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HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar
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Arnarneshamar Það var umhleypingasamt á Vestfjörðum síðustu daga 
ársins  og brimasamt  við Arnarneshamarinn.

Haldið til 
Hvanneyrar

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

Virkt afl á vinnumarkaði
Upplýsingar um kjaramál á verkvest.is

Prentun á striga
og strekt á ramma

verðdæmi.
20x30cm    5.220
30x40cm    6.525
40x50cm    8.923
60x80cm  15.467

Rúmföt
Hvít rúmföt
4.000kr
+ merking
4.000kr

Notaleg  gjöf
 

Góða nótt
Nonni
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Ljóðabók Birkis Friðbertssonar bónda í Birkihlíð í 
Súgandafirði. Ljóð og litlar vísur er fáanleg hjá höf-
undi í síma 456 6255. Verð aðeins 2.000 kr.

Sjúklingar fá aðeins 28,5% af 
þeirri greiðslu sem ríkisstarfs-
menn fá fyrir akstur á eigin bif-

reið. Ríkisstarfsmenn fá greiddar 110 
kr fyrir hvern ekinn km og segir í regl-
um Fjármálaráðuneytisins að reikna  
skuli út "rekstrarkostnaður bifreiðar á 
heilu ári miðað við 15.000 kílómetra 
akstur og síðan meðalkostnaður á 
hvern kílómetra, sem gjaldið tók mið 
af. Grunnur akstursgjaldsins skiptist í 
fastan kostnað og breytilegan kostn-
að. Í föstum kostnaði voru afskriftir, 
skoðunargjald, bifreiðagjald, ábyrgðar-
trygging og húftrygging, en í breytileg-
um kostnaði bensín, smurning og olía, 
hjólbarðar, varahlutir og viðgerðir." 

Ríkisstarfsmenn fá 110 kr/km en 
Sjúkratryggingar Ísalnds greiða 31,34 
kr/km.

Á hinn bóginn fá sjúklingar að-
eins "greiddan breytilegan kostnað við 
rekstur bifreiðar, þ.e. bensín, viðhald og 
viðgerðir ásamt hjólbörðum og var þar 
stuðst við skiptingu FÍB á kostnaðarlið-
um við rekstur bifreiðar" samkvæmt 

svörum frá Sjúkratryggingum Íslands 
og hefur svo verið frá 1999.

Á árinu 2014 námu ferðakostnað-
argreiðslur Sjúkratrygginga Íslands 
vegna ferðalaga innanlands 438 millj-
ónum króna. Það ár voru greiðslur 
fyrir einkabíl 55% af öllum greiddum 
ferðakostnaði   og samkvæmt svörum 
stofnunarinnar  var alls greitt fyrir 8,2 
milljónir km. Greiddar voru því 257 
milljónir króna vegna aksturs á einkabíl. 
Fjárhæðin hefðu numið 902 milljónum 
króna ef greitt hefði verið samkvæmt 
taxta ríkisstarfsmanna. Mismunurinn 
er 645 milljónir króna sem ríkið sparar 
sér með því að greiða sjúklingum aðeins 

breytilegan kostnað en ekki allan kostn-
að. Minna má á að ferðakostnaðurinn 
er mikið til tilkominn vegna opinberra 
ákvarðana um að veita þjónustu á til-
teknum stofnunum en ekki öðrum. Líta 
má að mismuninn sem kostnað sem 
íbúar, einkum landsbyggðarinnar bera 
vegna þessara ákvarðana.

Fyrir árið 2015 voru tölurnar svipað-
ar. Sjúkratryggingar Íslands greiddu fyrir 
8,5 milljónir ekna km samtals 266 millj-
ónir kr. Ef greitt hefðu verið skv. reglum 
ferðakostnaðarnefndar hefði kostnaður-
inn numið  935 milljónum króna. Bæði 
árin eru sjúklingum greidd sem svarar 
28,5% af taxta ríkisstarfsmanna.

Í gær tók við völdum ný ríkis-
stjórn Sjálfstæðisflokks, Bjartrar 
framtíðar og Viðreisnar undir 

forsæti Bjarna Benediktssonar, for-
manns Sjálfstæðisflokksins. Hin nýja 
ríkisstjórn er skipuð 11 ráðherrum og 
leysir hún af hólmi ríkisstjórn Fram-
sóknarflokksins og Sjálfstæðisflokks-
ins, sem mynduð var eftir Alþing-
iskosningarnar 2013. Stjórnarmyndun 
tók óvenjulangan tíma og stóðu yfir 
liðlega 70 daga áður en samkomulag 
tókst með flokkunum þremur.

Stjórnarsáttmálinn er almennt 
orðaður og fátt um afdráttarlausar 
yfirlýsingar. Það sem helst stendur 
upp úr varðandi málefni er að óbreytt 
ástand í flestum veigamiklum málum 
er meginstefið og þar sem vikið er að 
breytingum er það gert mjög varlega 
og þá helst að mögulegar breytingar 
verið til skoðunar án þess að slá neinu 
föstu um að samkomulag kunni að 
vera um stefnubreytingu.  Athyglisvert 
er að í kaflanum um auðlindamál segir 
að ekki verði gengið á eignar- og nýt-
ingarrétt einstaklinga nema brýnir al-
mannahagsmunir krefjist þess. Vekur 
þetta upp spurningar um hvort stjórn-
arflokkarnir nýju telji að handhafar 
fiskveiðikvóta falli undir þessi eignar-
réttar- og nýtingarréttindi og það 
hvað raunverulegt felt í þessu orðalagi.
Hinir nýju stjórnarflokkar hafa ekkert 
komist áleiðis í stórum áherslumálum 
sínum, eins og uppboði aflaheim-
ilda og innleiðingu markaðslögmála 
í sjávarútvegi og landbúnaði. Ekkert 
samkomulag er um að efna til al-
mennrar atkvæðagreiðslu um fram-
hald viðræðna við Evrópusambandið. 
Hins vegar virðast flokkarnir sammála 
um að koma í veg fyrir að efnt verði 
til slíkrar atkvæðagreiðslu fram undir 
lok kjörtímabilsins.  

Núverandi fiskveiðistjórnarkerfi er 
lofað í stjórnarsáttmálanum. Þar seg-
ir að kannaðir verði kostir þess að í 
stað ótímabundinnar úthlutunar eins 
og nú er komi úthlutun byggð á lang-
tímasamningum.  Ekki er vikið orði 
að útboði aflaheimilda og verður text-
inn skilinn þannig að þeir sem nú hafi 
aflahlutdeild muni halda henni sjálf-
krafa þótt breytt verði í langtímasamn-
inga.  Þá er ekkert sem gefur til kynna 
stefnubreytingu varðandi innflutning 
landbúnaðarafurða eða lækkun á inn-

flutningsgjöldum og tollum.
Í sáttmálanum segir að mikilvægt 

sé að minnka hlut ríkisins í viðskipta-
bönkunum  í varfærnum skrefum 
og víðtækri sátt. Um samgöngumál 
segir að lagðir verði aukinn kraftur í 
uppbyggingu á öllum sviðum sam-
göngumála þar sem leitað verði fjöl-
breyttari leiða til að fjármagna það. 
Um Reykjavíkurflugvöll segir aðeins 
að leitað verði að lausn og gerð úttekt 
á kostunum.

Ekki er gert ráð fyrir að fyrirliggj-
andi frumvörp um breytingu á stjórn-
arskránni verði afgreitt og nálið sett í 

nefnd allra flokka til 2019.
Setja á heilbrigðismál í forgang og 

stefna að því að minnka greiðsluþátt-
töku sjúklinga. Einna ákveðnast er 
kveðið að orði um eftirlaunaaldurinn. 
Hann verður hækkaður í áföngum 
og boðið upp á sveigjanleg starfslok. 
Frítekjumark vegna atvinnutekna 
verði hækkað. Ekki kemur fram hvort 
hækkunin verði jafnmikil og lækk-
unin á umræddum frítekjumörkum 
sem voru nýlega lögfest . Þá verða 
hámarksgreiðslur í fæðingarorlofs-
sjóði hækkaðar " í öruggum skrefum 
´akjörtímabilinu."

Ný ríkisstjórn Sjálfstæðis-
flokksins tekin við völdum
Björt framtíð og Viðreisn taka við af Framsóknarflokknum

Ef Viðreisn hefði fengið 54 
atkvæðum meira í Norð-
vesturkjördæmi hefði Ís-

firðingurinn Gylfi Ólafsson náð 
kjöri sem jöfnunarþingmaður. Þá 
hefði Samylkingin misst sitt þing-
sæti ( Guðjón V. Brjánsson). Til 
þess að jafna þessi áhrif hefðu Við-
reisn misst þingsæti í Reykjavík 
suður og Samfylkingin hefði hreppt 
þingsætið. Segja má með nokkrum 
sanni að Vestfirðingar hefðu getað 
tryggt Össuri Skarphéðinssyni þing-
sæti með því að kjósa Viðreisn. Það 
er óneitanlega skondin niðurstaða 
sem kemur til af því að úthlutun 
jöfnunarþingsæta er háð landsfylgi 
framboðanna og því hverjir hafa náð 
kjöri þegar kemur að úthlutun jöfn-
unarsætanna.

Þetta er samkvæmt útreikningum 
Þorkels Helgasonar, stærðfræðings, 
sem mikið hefur komið að því að 
reikna áhrif kosningalaganna. Önn-
ur athyglisverð niðurstaða í útreikn-
ingum Þorkels er að ef Vinstri græn 
hefðu bætt við sig 27 atkvæðum 
á landsvísu hefðu þau fengið einu 
þingsæti meira á kostnað Pírata. 
Samfylkingin hefði bætt við sig 
fjórða þingmanninum ef flokkurinn 
hefði fengið 87 atkvæðum fleira á 
landsvísu. Það hefði einnig verið frá 
Pírötum í Reykjavík tekið.

Í þessu er gert ráð fyrir að aukn-
ing atkvæða komi frá þeim sem ekki 
greiddu atkvæði  en ekki frá öðrum 
flokkum. 

Ef litið er til fækkunar atkvæða 
hefðu Píratar misst þingsæti ef at-
kvæði þeirra hefðu verið 26 færri á 
landsvísu. Framsóknarflokkurinn 
hefði misst þingsæti sitt í Reykjavík 
suður ef flokkurinn hefði fengið 46 
atkvæðum færra í kjördæminu. Þá 
hefði Björt framtíð fengið kjörinn 
þingmann í stað jöfnunarsætis í kjör-
dæminu og Vinstri græn hefðu bætt 
við sig 11. þingmanninum. Fram-
sókn hefði hins vegar tapað þing-
sætinu og fengið aðeins 7 þingmenn.

Til fróðleiks fylgja hér tölfur Þor-
kels Helgasonar.

Viðreisn vantaði 
54 atkvæði í Norð-
vesturkjördæmi

Gylfi ÓlAfSSoN

ljóð og litlar vísur

Aksturskostnaður: sjúklingar  
fengu 71,5%  minna greitt

bjArNi bENEdiktSSoN  Mynd Sigtryggur ari

ÓttAr ProPPé  Mynd Sigtryggur ari bENEdikt SvEiNSSoN   
Mynd Sigtryggur ari



MagicMoveID
Úthugsuð, örugg 
og einföld lausn

nýtt

MagicMoveid er framtíðarlausn á geymslu eldhúsáhalda sem þú vilt ekki hafa á glámbekk. Þau eru geymd á bak við 
einn eldhússkápanna, en þegar ýtt er á hnapp síga þau niður. eftir notkun eru þau send aftur á sinn stað, þangað sem 
lítil augu sjá þau ekki lengur. Þannig færir MagicMoveid þér öruggt eldhús sem er auðvelt að vinna í og er auk þess 
stílhreint og fallegt.  

Kynnið ykkur fleiri nýjungar á afmælisári HtH í sýningarsal okkar í Lágmúla 8.

Lágmúla 8 • sími 530 2800

nÚtíMa lífstíll
gerir kröfur

uM gott eldhÚs
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Svik á svik ofan
Skýrsla um eignir Íslendinga á aflandssvæðum kemur eins og 

þruma úr heiðskýru lofti. Í henni er lagt mat á umfang eignanna 
og mögulegt tekjutap hins opinbera vegna sviksamlegrar háttsemi 

sem stunduð af af auðugu fólki. Skýrsla 
starfshóps fjármálaráðuneytisins bætir  
upplýsingum við það sem lesa mátt úr 
Panamaskjölunum.

Í þeim kemur fram að gögn lög-
mannsskrifstofunnar Mosack Fonseca  
sýni að um 600 Íslendingar hafi átt 
um 800 félög. Finna mátti að einstakir 
nafngreindir Íslendingar áttu háar fjár-
hæðir í felum fyrir Íslenskum skattyf-
irvöldum. Nýja skýrslan, þar sem leit-
ast er við að fá heildarmyndina skýra, 
dregur fram að 1629 félög hafi fengið 
íslenska kennitölu vegna banka- eða 
hlutabréfaviðskipta. Félagafjöldin er 
því a.m.k. tvöfalt hærri en fram kom 
í Panama skjölunum. Skattrannsóknarstjóri keypti gögn um 585 félög 
í eigu Íslendinga. Aðeins 1/3 þeirra var talinn fram í upplýsingum til 
íslenskra skattyfirvalda.  

Umfang skattsvikanna hefur því verið mjög mikið og segir í skýr-
slunni að það hafi líklega verið fjórum sinnum hærra en í Danmörku. 

Málamyndagjörningar
Skýrsluhöfundar benda á að aflandseyjafélögin hafi fjárfest að stórum 
hluta á Íslandi. Þannig var í árslok 2007 að 56% af hlutabréfum í Úr-
valsvísitölu Kauphallarinnar í eigu íslenskra félaga eða 1500 milljarðar 
króna. "Þessi félög voru að langmestu leyti í eigu Íslendinga og sama 
gilti um óskráð félög í aflandseyjareignarhaldi" segir orðrétt í skýrsl-
unni.  Hér var ekki fyrst og fremst að færa fé til útlanda til fjárfestingar 
þar heldur var verið að skýla eignum Íslendinga og koma þeim undan 
skattyfirvöldum. 

Það er nokkuð bersýnilegt að verið var að komast hjá því að greiða 
skatta og skyldur til þess að standa undir samfélagsþjónustunni, svo 
sem heilbrigðiskerfinu.

Starfshópurinn telur að árlegt tap hins opinbera frá 2006-2014 hafi 
verið 4,6-25,5 milljarðar króna á ári og samtals um 56 milljarðar króna 
yfir allt tímabilið. Þá ber að hafa í huga að stór hluti af tekjunum hefði 
orðið í formi fjármagnstekjuskatts og hann hefur verið lágur á Íslandi í 
samanburði við flest önnur ríki. Væri matið á tekjutapinu miklu hærra ef 
fjármagnstekjuskattur hefði t.d. verið  svipaður og á Norðurlöndunum.

Eignirnar sem skotið var til aflandseyja eru taldar vera á bilinu 350 
- 810 milljarðar króna með miðgildi í 580 milljörðum króna. Tekið er 
fram að þetta mat á fjármagnstilfærslur og eignaumsýslu á lágskatta-
svæðum og sé langt frá því að vera tæmandi.

Eftirfarandi málsgrein úr skýrslunni (bls 23) hljóta að teljast mikil 
tíðindi:

"Útrásin sem sést í tölum um erlenda stöðu þjóðarbúsins var ekki 
nema að hluta til eiginlegt eignarhald Íslendinga erlendis, heldur 
að miklu leyti það sem kalla mætti fram-og-til-baka fjárfestingu, (e. 
round tripping). Það eru málamyndagjörningar sem ekki þjóna öðr-
um tilgangi en þeim að fela eignarhald, forðast skattgreiðslur og koma 
eignum úr seilingarfæri lánardrottna."

vaxandi ójöfnuður
Þá segir (bls 36) um óbein áhrif af aflandseyjavæðingunni:

"Þannig er ljóst að fjármagnsflótti til lágskattasvæða stuðlar með 
almennum hætti að vaxandi ójöfnuði og grefur undan velferðarsamfé-
laginu þegar annað hvort eða bæði kemur til, að lág- og millilaunahóp-
ar þurfi að axla meiri skattbyrðar en ella væri til að bæta upp tekjutap 
hins opinbera, eða fjarar undan almannaþjónustu."

leynt fyrir kjósendum
Skýrslan bætir miklu við þær upplýsingar sem fyrir lágu um 
aflandseyjasiðferði nokkur hundruða Íslendinga.  Í ljósi þess að til 
kosninganna var boðað fyrr en átti að vera vegna þess að almenningi 
ofbauð framferðið fer ekki á milli mála að skýrslan átti að gera opin-
bera fyrir kosningarnar 29. október.  Það var vel hægt þar sem skýr-
slan var fullbúin 13. september. Áhrifin hefðu orðið aukin umræða á 
grundvelli betri þekkingar um Panama skjölin og frammistöðu stjórn-
málaflokkanna bæði fyrir og eftir hrun. Á því er enginn vafi að þeir 
sem mest voru við völd og helst gátu gripið til fyrirbyggjandi aðgerða 
til þess að gæta að þjóðarhag en gerðu ekki, hefðu átt undir högg að 
sækja. Réttilega. Formaður Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra 
ákvað að leyna skýrslunni. Það var ekki með þjóðarhag í huga heldur 
eigin hag. Hann er orðinn forsætisráðherra með leynd, svikum og síð-
an ósannindum. Illur fengur illa forgengur.

Kristinn H. Gunnarsson   
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 3.400 EINTÖKUM Á  
ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á VESTFJÖRÐUM

Aðalsteinn Valdimarsson, bóndi að Strandselj-
um í Ögursveit minntist þess að kvöldi kjör-
dags, 29. október síðastliðinn að dagurinn var 

afmælisdagur einbúans Gísla á Uppsölum í Selárdal í 
Arnarfirði og birti ljóð um Gísla sem hann nefnir Ein-
búinn vakir.

Aðalsteinn gat þess í aðfararorðum að Gísli væri 
einn þekktasti lítilmagni seinni ára og að nafn hans 
kæmi upp í hugann þegar kjördagur væri kominn að 
kveldi og fyrirsjáanlegt að loforðaglaðir frambjóðend-
ur væri senn búnir að gleyma lítilmagnanum í þjóðfé-
laginu, sem þeir þó hefðu svo vel munað eftir áður en 
kjörseðillinn hvarf óafturkræft ofan í kjörkassann.

EiNbÚiNN vAkir:
Einbúinn vakir um vetrarins nætur,
vindurinn úti við þakskeggið grætur,
kveinar og vælir í kolsvörtu myrkri,
kyrjar sinn boðskap með raustinni styrkri,
hann getur ei neitt við því gert.

Seint kemur birtan um sólvana dægur,
svartnættisforðinn á vetri er nægur,
tilveran litast af depurð og drunga,
deyfandi og hrollköldum skammdegisþunga,
hann getur ei neitt við því gert.

Með birtu hann gengur að búandans störfum,
brýnustu stöðugt má hyggja að þörfum,
að dagsverki loknu sest hnípinn og hljóður
með hugsanir sínar svo þreyttur og móður,
hann getur ei neitt við því gert.

Forðum hann átti sjer fallega drauma
um framtíð svo bjarta með gleðinnar strauma,
svo bitnaði illvilji heimsins á honum
og hrakti og spillti þeim dýrustu vonum,
hann gat ekki neitt við því gert.

Ungur vann heit sínum átthögum kæru,
einn sat hann kyrr þó að hinir burt færu,
í einsemd og skugga hann ævina háði
án þess neitt rættist sem forðum hann þráði,
hann gat ekki neitt við því gert.

Langt burt í fjarska er lífið á ferli
með látum og hraða, þysi og erli,
lokkar og seiðir með glysi og glaumi,
glit af því speglast í einbúans draumi,
hann getur ei neitt af því gert.

Framtíðin kemur og fjölmörgu breytir,
fellur hver einn sem því andspyrnu veitir,
eyðist og fölnar um ókomna daga
einbúans minning og veraldar saga.
Hver getur neitt við því gert?

Mikið var skotið upp af sprengiefni um áramótin og 
mörgum þótti nóg um. Ólínu Þorvarðardóttur fyrrv alþingis-
manni var ekki skemmt, né heldur hundi hennar Skutli.

Gerast vár með geysi hljóðum:
Gamla árið kveður senn.
Nýja árið nálgast óðum.
 Nú mun fárið magnast senn.

Sárin ljót og síst til bóta
seggir hljóta ýmsir þá
um áramót er eldum skjóta
og ýlur þjóta himni á.

Þegar Ólína ók suður skömmu fyrir áramótin og kom 
upp á Þröskulda og sá ofan í Breiðafjörð "blasti skyndilega 
við mér roðagylltur himinblettur yfir Breiðafirði." Var ekki 
að sökum að spyrja að Ólína fór að hugsa til hins jákvæða 
sem vetrarsólin boðar:

Bak við fjöllin bjarmi af sól
boðar hlýrri daga,
er vorið sest á veldisstól
og vekur grös í haga.

Velur líf og vonarþrótt, 
vermir kalið hjarta,
hrekur dimma, dapra nótt,
daga glæðir bjarta.

Sláum botninn í þetta fyrsta vísnahorn ársins á þessum 
björtu nótum vonar og vaxandi dagsbirtu.

Kristinn H. Gunnarsson

vEStfirSkA vÍSNAHorNið

Hönnunarsamkeppnin Tuðran 
Sveitarfélögin á Vestfjörðun 

efndu til samkeppni um um-
hverfisvænar  lausnir í stað 

plastpoka. 
Með því verkefni eru sveitarfé-

lögin að hvetja íbúa á Vestfjörðum 
til að minnka notkun plastpoka og 
finna aðrar umhverfisvænni lausnir í 
staðin. Til að vekja enn frekar áhuga 
á verkefninu var ákveðið að halda 
hönnunarkeppni sem myndi bera 
heitið  Tuðran. Markmiðið var að fá 
einstaklinga til að huga að hráefni 
sem væri hægt að nýta og félli til á 
heimaslóðum og færi í rusl eða flokk-
un.  Nemendur á grunnskólaaldri 
voru sértaklega hvattir til að taka þátt 
í keppninni, en einnig einstaklingar 
og fyrirtæki og voru sendir póstar í 
alla skóla á Vestfjörðum til að vekja 
athygli á keppninni.

Veitt voru ein verðlaun í fyrir-
tækjaflokk og þrjú verðlaun í einstak-
lingsflokki.  Í dómnefnd sátu Tinna 
Gunnarsdóttir, Prófessor í vöru-
hönnun LHÍ Ásthildur Björg Jóns-
dóttir, Lektor í listkennsludeild LHÍ.

Þeir sem unnu til verðlauna voru 
Fánasmiðjan ehf. í fyrirtækjaflokki

Í einstaklingsflokki hlaut Arna 
Dalrós Guðjónsdóttir mennta-
skólanemi á Ísafirði fyrstu verðlaun.

Önnur verðlaun hlaut Elísabet 
Finnbjörnsdóttir menntaskólanemi 
á Ísafirði

Og þriðju verðlaun hlaut Elín 
Viktoría Gray Grunnskólanemi á 
Hólmavík en hún átti ekki heiman-
gengt frá Hólmavík til að taka við 
verðlaunum á Ísafirði. 

Pokarnir þóttu allir handhægir og 
voru nýttir úr hráefnum sem féllu til 
á heimili eða fyrirtæki og voru því ái 
anda sjálfbærra áherslna. 

Vinningshafarnir og lína tryggvadóttir verkefnisstjóri.

Vinningspoki Fánasmiðjunnar.

Vinningspoki Elísabetar Finnbjörnsdóttur. Poki Elínar Viktoríu grey.
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537 7000
hringdu.is

ÞÚ GETUR BÆTT VIÐ NETI Í PAKKANN EFTIR ÞÖRFUM

Allt þetta fyrir aðeins á mánuði

Ótakmörkuð símtöl og skilaboð á Íslandi
Ótakmörkuð símtöl til Evrópu, USA og Kanada
Notaðu símann þinn í Skandinavíu eins og á Íslandi 
- án auka kostnaðar

ÍSLAND    EVRÓPA    KANADA    USA

ROAM LIKE HOME
Í SKANDINAVÍU

+ 1GB
Grunngjald 990 kr.

1 GB netið í símann 990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

1.980 kr.Samtals

+ 5GB
Grunngjald 990 kr.

5 GB netið í símann 1.990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

2.980 kr.Samtals

+ 15GB
Grunngjald 990 kr.

15 GB netið í símann 2.990 kr.

NETIÐ Í SÍMANN

3.980 kr.Samtals
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Dan Wiium Hdl, lögg.  
fasteignasali, Sími 896-4013

Ólafur Guðmundsson 
Sölustjóri, sími 896-4090

Þórarinn Friðriksson Lögg. 
fasteignasali, sími 844-6353

Rakel Salóme Eydal 
Skjalagerð

Sigurbjörn Skarphéðinsson 
Lögg. fasteignasali, skjalagerð

Kjöreign fasteignasala – traust og örugg þjónusta í 40 ár

kaupmáttur hefur aldrei 
verið meiri, fyrir suma 
Mikil hækkun kaupmáttar og 

launa“, „kaupmáttur aldrei 
verið meiri“, „2015 – ár 

mikilla launahækkana“. Þetta eru örfá 
dæmi um yfirskriftir frétta um launa-
hækkanir og kaupmáttaraukningu 
launa á þessu ári og því síðasta, en 
fjölmargar fréttir hafa verið fluttar af 
kaupmáttaraukningu. En hvernig hef-
ur þróun kaupmáttar verið hjá örorku-
lífeyrisþegum síðustu ár?

Fjármálaráðherra sagði fjálglega í 
fjárlagafrumvarpsumræðu á Alþingi 
í desember í fyrra að sú hækkun sem 
ætluð væri örorkulífeyrisþegum myndi 
hafa gríðarleg áhrif á kaupmáttaraukn-
ingu örorkulífeyris. En þar sagði hann 
„...verðbólgan [hefur] farið minnkandi 
og hún hefur verið stöðugt lág sem 
hefur tryggt gríðarlega kaupmátt-
araukningu fyrir launþega og mikla 
kaupmáttaraukningu bóta, reyndar 
þannig að bætur munu aldrei í sögu 
Íslands hafa haft hærri og meiri kaup-
mátt 2016...“

Ég hef lengi leyft mér að efast um 
að orð fjármálaráðherra um þessa 
gríðarlegu kaupmáttaraukningu yrðu 
orð að sönnu. Ég bið almenning um að 
láta ekki villa um fyrir sér þegar talað 
er um prósentuhækkanir, sem jafnvel 
gætu í huga einhverra hljómað háar, 
því prósentuhækkanir á mjög lágan 
lífeyri þýðir afar lága krónutöluhækk-
un. En það eru einmitt krónurnar sem 
skipta máli í þessu samhengi. Allir 
þurfa ákveðna lágmarkskrónutölu í 
framfærslu á mánuði til að geta lifað af 
í íslensku samfélagi, krónur sem duga 
fyrir fæði, klæði, húsnæði og í tilfellum 
örorkulífeyrisþega fyrir lyfjum, læknis-
þjónustu og þjálfun.

Við leituðum til Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands um útreikninga á sam-
anburði kaupmáttarþróunar heildar-
tekna örorkulífeyrisþega og heildar-
laun fullvinnandi fólks frá árinu 2009 
til ársins 2015 en tölur fyrir árið 2016 
koma ekki fram fyrr en á næsta ári og 
því vantar forsendur til að reikna út 
þróunina fyrir árið 2016. 

Útreikningar Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands staðfesta þennan efa, 
hrekja orð ráðherra um gríðarlega 
kaupmáttaraukningu. 

Samanburður við þróun kaup-
máttar fullvinnandi 
Útreikningarnir byggja á tölum á vef 
Hagstofu Íslands og Tryggingastofnun-
ar ríkisins (TR). Niðurstaðan er sláandi 
eins og sjá má á mynd 1. 

Kaupmáttur heildartekna örorku-
lífeyrisþega var 9% lægri árið 2011 en 
árið 2009 og lækkaði því mun meira hjá 
örorkulífeyrisþegum en hjá launafólki. 
Hagur ýmissa hópa fór að vænkast eftir 
hrun en örorkulífeyrisþegar sátu eftir. 
Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga fyrir 
árið 2017 segir að „Vaxandi vinnuafls-
eftirspurn, miklar launahækkanir í 
kjarasamningum, hagstæð gengisþró-
un, minnkandi verðbólga og batnandi 
kaupmáttur einkenndu árið 2015“.

Kaupmáttur heildartekna örorku-
lífeyrisþega árið 2015 var nær sá sami 
og árið 2009, hafði einungis hækk-
að um 1%, þrátt fyrir lága verðbólgu. 
Hins vegar hafði kaupmáttur heildar-
launa fullvinnandi hækkað um 15% 
á tímabilinu. Þessar tölur sýna fram á 
ósamræmið í orðum fjármálaráðherra 
í lok árs 2015 um að örorkulífeyrir hafi 
hækkað í samræmi við lög á hverju ári 
eftir því hvort verðlag eða laun hafi 
hækkað meira. 

Þróun kaupmáttar óskerts 
lífeyris almannatrygginga og 
lágmarkslauna 
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 
reiknaði ennfremur út þróun kaup-
máttar fyrir óskertan lífeyri almanna-
trygginga og  lágmarkslaun frá árinu 
2009.  Örorkulífeyrisþegi sem er með 
óskertan lífeyri hefur engar aðrar tekj-
ur til framfærslu en lífeyri almanna-
trygginga. 

Lífeyrisþegar með lágar aðrar tekjur 
geta einnig fallið hérna undir, en vegna 
„krónu á móti krónu skerðinga“ geta 
þeir verið með sömu heildartekjur og 
lífeyrisþegar sem einungis fá greiddan 

óskertan lífeyri. 
Nú er svo komið að  óskertur lífeyr-

ir er um 80% af lágmarkslaunum. Rétt 
er að geta þess að þrátt fyrir hækkanir 
síðustu ára eru lágmarkslaun einungis 
260.000 kr. fyrir skatt og duga ekki til 
mannsæmandi framfærslu. Fjármála-
ráðherra hefur svarað því til að hann 
myndi ekki treysta sér til að lifa af 
lægstu launum og hann mun því varla 
treysta sér til að lifa af óskertum lífeyri. 

Samkvæmt útreikningum Hag-
fræðistofnunar Háskóla Íslands er 

kaupmáttur lágmarkslauna fyrir skatt 
um 26% hærri 2015 en árið 2009. 
Kaupmáttur óskerts lífeyris hefur hins 
vegar aðeins hækkað um 2% á sama 
tímabili eins og sjá má á mynd 2. 

Sem sagt ágæti lesandi þá hef-
ur kaupmáttur óskerts lífeyris engan 
veginn haldist í hendur við kaupmátt 
launa. Bilið er mikið. Einstaklingur 
getur ekki lifað á um 197.000 krónum 
á mánuði ef hann á að geta greitt fyrir 
fæði, klæði, húsnæði auk lyfja-, læknis- 
og þjálfunarkostnaðar. Þetta er sú upp-

hæð sem gert er ráð fyrir að óskertur 
lífeyrir verði 1. janúar næstkomandi 
samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið 
2017 og fjármálaráðherra lagði til að 
örorkulífeyrisþegar ættu að lifa á. 

Ekki treystir fjármálaráðherra sér 
til þess að lifa á þessum fjármunum. 
Myndir þú gera það? Finnst þér ekki 
að samfélagið okkar eigi að tryggja 
langveiku og fötluðu fólki þau kjör sem 
þarf til að geta lifað mannsæmandi lífi í 
íslensku samfélagi? Gleðilega hátíð!

Ellen Calmon, formaður ÖBÍ

EllEN CAlMoN  formaður öryrkja-
bandalagsins.

Mynd 1

Mynd 2



Trésmiðjan Stígandi tekur að sér 
allt sem við kemur byggingum og 
mannvirkjagerð. Á tæknivæddu 
verkstæði smíðum við nánast hvað 
sem er, allt eftir þínum óskum. Við 
leggjum áherslu á vönduð vinnu-
brögð og persónulega þjónustu.

Trésmiðjan sTígandi
fagmenn í TréVerki Síðan 1947

Trésmiðjan sTígandi  /  sími: 452 4123  /  www.sTigandihf.is
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Hinn 16. desember 2016 
er þess minnst að öld 
er liðin frá stofnun 
Framsóknarflokksins. 

Aldarafmælið er tilefni þessara hug-
leiðinga. Höfundur hefur lengi verið 
flokksbundinn Framsóknarmaður.

Framsóknarflokkurinn ber svip af 
fólki við búsmala, fisk og handverk, 
ekki síst úti á landsbyggðinni. Flokks-
menn hafa alltaf verið fálátir um 
hugmyndafræði, en í flokknum lifa 
ómar af ungmennafélagsanda, sveita-
mennsku, samvinnu og þjóðernis-
rómantík. Þetta er stolt flokksmanna, 
en reyndar bæði styrkur og veikleiki í 
fylgisöflun. Löngum gaf þetta mörg-
um góðborgara og háskólamanni að-
kenningu af óþægindum, og á sum-
um þrepum þjóðfélagsins hefur þótt 
frekar ófínt að láta uppi stuðning við 
Framsóknarflokkinn. 

Snemma á ferli Framsóknar-
flokksins var ákveðið að hann yrði 
ekki bændaflokkur í þröngri merk-
ingu heldur skírskotaði einnig til 
kjósenda í öllum öðrum helstu sam-
félagshópum. Eins og meðal margra 
annarra Evrópuþjóða varð slíkur 
flokkur með rætur í dreifbýli áhrifa-
mikill hér á fyrra hluta liðinnar aldar, 
og fastheldni sveitamanna er enn rík 
í flokknum. Fram eftir öldinni voru 
flestir íslenskir stjórnmálaflokkar 
þjóðernissinnaðir í einhverjum mæli, 
en aðeins í Framsóknarflokknum 
voru þjóðernisleg sjónarmið megin-
efni í stefnuyfirlýsingum um þjóðlíf 
og menningu og einnig bankamál, 
verslunar- og atvinnumál. Þjóðleg og 
þjóðræknisleg sjónarmið hafa alltaf 
verið ráðandi. 

Á Íslandi tengdust stjórnmála-
flokkar hagsmunaöflum. Fram-
sóknarmenn hafa löngum lagt áherslu 
á landbúnað, fiskveiðar, iðnþróun og 
skóla. Hagur landbúnaðar og fisk-
veiða var forðum almannahagsmun-
ir allra, og enn getur verið erfitt að 
greina að almannahagsmuni og sér-
hagsmuni. Á nokkrum tímabilum 
var Framsóknarflokkurinn ,,flokkur 
ríkisins" og studdist við mismunun í 
kosningakerfi, og eins og aðrir flokk-
ar spilltist hann þegar saman runnu 
um langt árabil þræðir viðskipta, 
bankavalds og stjórnmála. Flokkarnir 
urðu allir valdakerfi hver um sig, og 
einhverjir stukku upp í breiðan vagn 
á góðri ferð. 

Framsóknarflokkurinn er tengd-
ur samvinnuhreyfingunni, og flokk-
urinn hefur jafnan lagt áherslu á 
tengsl við atvinnulíf og framleiðslu-
starfsemi landsmanna. Samvinnufé-
lögin eru óarðsækin sameignarsam-
tök og mótvægisafl fólksins í sveitum, 
bæjum og borg og tóku hvers konar 
verkefni að sér sem talin voru til þjóð-
þrifa, líka þau sem einkum soguðu fé 
til sín. Kaupfélögin voru alhliða þró-
unarsjóðir byggðanna og mynduðu 
fyrstu markaði og samkeppnisum-
hverfi víða um landið. Samvinnufé-
lögin hafa haft vinnslu og sölu bú-
vöru með höndum, önnuðust lengi 
fiskvinnslu og um þriðjung af fiskút-
flutningi landsmanna og stóðu fyrir 
verslunarþjónustu, iðnaði og flutn-
ingum um land allt. Með sameiningu 
atvinnusvæða eftir samgöngubætur 
og með vaxandi fjármagnskostnaði 
fjaraði undan fyrirtækjum samvinnu-
manna undir lok síðustu aldar. Tengsl 
Framsóknarflokksins og samvinnu-
hreyfingarinnar voru öllum ljós og 
þau bæði drógu fylgi að og ýttu frá.

Framsóknarflokkurinn hefur 
lengst af kennt sig við þjóðlega félags-
hyggju. Flokkurinn vann fyrstu sigra 
sína um leið og ný stétt sjálfseignar-
bænda gekk til forystu í landinu. Á 
þeim tíma bjó mikill hluti þjóðar-
innar í dreifbýli í sveit og við sjó. 

Flokkurinn höfðaði löngum helst til 
millistétta, bænda, fiskimanna, skrif-
stofu- og verslunarfólks, iðnaðar-
manna og kennara. Þjóðlífsbyltingar 
liðinnar aldar, framleiðsluaukning 
og tækniþróun röskuðu byggðunum, 
en Framsóknarmenn festu sig þá við 
svæðamisvægi í atkvæðisrétti lands-
manna sem færði flokknum umdeild 
forréttindi. Kjarnasvæði flokksins 
var gamla sveita- og þorpasamfélag-
ið sem nú hefur vikið, og flokkurinn 
hefur ekki alltaf notið sín í borgar-
samfélaginu. Sumir talsmenn Fram-
sóknarflokksins töluðu gegn þéttbýl-
inu suðvestan lands, og þetta vann 
auðvitað gegn eflingu flokksins.

Hollusta við heimabyggð og 
byggðastefna hafa alltaf verið kjör-
orð Framsóknarmanna. Þegar leið 
á liðna öld knúði flokkurinn á um 
framkvæmdir og uppbyggingu fram-
leiðslutækja úti um land til að hamla 
gegn byggðaröskun. Þrátt fyrir allt 
skiluðu þær aðgerðir árangri víða. 
Ísland var forðum keðja sérstæðra 
byggða sem hver bjó að sínu. Fram-
sóknarmenn héldu því lengi fram að 
hvert hérað ætti að hafa sína eigin 
fulltrúa á Alþingi. Þetta skipti flokks-
menn á þeim tíma meira máli en 
mannfjöldi í hverju héraði eða kaup-
stað. Smám saman varð þessi afstaða 
úrelt og samfélagsþróunin stefndi öll 
í aðrar áttir. Þetta hafa Framsóknar-
menn fyrir löngu viðurkennt og tekið 
þátt í breytingum á kosningaskipan á 
síðari árum.    

Uppfærsla nauðsynleg
Eysteinn Jónsson, ráðherra og forseti 
Alþingis, var lengi leiðtogi Fram-
sóknarmanna. Í kynningarriti skil-
greindi hann Framsóknarflokkinn 
sem ,,vernd og skjól sjálfsbjargarfé-
lagsskapar fólksins" og að hann sé 
,,flokkur félagshyggju, samtaka og 
samvinnu." Eysteinn minnir á að 
flokkurinn væri ,,í öndverðu vaxinn 
upp af þjóðlegri rót og stofnsettur 
sem umbótaflokkur til stuðnings lífs-
baráttu fjöldans." Eysteinn bætir því 
við um stefnu Framsóknarmanna að 
,,vinnan, þekkingin og framtakið er 
sett ofar og látið vega meira en auð-
dýrkun og fésýsla."   

Eysteinn Jónsson nefnir einnig 
mikilvægan þátt ungmennafélaganna 
í mótun Framsóknarflokksins. Hann 
segir að ungmennafélögin ,,fluttu 
með sér nýjan anda hugsjóna og þegn-
skapar." Ungmennafélögin eru sjálf-
stæð íslensk grein á meiði þjóðern-
ishugsjóna evrópskra smáþjóða, áttu 
sér norskar fyrirmyndir og kveikjur 
ættaðar frá danska menningarfröm-
uðinum Frederik Grundtvig. Hann 
var áhrifavaldur um lýðskólahreyf-
inguna, norræna samvinnuhreyfingu 
og menningarsókn fólksins á lands-
byggðinni. Framsóknarmenn hafa 
lengst af kennt þjóðhyggju sína við 
,,hugsjónir ungmennafélaganna." 

Almenn skilgreining Framsóknar-
flokksins er frjálslyndur umbótasinn-
aður miðflokkur sem hallast fremur 
til vinstri en hægri. Vinstri-tilhneig-
ingin felst í því að flokksmenn hafa 
löngum viljað beita ríkisvaldinu 
til samfélagsbreytinga frekar en að 
þiggja forsjá aðeins frá ráðamönn-
um atvinnulífsins. Sérstaða flokksins 
skýrist betur þegar haft er í huga að 
Framsóknarflokkurinn framfylgir 
byggðastefnu, samvinnustefnu og 
þjóðhyggju. En í þessum stefnumið-
um birtist um leið djúpstæður vandi 
Framsóknarmanna nú um stundir. 
Landsbyggðin er ekki lengur bú-
svæði meiri hluta þjóðarinnar. Nú 
býr meirihlutinn á höfuðborgarsvæð-
inu og umhverfis það eru fjölmennar 
byggðir, en eiginleg landsbyggð rúm-
ar aðeins lítinn minnihluta þjóðar-

innar. Samvinnustarf var á nýliðinni 
öld máttugur meginþáttur atvinnu-
lífsins. Nú eru samvinnumenn aðeins 
leiðandi í vinnslu landbúnaðarafurða 
og þátttakendur í útgerð og smásölu-
verslun á landsbyggðinni. Þjóðrækni 
og þjóðleg sjónarmið eiga mjög und-
ir högg að sækja á öld mannflutn-
inga, alhliða fjölþjóðasamskipta og 
alþjóðaþróunar á flestum sviðum, 
og allir skynja að engin afneitun eða 
múrar halda. 

Þessi stefnumið eru enn í fullu 
gildi, en þau þarfnast nýrrar umræðu, 
endurmats og uppfærslu til líðandi 
stundar við gjörbreyttar aðstæður frá 
því sem áður var. Fyrir Framsóknar-
mönnum liggur að efna til víðtækrar 
málefnavinnu ef þeir ætla að stand-
ast áskoranir framtíðarinnar, og þeir 
verða að líta til nýrra og vaxandi kjós-
endahópa. Öðrum kosti skortir á að 
Framsóknarflokkurinn eigi nothæf 
svör við áburði um að hann sé valda-
vörður gróinna stétta, áhrifahópa og 
sérhagsmuna. 

Hófsamur og málefnalegur
Fylgi Framsóknarflokksins er sterkt 
í sveitum, kaupstöðum og öðrum 

þéttbýliskjörnum á landsbyggðinni. 
Flokkurinn hafði lengi nokkuð stöð-
ugt fylgi á höfuðborgarsvæðinu, ekki 
síst meðal opinberra starfsmanna, 
bankamanna, verslunar- og skrif-
stofufólks og samvinnustarfsmanna. 
Mannfækkun í gömlum undir-
stöðuatvinnuvegum, kvótakerfi, 
einkavæðingar og samdráttur í sam-
vinnurekstri hafa haft mikil áhrif á 
fylgisgrunn flokksins. Margt bendir 
til þess að svokallað traust kjarnafylgi 
Framsóknarflokksins hafi minnkað 
verulega á nýju öldinni, ekki síst í höf-
uðborginni. Það var á árum áður um 
fimmtungur atkvæðanna í landinu 
en virðist talsvert minna núna. Ekki 
er víst að gegn þessu dugi til lengd-
ar að veifa loforðum um glæsilegar 
millifærslur eða ganga fram sem óá-
nægjuflokkur, hvað þá að daðra við 
þjóðernisofstæki. Stóryrði, loforð og 
skammir skila að vísu alltaf einhverri 
uppskeru í kosningum. En allt slíkt er 
ólíkt einkennum Framsóknarflokks-
ins. Hann er í eðli sínu hófsamur, 
stundum gamaldags og þunglamaleg-
ur, en málefnalegur og ábyrgur.  

Margir flokksmenn hafa viljað 
mæta þróuninni með því að endur-

túlka og uppfæra sígild stefnumið 
Framsóknarflokksins til samræmis 
við breytt samfélag. Menn hafa bent 
á að samfélagsþróunin hafi jafnað 
nokkuð skilin sem áður voru milli 
samvinnumanna og frjálslyndra jafn-
aðarmanna. Upphafleg sjónarmið 
flokksins um blandað hagkerfi og 
félagslegar áherslur eru enn í fullu 
gildi. Þá hafa menn viljað taka mið 
af reynslu frjálslyndra umbótaflokka 
í nágrannalöndum, umfram allt á 
Norðurlöndunum. Fyrirmyndir frá 
danska Venstre skipta miklu máli 
bæði fyrr og síðar, en þessi gamli 
flokkur landsbyggðar, Grundtvigs-
sinna og samvinnumanna hefur náð 
miklum árangri, fjöldafylgi og for-
ystusessi í Danmörku. 

En Framsóknarflokkurinn þarf 
líka að svara nýrri óánægju með-
al ungs fólks og nýjum kröfum um 
virkara lýðræði, opna stjórnsýslu, 
náttúruvernd, jafnræði og gegnsæi í 
ráðstöfun sameiginlegs fjár og auð-
linda, og um ábyrgð og heiðarleika. 
Á afmælisárinu hefur Framsóknar-
flokkurinn fengið að reyna þetta 
með harkalegum hætti. Ný upplýs-
ingatækni, samfélagsmiðlar, breyttur 

framsóknarflokkurinn aldargamall

jÓN SiGUrðSSoN
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framsóknarflokkurinn aldargamall
hugsunarháttur og áhugamál nýrra 
kynslóða krefjast viðbragða. Yfirráð 
,,fjórflokksins” svokallaða virðast á 
förum, að minnsta kosti eins og við 
höfum þekkt þau til þessa. Fram-
sóknarflokkurinn verður að mæta 
þessu öllu með málefnalegum hætti 
til þess að eiga virkt erindi við fram-
tíðina.  

Upphaflegar hugsjónir ung-
mennafélaganna móta stjórn-
málahugsun Framsóknarmanna. 
Kjarni þeirra er alhliða umbótastefna 
með félagslegum áherslum byggð á 
ættjarðarást og hófsamri frjálshuga 
þjóðernisstefnu (nationalliberal). 
Þjóðernisstefna varð ónothæft orð 
vegna ofstækismanna og í staðinn er 
þá stundum notað orðið ,,þjóðhyggja" 
um hófsama og frjálslynda afstöðu. 
Áhersla á frjálst, blandað hagkerfi og 
ríkisútgjöld til mennta-, velferðar- og 
byggðamála eru upphafleg stefnumið. 
Meðal Framsóknarmanna hefur líka 
lengi gætt áhrifa frá nýkaupauðgis-
stefnu (nymerkantilisme) og er köll-
uð skipulagshyggja. Flokkurinn hefur 
ævinlega staðið gegn óheftum öfgum 
markaðsaflanna, en tortryggt fast-
mótaða hugmyndafræði. Dægurmál 
og kosningaloforð hafa sitt vægi í öll-
um flokkum, stundum of mikið. Það 
á við um Framsóknarmenn sem aðra.

Áratugum saman var mikill 
ágreiningur í röðum Framsóknar-
manna um aðild Íslendinga að 
Atlantshafsbandalaginu og varnar-
samninginn við Bandaríkjamenn. 
Að því kom að samkomulag varð um 
þá stefnu að Íslendingar yrðu áfram 
þátttakendur í Atlantshafsbanda-
laginu en tækju á friðartíma sjálfir við 
umsjón varnarmannvirkjanna. Aðrar 
atburðarásir og áhrifaöfl réðu loks úr-
slitum í þessum efnum.  

Framsóknarmenn hafa ævinlega 
verið tortryggnir andspænis alþjóða-
væðingu og viðskiptasamvinnu en 
lagt áherslu á eigin framleiðslu lands-
manna, meðal annars vegna fæðu-
öryggis. Andstaða langflestra þeirra 
gegn aðildarumsókn að Evrópusam-
bandinu er í samræmi við þetta. Hins 
vegar hefur hluti Framsóknarmanna 
bent á að varnarmúrar stoða ekki og 
að nýting hugvits til útflutnings er 
farsælli en ofnýting náttúruauðlinda. 
Þessi hópur bendir á að þjóðarmetn-
aður og þjóðrækni knýja á um opn-
un, nýsköpun, samkeppnishæfni, 
þátttöku og samfylgd með öðrum, og 
að opnunarstefna er greiðasta leiðin 
til að efla þjóðríki og þjóðmenningu. 
Einn þáttur þessara viðhorfa er sú 
tillaga að þjóðin fái að ákvarða um 
tengslin við Evrópusambandið. En 
á síðustu árum hefur yfirgnæfandi 
meirihluti Framsóknarmanna út-
hýst öllum slíkum hugmyndum, og 
er það ólíkt fyrri starfsháttum þegar 
innri málefnabreidd í flokknum þótti 
ávinningur.

Á hverju ári birtast nýjar áskoran-
ir. Hrun samfélaga í Suðurálfu hrind-
ir straumum flóttamanna til norðurs. 
Alþjóðavæðingin raskar þjóðlífi og 
atvinnuháttum með slíkum hraða 
að fólki ofbýður. Tölvutæknin virð-
ist opna fyrir yfirráð örfárra verald-
ar-risa í viðskiptum. Valtað er yfir 
fámenn samfélög. Listsköpun og 
bókmenntir skjálfa í fjármálakruml-
um markaðarins. Alþjóðavæðing og 
tölvutækni eru ónæmar fyrir siðferði, 
trúmálum og þjóðerni. Tölvutækn-
in getur líka alið af sér ægilega mis-
munun og stéttaskiptingu, og hún 
rífur börnin miskunnarlaust frá þjóð-
legu og siðrænu umhverfi og jafnvel 
frá fjölskyldum þeirra. Hér eru næg 
og brýn verkefni fyrir stjórnmála-
samtök sem bera fram félagshyggju 
og þjóðhyggju. Hér er kallað á hug-
sjónir ungmennafélaganna.     

lífseigur styrkur
Framsóknarflokkurinn var lengi 
forystuafl vinstrimanna á Íslandi en 
,,vinstra"-hugtakið kom hingað frá 
Dönum. Í þessu fólst meðal annars 
vilji til samstarfs við jafnaðarmenn og 
róttæk öfl. Aftur á móti töldu flestir 
Framsóknarmenn áður fyrr að sér-
stakar ástæður þyrfti til samstarfs til 
hægri. Allmargir Framsóknarmenn 
af eldri kynslóð sakna þessa og sjá eft-
ir vinstra-nafninu í hendur annarra. 
Sumir flokksmenn álíta að flokkurinn 
hafi sýnt fjármálakerfi, bönkum og 
einkavæðingum of mikinn velvilja, 
en telja einnig að flokkurinn hafi 
ekki hugað nóg að þróun og aðlögun 
í fiskveiðistjórnun, landbúnaðar-
kerfi og náttúruvernd. Og einhverjir 
óttast að í stað fyrri samskipta við 
hagsmunaaðila séu nokkur stórfyrir-
tæki nú orðin óþyrmilega áhrifafrek í 
flokknum.  

Framsóknarflokkurinn hefur ver-
ið skilgreindur sem borgaralegur og 
frjálslyndur miðflokkur og var lengi 
skipað til vinstri á miðjunni í litrófi 
stjórnmálanna. Félagshyggja Fram-
sóknarmanna er ekki sósíalistísk í 
venjulegri merkingu þess orðs held-
ur þjóðhyggja, arfur ungmennafé-
laganna frá endurreisn Íslands og 
íslenskrar þjóðmenningar. Mörgum 
þykir þröngsýni og gamaldags að 
rekja þessar forsendur, og margir hafa 
tamið sér að lítilsvirða þær. En þjóð-
hyggjan gefur Framsóknarflokknum 
lífseigan styrk sem mótherjar hans 
hafa aldrei botnað í. Framsóknar-
menn hafa jafnan lagt áherslu á þjóð-
legan metnað og hæfilegt jafnvægi 
frelsis og skipulags. Flokkurinn vill 
beita ríkisvaldinu til framkvæmda 
og samfélagsbreytinga, en ýmsir 
mótherjar telja slíkt vinsældastefnu 
eða lýðstefnu (populisme) og hljóta 
að leiða til spillingar í framkvæmd. 
Framsóknarflokkurinn hefur sem 
miðflokkur oft verið kallaður ,,op-
inn í báða enda”, hlotið ásakanir og 
storkanir úr ólíkum áttum, en aldrei 
verið ráðandi í fjölmiðlum til að skýra 
málstað sinn. Ýmsir sögðu Fram-
sóknarflokkinn haftasinnaðan enda 
þótt jafnaðarmenn og hægrimenn 
hafi átt fullan þátt í ríkisstjórnum á 

haftaárum fyrri aldar og jafnvel þótt 
flokkurinn hafi þá unnið eins og aðrir 
flokkar að afnámi haftanna.   

Í stuttu máli eru grunnstef Fram-
sóknarstefnunnar þessi: Framför 
landsins alls og þjóðarinnar allrar 
og byggðastefna; ungmennafélags-
andi og þjóðhyggja; samvinnustefna 
og félagsleg úrræði; manngildi ofar 
auðgildi; málamiðlanir og hófsöm 
miðjustefna. Samfélagið hefur tekið 
stakkaskiptum, en þessi stefnumið 
halda enn fullu gildi. Rökræða má 
hvort Framsóknarmenn hafi ver-
ið nógu hugkvæmir og samkvæm-
ir sjálfum sér í þróun og uppfærslu 
stefnumiðanna við nýjar aðstæður. 
Slíkt er endalaust verkefni, og hér er 
því haldið fram að þetta knýi á um 
þessar mundir.

Afmælisóskir 
Við aldarafmæli Framsóknarflokks-
ins 2016 er þess óskað að unnið verði 
að endurnýjun og uppfærslu sígildra 
stefnumiða. Móta þarf framfarasinn-
aða jafnvægisstefnu með samfélag 
og hagkerfi framtíðar í huga. Skerpa 
þarf hugmyndir um þjóðrækni og 
frjálshuga menningu í heimi alþjóða-
samskipta og samþættingar. Efla þarf 
vinnu við óarðsækinn félagsgeira og 
samvinnu enda brýn þörf á slíku. Og 
hlut landsbyggðarinnar þarf að meta 
og styrkja í samfélagi sem mótast af 
yfirgnæfandi höfuðborgarsvæði. Í 

þessu duga glæst skammtímaloforð 
ekki, og ekki heldur ásakanir á hend-
ur samferðamönnum eða óttavið-
brögð við fjölþjóðaþróun sem ber hér 
að landi. 

Þess er líka óskað að flokkurinn 
staðfesti þá hófsömu breidd og þá 
virðingu fyrir mismunandi túlkun 
sameiginlegra stefnumiða og hug-
sjóna sem lengst af hafa einkennt 
Framsóknarmenn. Andstæðingarn-
ir hafa löngum öfundast yfir þessari 

breidd í flokki sem er jarðbundinn 
og miðar sig mest við að láta hend-
ur standa fram úr ermum. And-
stæðingarnir sjá þetta ekki rétt, frekar 
en margt annað. Þessi breidd er 
nefnilega kostur en ekki galli. 

    
Jón Sigurðsson , fyrrverandi  

skólastjóri og fyrrverandi formaður 
Framsóknarflokksins

bifröSt

EyStEiNN jÓNSSoN

HriflU jÓNAS
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Vertu viðbúinn vetrinum
LÉTTAR – STERKAR – TRAUSTAR

SNJÓKEÐJUR

Hafðu samband og kynntu þér
vöruúrvalið og þjónustuna 

Kvenfélagið Brautin efndi til jólaballs í Bolungavík fyrir yngstu kynslóðina.  Prúðbúnir jólasveinar 
voru mættir með galsa og glens og auðséð var að gestir skemmtu sér vel, ungir sem aldnir.

jólaball í bolungavík



Þann 1. janúar 2017 tóku gildi lög  
nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og 
féllu þá úr gildi lög nr. 138/1997 um 
húsaleigubætur. Markmið nýju laganna 
er að lækka húsnæðiskostnað efnaminni 
leigjenda með greiðslu húsnæðisbóta  
vegna leigu á íbúðarhúsnæði og draga  
úr aðstöðumun á húsnæðismarkaði.

Sveitarfélögin hafa hingað til annast afgreiðslu 
húsaleigubóta til einstaklinga en frá 1. janúar 2017 
falla eldri umsóknir um húsaleigubætur úr gildi og 
annast Vinnumálastofnun afgreiðslu húsnæðisbóta
frá þeim tíma. Sveitarfélögin munu áfram  
annast afgreiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings  
(áður sérstakar húsaleigubætur). 

Hægt er að sækja um húsnæðisbætur rafrænt  
með einföldum hætti á heimasíðu húsnæðisbóta:

www.husbot.is

Þar er líka að finna allar upplýsingar  
um húsnæðisbætur, umsóknarferlið  
og nálgast umsóknareyðublöð.

Umsóknarfrestur vegna  
janúarmánaðar er til 31. janúar 2017.

Helstu breytingar með nýjum  
lögum um húsnæðisbætur

Helsta breytingin felst í því að grunnfjárhæð 
húsnæðis bóta hækkar eftir því sem fleiri eru í heimili 
óháð aldri. Þá getur foreldri sem fær barnið sitt til 
sín að lágmarki í 30 daga á ári skráð barnið sitt sem 
heimilismann jafnvel þó barnið sé með lögheimili  
hjá hinu foreldrinu. 

Einnig eru húsnæðisbætur bæði tekju- og eigna-
tengdar þannig að allar tekjur og eignir umsækjanda 
og heimilismanna sem eru 18 ára eða eldri eru lagð-
ar saman og mynda þannig samanlagðan tekjustofn 
og samanlagðan eignastofn sem koma til lækkunar 
húsnæðisbóta ef þeir eru hærri en frítekjumörkin. 
Frítekjumörkin hækka líka eftir því hversu margir  
eru í heimili. Húsnæðisbætur geta mest numið  
75% af leiguupphæð.

 
 

Frekari upplýsingar varðandi  

húsnæðisbætur má nálgast  

á heimasíðunni www.husbot.is  

og hjá Vinnumálastofnun.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800      www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki
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Ert þú að leigja ? 
Húsaleigubætur heita nú Húsnæðisbætur.  
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Haldið til Hvanneyrar
Hann var gæddur fjölhæfum 

gáfum, listrænn og nokkuð 
skapmikill en stillti alltaf í 

hóf. Öll léttúð var fjarri skapi hans en 
hann átti gott skopskyn og var góður 
sögumaður. Hann var mikill náttúru-
skoðari. Hvað útlitið snerti var hann í 
hærra lagi meðalmaður á vöxt, þrek-
lega vaxinn. Andlitið dálítið stórskorið 
en sviphreint og karlmannalegt. Allur 
var hann mjög traustvekjandi, nokkuð 
seintekinn, en alúðlegur og skemmti-
legur í viðmóti enda hinn besti sam-
starfsmaður og skólafélagi. Tryggari 
vin hef ég aldrei átt.“ Svo segir í eftir-
mælum sem Ingimar Jóhannesson frá 
Meira-Garði í Dýrafirði skrifaði um 
æskuvin sinn, Jón Mósesson, en ég hef 
nokkuð fjallað um fjölskyldu þess síðar-
nefnda að undanförnu.

Jón fæddist á Arnarnesi við Dýra-
fjörð árið 1888. Foreldrum hans, þeim 
Kristínu Bjarnadóttur og Móses Jóns-
syni, hafði láðst að ganga í hjónaband 
áður en frumburðurinn leit dagsins ljós 
og því var getnaðurinn skráður sem 
„þeirra fyrsta brot“ í kirkjubók þar sem 
fæðingin var tíunduð. Nokkur ár liðu 
þar til þau fengu kirkjulega vígslu en 
skýringin kann að liggja í bágum kjör-
um enda komst fólk ekki upp með að 
stofna til hjónabands í gamla bænda-
samfélaginu nema efnahagurinn þætti 
nógu traustur. Vinnufólk hafði fyrir 
vikið ekki rétt á að koma sér upp fjöl-
skyldu enda bjó það almennt við sultar-
laun. Staða Kristínar og Móses var ívið 
betri þar sem Kristín átti eignarhlut 
í Arnarnesjörðinni sem gerði þeim 
kleift að búa út af fyrir sig þó þau hefðu 
ekkert jarðnæði. Móses bar björg í bú 

með sjómennsku auk þess sem þau áttu 
nokkrar skjátur til eigin þarfa.

Jón þurfti snemma að leggja sitt til 
heimilisins eins og tíðkaðist í þá daga. 
Hann var vart af barnsaldri þegar 
hann fylgdi í fótspor föður síns, fyrst 
á árabátum en síðar á þilskipum. Lífið 
til sjós var harðneskjulegt og háskalegt 
enda slitnuðu menn snemma á stritinu 
og skipskaðar voru tíðir. Jón átti sér 
þann draum að finna lífi sínu annan 
farveg enda var farið að greiðast um 
aðrar leiðir. Nútímalegir samfélags-
hættir gerðu vart við sig með auknu 
þéttbýli, fleiri menntunarmöguleikum 
og fjölbreyttara atvinnulífi.

Jón gekk í Núpsskóla við stofnun 
hans árið 1906 og var hann þar við nám 
fram til 1908. Námsárið var stutt í þá 
daga en alls var hann við skólann í 8 
mánuði. Þar fékk hann þá undirstöðu 
sem dugði til frekari skólagöngu en 
hann var ráðinn í að næla sér í starfs-
réttindi. Jón tók einnig þátt í félagslífi 
héraðsins sem fór einkum fram inn-
an Ungmennafélags Mýrahrepps og 
stúkunnar Gyðu en þau félög voru hluti 
af þeirri miklu vakningu sem varð á 
menningarlífi landsmanna í kringum 
aldamótin 1900. Er óhætt að segja að 
hann hafi verið af fyrstu kynslóð Ís-
lendinga sem fékk tækifæri til að velja 
sér aðra lífsbraut en foreldrarnir. Þau 
Kristín og Móses höfðu ekki átt aðra 
kosti en að semja sig að lífsháttum 
bændasamfélagsins samkvæmt alda-
gamalli hefð.

Eftir að hafa gaumgæft kostina 
vel afréð Jón að fara í Bændaskólann 
á Hvanneyri hvar hann var við nám 
frá 1910 til 1912. Þar átti hann góða 

vist og hvatti hann Ingimar vin sinn 
mjög til að setjast þar á skólabekk og 
urðu þeir samskóla veturinn 1911 til 
1912. Ég gríp nú aftur niður í eftir-
mæli Ingimars en þar kemur vel fram 
hversu mikilvægur Núpsskóli var fyrir 
þá sem vildu hleypa heimdraganum og 
ganga menntaveginn: „Þar fór sem fyrr 
á Núpi að við Nonni hugsuðum mest 
um námið og nú gat hann leiðbeint 
mér í fyrstu á brautinni þar sem hann 
var búinn að vera í yngri deild áður. 
En langerfiðust var byrjunin. Rétt er 
að það komi hér fram þeir örðugleikar 
okkar skólasveina á Hvanneyri að því 
nær allar námsbækurnar voru á norsku 
eða dönsku og sumir okkar höfðu enga, 
alls enga, kunnáttu í þeim málum. En 
við sem höfðum verið í unglinga- eða 
gagnfræðaskólum stóðum þar betur að 

vígi. En málum var bjargað á þann hátt 
að nemendur sem voru fljótir að skrifa 
voru valdir til þess að skrifa aðalatriðin 
úr fyrirlestrum kennarans jafnóðum og 
þau voru flutt því að kennslan fór mest 
fram í fyrirlestrum. Jón var einn þeirra 
sem skrifaði upp í tímum fyrir sína 
deild. Svo var þetta allt “hektografer-
að” og hver nemandi fékk eitt eintak til 
lesturs. En þeir sem þetta tóku að sér 

máttu svo fara til kennaranna og spyrja 
um efnið.“

Þeir sem luku námi við Bændaskól-
ann urðu oft þarfir og málsmetandi 
menn í sinni sveit þar sem menntun 
þeirra nýttist við að færa búskaparhætti 
í nútímalegra horf. Heimildir eru fyrir 
því að Jón hafi haft hug á að snúa aftur 
en það bíður næsta blaðs að gera grein 
fyrir hvers vegna það mátti ekki verða.

lEifUr rEyNiSSoN
Sagnfræðingur

jÓN MÓSESSoN frá MýrUM, 
dýrAfirði 

VÉLVÍK ehf
www.velvik.is



 
Tæki til vetrarþjónustu 

VIRK Starfsendurhæfingarsjóður í samvinnu við Verkalýðsfélag Vestfirðinga leitar að ráðgjafa í tímabundna stöðu til 
eins árs með starfsstöð á Ísafirði. Um er að ræða mjög krefjandi og fjölbreytt starf og einstakt tækifæri til þátttöku í 
þróun og þjónustu á sviði starfsendurhæfingar á vinnumarkaði.

 Helstu verkefni
	 •	 Ráðgjöf,	stuðningur	og	hvatning	við	einstaklinga	með	skerta	starfsgetu
	 •	 Upplýsingaöflun,	skráning	og	mat	samkvæmt	gildandi	verkferlum
	 •	 Umsjón	og	eftirfylgd	með	einstaklingsbundnum	áætlunum	sem	gerðar	eru	í	samvinnu	við	þverfagleg	teymi	VIRK
	 •	 Vinnur	í	nánu	samstarfi	við	sérfræðinga	VIRK,	fagaðila	í	starfsendurhæfingu	og	vinnustaði
·							•	 Samskipti	við	stéttarfélög	og	atvinnurekendur

 Menntunar- og hæfnikröfur
	 •	 Háskólamenntun	á	sviði	heilbrigðis-	eða	félagsvísinda,	s.s.	á	sviði	félagsráðgjafar,	hjúkrunar,
	 	 iðjuþjálfunar,	sálfræði	eða	sjúkraþjálfunar
	 •	 Víðtæk	reynsla	og	þekking	á	sviði	einstaklingsráðgjafar	og/eða	starfsendurhæfingar
	 •	 Framúrskarandi	samskiptahæfni,	jákvætt	viðmót	og	þjónustulund
	 •	 Sveigjanleiki	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
	 •	 Skipulagshæfni	og	kostnaðarvitund
	 •	 Góð	þekking	á	vinnumarkaði
	 •	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku,	bæði	í	ræðu	og	riti

Hlutverk	VIRK	er	að	efla	starfsgetu	einstaklinga	í	kjölfar	veikinda	eða	slysa	
með	árangursríkri	þjónustu	á	sviði	starfsendurhæfingar.	Ráðgjafar	VIRK	starfa	
hjá	stéttarfélögum	samkvæmt	samningi	við	VIRK.	Gildi	VIRK	eru	fagmennska,	
virðing	og	metnaður.

Nánari	upplýsingar	er	að	finna	á	virk.is
Umsóknarfrestur er til og með 22. janúar 2016.

Umsækjendur	eru	vinsamlegast	beðnir	að	senda	ítarlega	ferilskrá	á
netfangið audur@virk.is.

Nánari	upplýsingar	veita	Auður	Þórhallsdóttir	hjá	VIRK	og
Finnbogi	Sveinbjörnsson	hjá	VERK	VEST

RÁÐGJAFI Á SVIÐI STARFSENDURHÆFINGAR

Ráðgjafi á sviði starfsendurhæfingar
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og þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár 

NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!
Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Sveitarfélagið Garður

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Sveitarfélagið Vogar

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS

Á Þorláksmessu fór fram að venju friðarganga á Ísafirði. Gengið var frá Ísafjarðarkirkju að Silfurtorginu. 
Lúðarsveit Tónlistaskóla Ísafjarðar lék nokkur lög. Helena Þrastardóttir flutti ljóð og Brynja Huld Óskarsdóttir 
flutti ávarp. Fjölmargir Vestfirðingar tóku þátt í göngunni og sýndu að þeir láta sig málefnið varða. 

Friðarganga á Þorláksmessu



Ný 2017 Hobby hjólhýsi og 
húsbílar á sanngjörnu verði

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is /  Miðvangur 1-3  700 Egilsstöðum  /  Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf / 
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

Man TGL 8.180 BL árg. 2014, ekinn 67.000 km, 6 metra 
vörukassi og 1 tonna vörulyfta. Loft fjöðrun að aftan. 
Verð 4.950.000 + vsk, til afhendingar strax.

Innflutningur bíla og hjólhýsa

Verðdæmi
Omnitour 390SF ............. 2.550.000
460 UFe  De Luxe ............ 2.980.000 
540 UL Excellent  ............ 3.290.000
495 UL Premium  ............ 3.650.000
560 UL Premium ............ 3.920.000
720 Ukfe Prestige .......... 4.150.000

Öll verð án aukabúnaður og með VSK,  
skráð og tilbúin til afhendingar á Egilsstöðum.

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.



Átt þú rétt á 
bótum eftir 
slys?

Hafðu       
samband 

tryggingabaetur.is

s.464 5550

- það kostar ekkert

Sími 464 5550 I www.tryggingabaetur.is


