? 

Höfundur er
Heiða Björg Hilmisdóttir

Borgarfulltrúi Samfylkingarinnar

Höfundur er
Ásta Helgadóttir

Varaþingmaður Pírata
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Keppnishjólreiðar: 

Ævintýraleg þróun 
á stuttum tíma
Þegar Hjólreiðafélag Reykjavíkur 

tók uppá því árið 1996 að hjóla 
Bláalónsþrautina, var það lítið 

mál. Það voru 12 þátttakendur í keppn-
inni. Næsta ár á eftir voru þeir 8, svo 18, 
12 og 20. Rétt upp úr aldamótum fór svo 
aðeins að bæta í hópinn. Vorið 2008, 
korter í hrun, hjóluðu 129 í keppninni en 
árið eftir voru hjólreiðamennirnir orðnir 
300. Í ár voru 700 manns sem hjóluðu í 
Lónið og komust færri að en vildu. 

Svipaða sögu er að segja af hinum vin-
sæla vinnustaðaleik Hjólað í vinnuna. 
Árið 2003 tóku 533 þátt í fæðingu leiks-
ins hér á landi og þar var bara fjölgun 
fyrstu 8 árin þar sem metþátttakan var 
árin 2011 og 2012, þegar yfir 11.000 þátt-
takendur voru skráðir í leikinn. Þátttaka 
sem var algjört heimsmet – miðað við 
höfðatölu. 

Í næstu viku, 23. – 26. júní, fer af 
stað skriða hjólreiðamanna hringinn í 

kringum landið á þremur dögum, þar 
sem skráðir eru til leiks 1.100 manns 
undir merkjum WOW cyclothonsins. 
Þessi keppni er aðeins fjögurra ára 
og hefur fjöldi þátttakenda tvöfald-
ast á hverju ári. WOW-ið er í leiðinni 
áheitasöfnun og söfnuðust í fyrra 15 
milljónir til styrktar tækjakaupum fyrir 
bæklunarskurðdeild Landspítalans. Í ár 
verða áheitin tileinkuð geðsjúkum og 
uppbyggingu hreyfiaðstöðu á Kleppi. 

Þetta er ævintýraleg þróun á stuttum 
tíma og á sér stað víðar en á Íslandi. Hjól-
reiðar og afþreying þeim tengdum er 
hluti af nýja heiminum. Það er eitthvað 
gott við þetta allt saman. 

Einkarekið Apótek
Lágt lyfjaverð - góð þjónusta

Fyrirtæki
húsFélög
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Við gerum tilboð í reglubundna 
ræstingu ykkur að kostnaðarlausu.

Njóttu sumarsins með 
Veiðikortinu 2015 og 
búðu til þínar minningar!

38 vatnasvæði!

www.veidikortid.is
2 0 1 5

Sesselja Traustadóttir, Hjólafærni á 
íslandi

Fjölgun í Húsdýragarðinum
Hreindýrskýrin Regína bar kálfi 

á dögnum í Fjölskyldu- og 
húsdýragarðinum, en þetta er 

í fyrsta sinn í sjö ár sem hreindýrskálfur 
fæðist í garðinum. Þetta gerðist síðast 
einmitt þegar Regína kom í heiminn. 
Faðirinn er tarfurinn Tindur sem var 
fluttur í garðinn af Fljótsdalsheiði fyrir 
tveimur árum. 

Kópar komu einnig í heiminn í 

garðinum í byrjun mánaðarins þegar 
urturnar Esja og Særún kæptu báðar. 
Faðirinn er brimillinn Snorri. Kóp-
arnir eru á spena fyrstu fjórar til sex 
vikur ævinnar en að þeim loknum bítur 
urtan þá af sér og lætur þá um að finna 
sér sjálfir fæðu. Þeim getur reynst það 
erfitt fyrst um sinn og það er ekki fyrr 
en þeir eru orðnir um tveggja mánaða 
að þeir fara að taka fisk. 

Gróðursett í Öskjuhlíð
Nemendur í Hlíðaskóla tóku 

sig til og gróðursettu nýjar 
trjátegundir í grenndarskóg-

inum í Öskjuhlíðinni til að fagna 60 
ára afmæli skólans. 

Fjórir nemendur úr hverjum ár-
gangi gróðursettu sína trjátegund í 
hátíðarlundi skólans og bættu þar með 
10 nýjum tegundum við í grenndar-
skóginum. 

Við gróðursetninguna sáu nem-
endur til þess að hver tré fengi góðan 
skammt af heimagerðri moltu sem 
búin er til í skólanum. 

Hjólreiðakapparnir Þórður Kárason og Sigurður Gylfason voru fyrstir allra til 
þess að ljúka WOW cyclothoninu í keppni einstaklinga. Þeir fóru hnífjafnir 
yfir endalínuna á tímanum 74: 28. –  Mynd: Kristinn Magnússon / WOW Cyclothon

Þátttaka í Bláalónsþrautinni frá upphafi – graf UZ
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FYRIR RÉTTA FÓLKIÐ
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Reykjavík vikublað er dreift 
á öll heimili í Reykjavík í  
50 þúsundum eintökum.
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Alla laugardaga
Auglýsingasíminn er 

578 1190

Ertu tilbúin, 
frú forseti?

Land fyrir stafni! – Íslandskort 
1547-1808. Schulte Collection

Akureyri bærinn við Pollinn.

Vinnustofa kortagerðarmannsins.

Fjölskylduvænar sýningar

Opið daglega 10-17

 Dagskort á 5 söfn 2000 kr.

Árskort á 5 söfn 3000 kr.

Alvöru 
gúrkutíð
Á sumrin á meðan meðaljóninn grillar 
pulsur í sumarbústað sem hann hefur 
fengið að láni hjá verkalýðsfélaginu 
sínu (það er ef hann hefur dottið í 
lukkupottinn og fengið úthlutað bú-
stað) tala fjölmiðlar um gúrkutíð. Al-
þingismenn hættir að karpa og komnir 
í frí, ríkisstofnanir loka vegna sum-
arleyfa og ekkert bitastætt að gerast í 
samfélaginu. 

Gúrkutíð er furðulegt orð, fundið upp 
á ofanverðri 18. öld. Gúrkuræktendur í 
Berlín notuðu sumarið til að setja af-
urðirnar í edik, sykur og krydd akkúrat 
á þeim tíma sem lítið var að gera í 
verslun og viðskiptum. Frasinn hefur 
svo að öllum líkindum borist til Íslands 
í gegnum Danmörku.

Það er ekki beinlínis hægt að segja 
að það sé gúrkutíð á landinu bláa þessa 
dagana fyrir fjölmiðlamenn; mikill hiti 
er í fólki vegna kjaradeilna og loforða 
sem sumir telja efnd en aðrir svikin en 
ég held mínu striki ótrauð og undirbý 
mína eigin gúrkutíð. Ég gróðursetti 
nefnilega nokkur gúrkufræ í apríl og er 
núna að njóta afraksturs erfiðis míns. 
Þessar renglulegu plöntur svigna nefni-
lega af gúrkum þessa dagana og ég huga 
að því að leggja þær niður í edik blandað 
púðursykri, dilli og sinnepsfræjum. 

Ef ég verð svo heppin að fá bústað hjá 
verkalýðsfélaginu mínu ætla ég sko að 
grilla pulsur og borða svo með súrum 
gúrkum á meðan ég bíð eftir að heitt 
vatn renni í pottinn (að því gefnu að 
það sé pottur í lánsbústaðnum) því eins 
og kaupmennirnir í Berlín forðum daga 
vissu manna best eru pulsur og súrar 
gúrkur hin fullkomna blanda. Þá verður 
sko alvöru gúrkutíð! 


