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eir eru að stimpla sig inn með miklum bravör stjórnmálaflokkarnir
þessa dagana í kynngimögnuðu
loforðakapphlaupi! Loforð um alls konar
útgjöld og uppbyggingu sem á að fjármagna með peningum úr bankakerfinu,

frá milljónerum og úr sjávarútveginum.
Sumir jafnvel óhræddir við að ráðstafa fé
úr lífeyrissjóðunum. Milljörðum er lofað
og það eina sem allir eru sammála um...
tja. Hvað er nú það? Nú kannski að við
séum hamingjusömust og ríkust í heimi,

Er jeppinn tilbúinn í ferðalagið?

en samt sé þörf á allri innviðauppbyggingu
því stoðir samfélagsins séu fúnar. Já, það
hefur löngum verið þversagnakennt að
vera Íslendingur, og það er gaman að vera
Íslendingur, Guði sé lof! Við getum allavega verið sammála um það. Áfram gakk!
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1200 snúningar.
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Tekur 8 kg af þvotti.
1400 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
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notendahandbók.

Verð: 119.900,-

Verð nú: 101.915,-
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Á Þjóðkirkjan að vera á fjárlögum?“
A

usturland varpaði af því tilefni þeirri spurningu fram
til framboðanna sem bjóða
fram í kjördæminu – með fulltingi
Eyjunnar – spurningunni hvort hin
Evangelísk lútherska þjóðkirkja ætti
að vera á fjárlögum áfram; líkt og
kveðið er á um með grein um samband Ríkis og Þjóðkirkju í stjórnarskránni.
Svörum flokkanna er
raðað eftir listabókstaf
framboðsins.

Björt framtíð – X-A
Björt framtíð er frjálslyndur flokkur sem
vill aðskilnað ríkis og kirkju og telur að
hún eigi að fjármagna sig með félagsgjöldum eða eftir atvikum með öðrum
hætti, eins og önnur frjáls félagasamtök.

Framsóknarflokkurinn
– X-B
Á síðasta flokksþingi árið 2016 kom fram
að Framsóknarflokkurinn vill að áfram
verði stutt við öflugt starf Þjóðkirkjunnar
um land allt, enda hafi hún skyldur við
alla landsmenn.
Enn fremur að sóknargjöld séu félagsgjöld til trúar-og lífsskoðunarfélaga sem
ríkið hefur tekið að sér að innheimta fyrir
þau öll á grundvelli samninga og laga.
Það er skýr krafa að sóknargjöldin renni
óskert til allra trúar- og lífsskoðunarfélaga.

bergi og hlúa að kirkju og kr istni sem
hluta af þeirri vestrænu arfleifð sem er
grunnur íslensks samfélags, menningar
og lýðræðishefðar. Hluti af því að rækta
þessa arfleifð er að nemendur í skólum
landsins fari ekki á mis við kristnifræðslu

Viðreisn – X-C
Stefna Viðreisnar er að aðskilja beri ríki og
kirkju á þeirri grunnforsendu að stjórnvöld eigi ekki að taka afstöðu í trúarlegum
efnum eða hygla einstökum trúar- og
lífsskoðunarhópum fram yfir aðra.
Samkvæmt núgildandi stjórnarskrá er
Alþingi heimilt að breyta sambandi ríkis
og kirkju með lögum (62. gr.), en slíka
ákvörðun skal bera undir þjóðaratkvæði
(79. gr.).
Frá 1907 hafa íslensk stjórnvöld
nokkrum sinnum gert samkomulag
við Þjóðkirkjuna, m.a. vegna álitaefna
varðandi yfirtöku ríkisins á kirkjujörðum.
Núgildandi samkomulag, frá árinu 1997,
miðast við að ríkið greiði laun tiltekins
fjölda starfsmanna Þjóðkirkjunnar. Ljóst
er að breytingar á því fyrirkomulagi krefjast þess að umræddir samningar verði
endurskoðaðir.

Flokkur fólksins – X-F
Svara ekki fyrirspurn/Engin stefna í
málaflokknum?

Miðflokkurinn – X-M
Svara ekki fyrirspurn/Engin stefna í
málaflokknum?

Sjálfstæðisflokkurinn
– X-D
Úr ályktun landsfundar Sjálfstæðisflokksins 2015:
Áhrif kristni á íslenskt samfélag
hafa bæði sögu- og menningarlega
þýðingu. Aðskilnað ríkis og kirkju þarf að
framkvæma með farsæld þjóðarinnar að
leiðarljósi.
Aðskilja þarf ríki og kirkju með farsæld
þjóðkirkjunnar og þjóðarinnar að
leiðarljósi.
Íslensk menning og samfélag er mótað af kristilegum gildum og viðhorfum
um aldir. Í dag er sótt að þeim gildum
og því ber nauðsyn til að vera á varð-
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Píratar – X-P
Píratar eru hlynntir aðskilnaði ríkis og
kirkju, og vilja ekki mismuna milli trúarskoðana fólks. Píratar töldu forgangsröðun stjórnvalda ranga í fjárlögum þessa
árs þegar ákveðið var að auka útgjöld til
þjóðkirkjunnar frekar en heilbrigðisþjónustunnar. Nauðsynlegt er að endurskoða
kirkjujarðasamkomulagið og ná sanngjarnri niðurstöðu sem er minna sligandi
fyrir ríkissjóð, en síðan má vel skoða önnur og hófsamari fyrirkomulög varðandi
fjárstyrki til trúfélaga svo framarlega sem

ríkið ryðst ekki inn á einkalíf borgara með
því að halda skrá yfir trúarskoðanir fólks.
Í stefnu Pírata segir:
Stefna beri að fullum og algjörum
aðskilnaði ríkis og kirkju og jafnri stöðu
allra trúar- og lífsskoðunarfélaga. Um
Þjóðkirkjuna gildi sömu lög og reglur og
um önnur trúar- og lífsskoðunarfélög.
1. Endurskoða beri samninga ríkisins
við Þjóðkirkjuna um kirkjujarðir (frá 1997)
og prestsetur (frá 2006) með tilliti til:
2. a) Þess hvort greiðslur ríkisins séu
sanngjarnar og eðlilegar miðað við þær
eignir sem um ræðir.
3. b) Þess hvort skynsamlegra sé að
greiðslur ríkisins verði skilgreindar sem afborganir heldur en sem greiðslur fyrir afnot.

Alþýðufylkingin – X-R
Alþýðufylkingin vill jafnræði trúar- og
lífsskoðana. Líklega yrði erfitt að ná
því öðru vísi en með aðskilnaði ríkis
og kirkju. Flokkurinn hefur það ekki á
stefnuskránni að aðskilja endilega, en
mjög margir frambjóðendur hans eru þó
á þeirri skopun.

Samfylkingin – X-S
Já, Þjóðkirkjan verður að vera á fjárlögunum enda kveða samningar ríkisins við
Þjóðkirkjuna á um það.
Í þessu samhengi er rétt á að minna
á samþykktir Samfylkingarinnar um trú
og lífsskoðanir. Þar kemur m.a. fram að
vinna eigi að því að að ríki og kirkja verði
aðskilin. Samþykkt Samfylkingarinnar frá
landsfundi 2015:
Trú og lífsskoðanir
Samfylkingin telur að samfélag sem byggir
á lýðræði og mannréttindum, þar sem

fjölbreytileiki og fjölmenning eru hluti
þess, er samfélagsgerð sem tryggir jafna
stöðu allra. Samfélag þar sem allar trúarog lífsskoðanir geta þrifist án mismunar
er það samfélag sem Samfylkingin mun
beita sér fyrir.
Mikilvægt er að standa vörð um trú- og
sannfæringafrelsi fólks og rétt þess til að
iðka og fylgja trú sinni eða vera án hennar,
auk þess að tryggja að mismunun eigi sér
ekki stað. Samfylkingin styður menningarfjölbreytni á Íslandi. Samfylkingin
vinnur að hlutleysi ríkisvaldsins gagnvart
lífsskoðunum hvort sem þær eru af trúarlegum eða veraldlegum toga.
Námsskrár grunn- og leikskóla árétta
nú þegar mikilvægi fræðslu um lífsskoðanir, bæði trúarlegar og veraldlegar, auk
siðfræði- og heimspekikennslu, með það
að markmiði að undirbúa börn undir það
að verða virkir og ábyrgir þátttakendur í
fjölmenningarlegu lýðræðissamfélagi.
Til að tryggja jafna stöðu allra trúarog lífsskoðanafélaga og skapa samfélag
án mismununar telur Samfylkingin
nauðsynlegt að: slík félög hafi öll sömu
stöðu innan samfélagsins og gagnvart
ríkisvaldinu og vinna skal að því að gerð
verði skýr aðgerðaráætlun sem miði að því
að ríki og kirkja verði aðskilin.

Vinstrihreyfingin grænt
framboð – X-V
Mikilvægt er að víðtæk sátt náist um samstarf ríkis og trúfélaga og telur fundurinn
mikið verk óunnið í þeim efnum. Landsfundur áréttar þá afstöðu sína að aðskilja
eigi þjóðkirkju og ríkisvald og að afnema
skuli 125. gr. almennra hegningarlaga
um guðlast. Þá leggur landsfundur ríka
áherslu á réttindi barna til að fá hlutlausa
fræðslu um trúarbrögð og að þátttaka í
trúarlegu starfi fari fram á vegum trúfélaga, utan opinberra stofnana og þar með
talið skóla.
Landsfundur telur að taka þurfi til
gagngerrar skoðunar reglur er varða
útfarir, með hliðsjón af trúfrelsi og sjálfsákvörðunarrétti fólks.

500 ár af samviskufrelsi?
Á

hrif siðbótarinnar á íslenskt
samfélag eru augljós þegar
horft er til einstakra tímabila
sögunnar, en hvað um nútímann,
hvað um líðandi stund? Má greina
þar mótandi áhrif Lúthers? Er eitthvað í fari þjóðarinnar, í inntaki
samfélagssáttmálans, í mannlegum
samskiptum, sem rekja má siðbótarhugunarinnar? Hvað var það sem
siðbót Lúthers lagði áherslu á sem
skilaði sér í þessari þróun norrænna
þjóða? Svarið við þeirri spurningu
er að finna í þeim frægu orðum sem
Lúther mælti á ríkisþinginu í Worms
í apríl 1521 frammi fyrir keisara,
furstum og fulltrúum páfa, þá sagði
hann þessi orð sem við könnumst öll
við enda ein frægasta klausa úr sögu
Evrópu:
Sé ekki unnt að sannfæra mig með
vitnisburði Ritninganna eða skynseminnar— og ég treysti hvorki páfa
né kirkjuþingum því að augljóst er að
þeim hefur iðulega skjátlast og hafa
orðið tvísaga – þá er samviska mín
bundin af þeim orðum Ritningarinnar sem ég hef tilfært. Þess vegna get ég
ekki og ætla ekki að taka neitt aftur,
því að það er hvorki ráðlegt né hollt
að breyta gegn samvisku sinni.
Lúther höfðar hér með öðrum
orðum endanlega og afar skýrt til
samvisku sinnar. Í okkar trúarhefð er
samviskan þess vegna eins konar lykilhugtak. Svo var ekki áður. Þá fólst
trú manna í því að trúa því sem kirkjan trúði. En þeir töldu óþarft að bera

málefni trúarinnar og sinnar innstu
sannfæringar undir samvisku sína
– því að trúin var ekki spurning um
samvisku heldur um atferli, um rétt
atferli. Það merkir að við getum ekki
skotið okkur á bak við það sem aðrir segja eða það sem aðrir trúa, ekki
einu sinni á bak við það sem trúarstofunin trúir, hvað þá á bak við það
sem valdhafarnir trúar. Við verðum
að standa frammi fyrir okkar eigin
samvisku. Höfum það í huga í kjörklefanum – þó ekki nema til minningar um að í næstu viku er haldið
upp á 500 ára afmæli siðbótarinnar
um alla Evrópu, þá heimsálfu sem
hefur að mestu orðið sú sem hún er
vegna hugarfars og frelsis sem mótaði
kirkju- og menntafólk í átökunum
um hvað væri satt og rétt; og hvernig
treysti bæri manninum sjálfum til að
bera ábyrgð á sambandi sínu við Guð
og náungann.
Sannleikurinn liggur ekki ljós fyrir, hann kemur ekki frá kirkjulegum
yfirvöldum og Lúther hikaði ekki við
að halda því fram að „kirkjuþingum
hefði oft skjátlast“, það þótti jaðra
við guðlast. Sannleikurinn verður til
í rökræðunni. Trúin tekur breytingum, skilningurinn breytist, túlkunin breytist og trúarmenningin öll
breytist hægt og sígandi. Rökræðan
má aldrei þagna, hún er lífæð þeirrar
kirkju sem er grasrótarsamfélag í sínu
innsta eðli.
Eitt brýnasta verkefni siðbótarmanna var að endurskipuleggja

stofnanir samfélagsins þegar klaustranna naut ekki lengur við. Ábyrgð
þeirra á menntun, menningu og
almennt á málefnum þjóðfélagsins
verður snemma þungavigtarefni. Þeir
hvöttu veraldleg yfirvöld til að stofna
og reka skóla, þeir sinntu sjálfir félagsmálaþjónustu fyrir fátæka, sjúka
og aldraða, og settu á fót stofnanir í
þeim tilgangi. Reyndar mætti líta svo
á að áhrif trúarinnar hafi runnið inn
í þjóðarsálina og verið þar mótandi í
uppbyggingu þjóðfélagslegra stofnana, einkum á sviði menntunar, heilbrigðisþjónustu og félagslegrar þjónustu. Margir hafa litið svo á að þar sé
grunninn að hinu norræna velferðarsamfélagi að finna. En áhrif siðbótarinnar verða seint rakin eða metin,
þau eru samofin vestrænni menningu og hafa borist með henni um
víða veröld. Þar eru margir milliliðir
frá Lúther og til dagsins í dag en áhrif
þeirrar opnu, víðsýnu og frjálslyndu
kirkju sem þrífst í landinu í dag hættir mörgum til að vanmeta. Og gera
lítið úr þegar færi gefst til. Við skulum staldra við í tilefni þessara tímamóta og vega gildi þess siðar sem hefur mótað íslenskt samfélag umfram
aðra. Síðan má hver hafa þá skoðun
á fjármálum kirkjunnar, eða persónulegum skoðunum einstaklinga sem
gegna hlutverkum innan kirkjunnar.
En láttu það ekki trufla samband þitt
við æðri mátt eða andlegt líf þitt og
samvisku, hvað aðrir segja eða gera.
Þitt samband er nóg.
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og taktu þátt í leiknum okkar. Þú gætir unnið frí afnot af nýjum
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leiðari

Að bera ábyrgð á sjálfum sér

Þ

að fer ekki framhjá
nokkrum lesanda að
kosningar eru á næsta
leiti. Hvort sem okkur líkar betur eða verr þá er ábyrgðinni á
að vera þáttakandi í lýðræðislegu þjóðfélagi varpað á okkur
næsta laugardag, að safna saman
rökum þeirra sem eru í forsvari
fyrir stjórnmálahreyfingar og
gera upp við okkur hverjum við
treystum til að vera fulltrúar okkar á löggjafarsamkundu þjóðarinnar, Alþingi. Valið er kannski
ekki auðvelt, en samvisku okkar
vegna er nauðsynlegt að hver og
einn nýti rétt sinn til að hafa áhrif
á þetta val. Annars sitjum við uppi með þá skömm
að hafa vanvirt sjálf okkur með þeim hætti að gera
sjálf okkur að þolendum í þjóðfélagi sem byggir á
því að hver og einn taki ábyrgð á sjálfum sér. Hver
og einn getur haldið því fram að atkvæði hans
skipti litlu þegar á heildina er litið, að enginn einn
einstaklingur eigi það undir nennu hans sjálfs til að
setja sig inn í málefnin, að hann komist eða komist
ekki í þær aðstæður að hafa áhrif á framvindu og
þróun þjóðfélagsgerðarinnar fyrir –hans hönd, en
sú staðreynd er ekki úrslitaatriði í því hvort þú, lesandi góður, ættir að gera þér ferð á kjörstað. Þetta
snýst um þig sjálfan. Að vera þáttakandi en ekki
þolandi í þjóðfélaginu.
Á dögunum fékk ég það hlutverk að kynna fyrir
nemendum mínum þetta grunnatriði í því að vera
þjóðfélagsþegn og má það vera málum blandið
hvað unglingar taka slíkri uppfræðslu alvarlega.
Það er allskyns sem er látið flakka þegar maður
þarf ekki í raun og veru að standa með vali sínu,
eins og í tilviki þeirra. En um leið áttu þau að skila
örlítilli greinargerð um hugtakið visku. Það var
öllu fróðlegra að komast að því hvað unglingarnir töldu vera grundvöll viskunnar – en í grófum
dráttum má segja að niðurstaðan hafi verið sú að

þegar reynsla og skynsemi væru
samankomin, þá mætti gera ráð
fyrir því að hver sá sem mætti
áskorunum í lífinu sem krefðust visku, leysti vandann með
einhverskonar hyggindum sem
kæmu flestum til góða. Gáfur –
eða það magn upplýsinga sem
einhver byggi yfir – væru ekki
marktækar nema þær raungerðust í því að hyggjuvitinu væri
beitt með hliðsjón af því hvort
þær bættu núverandi ástand, eða
gögnuðust manni á einhvern hátt
persónulega. Án þess að fara útí
það nákvæmlega hvaða stjórnmálamönnum eða stefnum unglingarnir treystu fyrir velferð sinni, þá var það að
minnsta kosti lærdómurinn sem ég dró af þessari
„kosningasenu“ í skólanum sá að jafnvel 15 ára
unglingum er ekki sama um það hvort val þeirra
leiddi af sér takmörkun möguleika þeirra eða
hvort val þeirra gæti haft áhrif á það í hvaða átt
líf þeirra sjálfra stefndi. Það sem er merkilegt við
þann lærdóm er að við fullorðna fólkið látum oft
eins og við séum áhrifalaus í því hvernig samfélagið okkar er uppbyggt. Allavega látum við stundum
eins og það sé búið að ákveða það hvaða rammi
afmarkar frelsi okkar og hvaða takmörkunum það
er háð að við getum verið gerendur í lífum okkar.
Við skulum minnast þess heilshugar að litlar
þúfur geta velt þungu hlassi, eins og sást á því hver
örlög síðustu ríkisstjórnar urðu. Og þó við verðum kannski seint hluti af því samhengi sem við
skynjum að stýri orðræðu samfélagins eða leggi
línuna um það hvað þurfi að gerast til að hamingja
sem flestra sé hámörkuð, þá ber okkur samt sem
áður með ráðum og dáð að vera meðvituð um hlut
okkar í því að móta samfélagið út frá okkar eigin
hugmyndum um réttlæti, jöfnuð og velferð. Við
þurfum ekki að hvíla í vananum eða hugmyndum
foreldra okkar um leiðina að settu marki, til þess

að finna á eigin skinni að það er samviska okkar
fyrst og síðast, sem ræður því hvar við setjum exið
á laugardaginn.
Við getum orðið upptekin við að máta atkvæði
okkar við orðræðu flokkanna, meta það hvort að
þessi eða hinn ætti að hljóta brautargengi með
hliðsjón af hæfileikum sínum. En um leið þá verður þetta alltaf fyrst og síðast persónuleg stund í
kjörklefanum sem engu okkar ber að deila með
öðrum og er aðeins háð samvisku okkar og sannfæringu.
Það eru lykilhugtök í hinu upplýsta samfélagi
okkar, að við höfum persónulegan og heilagan
rétt til þess að móta framtíð okkar í gegnum val
á fulltrúum á löggjafarsamkunduna. Þann rétt má
þakka stóru samhengi sem teygir sig aftur einar
fimm aldir og kallast í daglegu tali siðbót. Á þeim
tímamótum sem í hönd fara í næstu viku, þegar
siðbótarafmælis verður minnst, er vert að við geta
skoðað hug sinn og afstöðu útfrá upplýstum viðmiðum en ekki aðeins vana. Og þá þarf hver og
einn að hafa kjark til að geta fyllt út í auða reitinn
byggt á þekkingu, reynslu og virðingu mun frekar
en að afstaða manns verði túlkuð sem viðbragð
vanans við áreiti. Það
er nefnilega þannig að það er sannur heigulsháttur að varpa af sér ábyrgð með því að benda
á einhvern annan og segja að hann beri ábyrgð
á því hvernig „allt er“. Við berum ábyrgð á okkur sjálfum og því að sýna virðingu í samskiptum
og tengslamyndun; því annars fer illa fyrir þeim
vonum manns að heimurinn geti orðið að betri
stað fyrir erfingja jarðarinnar. Að mæta á kjörstað
er partur af þeirri viðleitni að sýna stjórnmálamönnunum að verk þeirra eru hluti af heildarmynd sem hefur áhrif á okkur öll. Í því felst um
leið að við getum fyrirgefið það að stjórnmálafókið
er mannlegt, og að við erum öll á sama báti þó að
við verðum á endanum að velja eitt framboðanna
umfram annað.


Arnarldur Máni Finnsson

Flokkarnir
fá 700
milljónir

S

tjórnmálaflokkar
landsins
fengu 678 milljónir króna
í fyrra í framlög frá ríki,
sveitarfélögum, fyrirtækjum og
einstaklingum auk annarra rekstrartekna sinna. Sjálfstæðisflokkurinn
hafði úr mestu fé að spila, samtals
239 milljónum króna sem jafngilda
rúmlega þriðjungi allra fjármuna
sem flokkarnir öfluðu sér í fyrra.
Þetta er meðal þess sem kemur
fram í útdráttum úr ársreikningum
stjórnmálaflokka sem Ríkisendurskoðun birti í dag. Stjórnmálaflokkarnir fá fé úr nokkrum áttum. Þeir
fá greiðslur úr ríkissjóði og sveitarsjóðum í samræmi við styrk þeirra í
síðustu kosningum. Þessar greiðslur
voru settar á þegar takmarkanir voru
settar á hversu mikils fjár flokkar
mættu afla sér hjá fyrirtækjum og
einstaklingum. Að auki fá flokkar styrki frá einstaklingum og hafa
flestir aðrar rekstrartekjur.

Í FRAMTÍÐINNI OKKAR SKIPTA
LANDSBYGGÐIRNAR MÁLI.
SÆVAR ÞÓR
HALLDÓRSSON
4. SÆTI

GUÐRÚN ÁGÚSTA
ÞÓRDÍSARDÓTTIR
2. SÆTI

EINAR BRYNJÓLFSSON
1. SÆTI

HRAFNDÍS BÁRA
EINARSDÓTTIR
3. SÆTI

URÐUR SNÆDAL
5. SÆTI
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RAV4: Verð frá 4.680.000 kr.
RAV4 Hybrid: Verð frá 5.490.000 kr.

Það er svo dýrmætt að geta kúplað sig út úr amstrinu og gefið sig allan í það sem veitir gleði. Náð fullkomnu jafnvægi.
RAV4 endurstillir þig og kröfur þínar til aksturs. Mýktin er slík að þú kemst lengra og hærra, áreynslulaust í allar áttir
og hönnunin er svipmikil að innan sem utan. Teygðu þig í það sem þú þráir. Komdu og reynsluaktu.
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000
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Flug er jafnréttismál

I

nnanlandsflug á ekki að vera
lúxusvara
Raunveruleiki okkar Austfirðinga er sá að innanlandsflug er
lúxusvara sem fáir geta nýtt sér. Þess
vegna brennur þetta málefni á okkur
Austfirðingum. Það að fljúga til höfuðborgarinnar á ekki að vera lúxus.
Við búum í stóru landi með fáa íbúa
þar sem þjónustan er ekki sú sama á
milli svæða.
Það er staðreynd að íbúar og fyrirtæki þurfa að reiða sig á flugsamgöngur til og frá höfuðborginni í
ýmsum tilgangi. Oft lífsnauðsynlegum tilgangi. Viljum við búa í þannig
landi að þeir sem verr standa neiti
sér um aðstoð þar sem þeir hafa ekki
efni á að sækja heilbrigðisþjónustu á
höfuðborgasvæðinu ?

Félagslega hliðin mikilvæg

Greiðar og aðgengilegar samgöngur
skipta lykilmáli bæði fyrir íbúa og
atvinnurekendur á svæðunum utan
höfuðborgarsvæðisins þar sem flytja
þarf vörur og þjónustu á milli landshluta. Þetta er því ekki síður mikilvægt þegar kemur að samkeppni um
gott starfsfólk sem oft veigrar sér
við að flytja á landsbyggðina vegna
þess hve dýrt er að ferðast á milli

landshluta.. Greiðar flugsamgöngur ráða því oft miklu um hvort fólk
festir rætur á nýjum stað eða ekki
en þar spilar einnig inn í aðgengi
að heilbrigðisþjónustu, afþreyingu
og verslun. Það er því ljóst að það
er mikilvægt að horfa til leiða sem
stuðla að verðlækkun í innanlandsflugi.

Skoska leiðin

Við í Samfylkingunni viljum að innanlandsflug verði skilgreint sem almenningssamgöngur og að skosku
leiðinni svokölluðu verði komið til
framkvæmda á Íslandi en hún felur
í sér að íbúar í dreifðum byggðum
fái niðurgreidd flugfargjöld. Við
teljum að með því eflist samfélögin
á landsbyggðinni enn frekar og aðgengi að þjónustu í höfuðborginni
verði raunhæfur kostur fyrir alla
óháð efnahag. Svo er auðvitað lykilatriði að flugvöllurinn verði áfram í
Vatnsmýrinni svo lengi sem enginn
annar jafn góður eða betri kostur
verði í boði.

landið. Hingað til hefur áætlunarflug
ekki náð að festa sig í sessi til lengri
tíma. Hátt eldsneytisverð er einn
þeirra þátta sem hefur áhrif á val
flugrekenda en eldsneytiskostnaður
er töluvert hærri á Egilsstöðum og
Akureyri en í Keflavík. Flutningur
flugvélaeldsneytis vegna millilandaflugs þarf að vera jöfnunarhæfur hjá
Flutningsjöfnunarsjóði olíuvara til
að leiðrétta þetta ójafnvægi. Þessu
vill Samfylkingin breyta þannig að
sama verð sé á flugvélaeldsneyti á
öllum millilandavöllum á Íslandi.
María Hjálmarsdóttir skipar
3.sæti á lista Samfylkingar í NAkjördæmi.

Millilandaf lug á Norður– og
Austurland

Flug beint á svæðið er mikilvægur
hlekkur í dreifingu ferðamanna um

Frelsi einstaklingsins
og uppbygging innviða

Þ

að er nú helst einn fokkur á
landinu sem hefur eignað sér
hugmyndina um frelsi einstaklingins, og læt ég hann ónefndann
hér. Það er hinsvegar makalaust að
lesa fjárlög og fjármálaáætlun sama
flokks, þar sem ekki á á nokkrun hátt
að byggja upp innviði samfélagsins,
menntakerfi, vegi, fjarskipti, heilbrigðisþjónustu eða annað, og allra
síst úti á landsbyggðunum.
Það er nefninlega svo að til að vera
frjáls þarf fólk að hafa tækifæri og
tækifæri verða til á grunni heilbrigðrar sálar í hraustum líkama sem getur
verið í öflugum samskiptum við fólk
út um allt. Þannig er undirstaða frelsis
jafnt aðgengi allra að góðum innviðum. Góð menntun sem allir geta notið, án tillits til fjárhags skapar tækifæri
fyrir fólk og veitir því frelsi. Aðgengi-

leg og traust heilbrigðisþjónusta sem
mismunar ekki eftir búsetu né fjárhag
skapar tækifæri fyrir fólk og veitir því
frelsi. Góðir vegir, öflugar almenningssamgöngur og góð fjarskipti og
gott net gera fólki kleift að sækja það
sem það vill og vera í samskiptum við
þá sem það kýs. Úr slíkum suðupotti
samskipta verða til tækifæri sem veita
fólki frelsi.
Látum ekki blekkjast af klisjum
og fagurgala um frelsi einstaklinga.
Fyrir öllu frelsi eru forsendur og við í
VG viljum skapa þær forsendur til að
skapa fólki um allt land tækifæri til að
verða frjáls.
Edward H. Huijbens
Varformaður VG og í 4. sæti í NA
kjördæmi
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Vegakerfið er lífæð landsins
A

usturland er öflugt og fjölbreytt svæði og hefur alla
burði til að vaxa og dafna.
En til að svo verði áfram þurfa samgöngur að vera í lagi. Fáskrúðsfjarðargöngin hafa gjörbreytt aðstæðum
og það verður bylting í samgöngum
þegar Norðfjarðargöngin verða opnuð
fyrir umferð í næsta mánuði, sama má
segja þegar nýr vegur verður lagður á í
Berufirði á næsta ári. Þrátt fyrir þessar mikilvægu framkvæmdir hafa samgöngumál verið fjársvelt árum saman
og í vegakerfinu öllu hefur safnast upp
mikil skuld. Á Austurlandi, eins og
víða annars staðar, eru fjölmörg verkefni sem þarf að ráðast í.

Stöndum saman

Allar samgöngubætur eru góðar og
styrkja samfélagið. Austfirðingar geta
glaðst yfir þeim samgöngubótum
sem hafa orðið og verða að standa
saman um að berjast fyrir þeim sem
eftir er að ráðsast í, sama hvort um
er að ræða leiðina til Borgarfjarðar,

„

Með bættum
samgöngum
aukast samskipti
milli byggðalaga
og Aust rðingar
munu þá auðveldar geta sótt
atvinnu, þjónustu

Skriðdal, Öxi, Breiðdalsheiði eða
göng til Seyðisfjarðar sem þurfa að
fara af stað um leið og framkvæmdum við Dýrafjarðargöng lýkur. Með
bættum samgöngum styrkjumst við
sem samfélag og við verðum að ýta
til hliðar gamaldags hrepparíg og öfund. Vegirnir eru lífæð okkar og þeir
tengja okkur saman. Með bættum
samgöngum aukast samskipti milli
byggðalaga og Austfirðingar munu
þá auðveldar geta sótt atvinnu, þjón-

ustu og menningu sín á milli. Mikilvægt er þó að þjónustan safnist ekki
um of á fáa staði.

Ferðamenn á austfirskum
vegum

Bættar samgöngur gera Austurland
einnig að ákjósanlegri stað til að
heimsækja. Ferðamenn, bæði innlendir og erlendir, munu ferðast meira
um Austurland ef vegirnir batna. Auk
þess að tengja saman þéttbýliskjarna
fjórðungsins þurfum við að huga að
vegabótum á stjálbýlli svæðum. Þar
má t.d. nefna Mjóafjörð og Borgarfjörð. Ferðaþjónustan á Austurlandi
hefur ekki notið þess mikla vaxtar
sem orðið hefur í greininni og eru
samgöngur tvímælalaust ein af hindrununum.
Með betra vegakerfi innan Austurlands verður samfélagið sterkara en
einnig þarf að huga að samgöngum til
og frá Austurlandi. Efla þarf almenningssamgöngur og fella flugið þar
undir. Helsta hindrunin er gríðarlega

„

hátt verð á innanlandsflugi. Það eru til margar
leiðir til að bregðast
við því, til dæmis almennar aðgerðir sem
lækka fargjöld. Þar ber
að skoða lækkun eða
niðurfellingu lendingagjalda, aukin framlög í
þjónustusamningi um
innanlandsflugið eða
niðurgreiðslu á tilteknum fjölda farmiða til
íbúa þeirra svæða sem
háðust eru flugi.
VG hefur verið
óþreytandi við að
vekja athygli á mikilvægi þess að hafist
verði handa við þessa
innviðauppbyggingu.
Með bættum samgöngum verður
samfélagið betra og Austurland enn
betri staður að búa á.

skólakennari í Neskaupstað, skipar 3.
sæti á framboðslista Vinstri grænna í
NA-kjördæmi.

Ingibjörg Þórðardóttir, framhalds-

7.300 kílómetrar hvert?
Þ

jóð sem býr í jafn dreifbýlu
landi og Ísland er, verður að
nota hærra hlutfall þjóðarframleiðslu í samgöngur en gert hefur
verið síðustu 10 árin. Ef það er ekki
gert, þá hallar hratt undan fæti varðandi ástand vegakerfisins, eins og íbúar í Norðausturkjördæmi hafa séð á
undanförnum árum.
Talan í fyrirsögninni vísar til lengdar þjóðvega í umsjón Vegagerðarinnar
sem ekki eru lagðir bundnu slitlagi.
Malarvegirnir eru raunar lengri en
þeir sem klæddir eru, en 5.600 kílómetrar af þjóðvegum eru með bundnu
slitlagi. Við verðum að gera betur.

Hvers vegna?

Samgöngur eru stærsta byggðamálið
en jafnframt heilbrigðismál, menntamál, velferðarmál, atvinnumál, umhverfismál og menningarmál. Bættar
samgöngur skipta flesta Íslendinga
miklu máli og örugglega alla íbúa í
Norðausturkjördæmi.
Hér er af nógu að taka. Fækkun

einbreiðra brúa, stytting leiða innan
landshluta og stækkun atvinnusvæða,
endurgerð stórra brúa eins og á Lagarfljóti og Jökulsá á Fjöllum, uppbygging
og lagning slitlags á malarvegi.
Allt eru þetta framkvæmdir sem
eru viðkomandi landshlutum gríðarlega mikilvægar og mætti vel nefna
mun fleira. Íbúar í kjördæminu þurfa
fulltrúa á Alþingi sem taka þessa stöðu
alvarlega og eru tilbúnir að berjast fyrir úrbótum.

Fagleg vinnubrögð og sameiginleg sýn.

Það er afskaplega mikilvægt að á
hverjum tíma liggi fyrir samgönguáætlun og fjármálaáætlun sé í samræmi
við hana. Það ástand sem skapaðist
þegar í ljós kom að ekki var vilji til að
fjármagna samþykkta samgönguáætlun er óásættanlegt. Þá er samgönguáætlun lítils virði. Þegar ekki liggur
fyrir áætlun veldur það óhjákvæmilega áhyggjum, óöryggi og óvissu íbúa
byggðarlaga sem búa við ótryggar

Það er bráðnauðsynlegt að byggja
upp samgöngumannvirki til
að viðhalda
samkeppnishæfni
jafnt einstakra
lands- hluta sem
landsins í heild.

samgöngur. Óvissa um hvað er fram
undan í samgöngumálum getur oft og
tíðum leitt til óeiningar í samfélaginu.
Skýr stefna í samgöngumálum til
lengri tíma er mikilvægur liður í sátt
og sameiginlegri framtíðarsýn lands-

manna.
Þó að mikilvægt sé að sýna
ábyrgð þegar kemur að útgjaldaaukningu hins opinbera er ekki hægt
að horfa fram hjá
brýnni þörf fyrir
fjárfestingar í samgöngum. Opinbert
fjárfesting er lítil
og afleiðing þess er
að innviðir rýrna,
sem dregur úr
samkeppnishæfni
samfélagsins. Það
er
bráðnauðsynlegt að byggja upp
samgöngumannvirki til að viðhalda
samkeppnishæfni jafnt einstakra
landshluta sem landsins í heild. Því
þetta skiptir miklu máli fyrir landið
allt. Þegar málin eru skoðuð af hlutlægni og sanngirni tel ég að unnt sé
að ná samfélagslegri sátt um að verja

hærra hlutfalli þjóðartekna í
samgöngur.
Líneik Anna Sævarsdóttir skipar
2.sæti Framsóknarflokks í Norðausturkjördæmi

Frelsið er yndislegt
F

relsið er yndislegt en bara ef þú
átt peninga. Að minnsta kosti
er það þannig fyrir þá sem eru á
landsbyggðinni og þurfa að leyta til sérfræðilækna. Það er að segja annarra en
þeirra sem ríkið ákveður að þeir megi
leita til.
Ferðakostnaður er sem sagt ekki
greiddur ef að það er sérfræðingur í
þinni heimabyggð, jafnvel þó að hann
sé bara einn og það sé 2ja ára bið. Að
vísu er hægt að skjóta málsmeðferð til
sjúkratrygginga en það er ekki það sama
og að eiga val.
Hvað felur þetta í sér í raun og
veru? Þetta felur í sér algjört valdaleysi
þeirra sem eru veikir og þurfa að leita
sér lækninga ef þeir eru svo óheppnir
að búa úti á landi, þar sem aðgengi að
læknum er takmarkað. Svo takmarkað á
mörgum stöðum að þú átt bara „val“ um
að hitta einn ákveðinn lækni, einu sinni
í mánuði þegar hann kemur að sunnan
eða frá Akureyri í næsta þéttbýliskjarna.
Að geta valið sér lækni sem hentar
manni ættu að vera sjálfsögð réttindi

sjúklinga. Hér er ekki verið að halda
því fram að læknar sem boðið er uppá
á landsbyggðinni séu eitthvað verri en
aðrir læknar. Heldur er það nú svo að
læknar, þó að þeir séu með sérfræðiþekkingu, hafa kannski kynnt sér meira
eitt ákveðið svið innan sinnar sérgreinar
en önnur. Eins þarf fólk að geta treyst
sínum lækni og fólk er einfaldlega misjafnt og nær misvel saman. Þetta atriði
er sérstaklega mikilvægt þegar verið er
að fjalla um viðkvæm mál, hvort heldur
sem um er að ræða kvenlækningar eða
geðlækningar.
En hvar liggur vandinn? Hann liggur
ekki síst í því að ekki fást sérfræðilæknar
til starfa út á landi bæði vegna fjárskorts
heilbrigðisstofnana og eins að ungum
læknum hugnast ekki þau kjör sem
boðið er uppá, þar með talinn vinnutíma sem getur verið langur og strangur
og innifalið ferðalög yfir vegi í misjöfnu
ástandi.
En hvað er til ráða? Að minnsta
kosti er ekki boðlegt að fólk eigi ekki val
í svona mikilvægum málaflokk, þar sem

„

Gerum það
að raunverulegu vali fyrir fólk
að leita sér lækninga þar sem það
telur heilsu sinni
best borgið“

Gerum það að
raunverulegu
vali
fyrir fólk að leita sér
lækninga þar sem það
telur heilsu sinni best
borgið, þegar upp er
staðið þá er það til
hagsbóta fyrir alla.
Slíkt val á ekki að
vera háð því hvort
þú hefur efni á að
ferðast á eigin kostnað heldur á rétturinn
til bestu mögulegrar
heilsu að vera óháður efnahag.

ríður á að vel sé staðið að öllu.
Frá mínum bæjardyrum séð ætti
fólk að geta leitað til síns heimilislæknis
ef það er svo heppið að hafa hann, ella
til næstu heilsugæslu, útskýrt sín mál og
fengið tilvísun á að það þurfi að leita út
fyrir heimabyggð til lækninga. Sjúkratryggingar ættu síðan að afgreiða slíkar
beiðnir án undantekninga.

Guðrún Ágústa
Þórdísardóttir
Skipar 2 sæti á
lista Pírata á Norðuausturlandi
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Samgöngumálin
í
lag!
„

P

íratar vilja tryggja viðunandi
almenningssamgöngur til allra
þéttbýlisstaða á landinu til að
jafna megi aðgengi allra íbúa landsins
að grunnþjónustu, t.d. heilbrigðisþjónustu og menntun, óháð búsetu. Með
stórbættum samgöngum má stuðla að
betri dreifingu ferðamanna sem losar
um spennu á suðvesturhorni landsins
og eykur hagsæld alls staðar á landinu,
auk þess að minnka álag á þeim ferðamannastöðum sem eiga í vök að verjast
vegna mikils ágangs.

Skozka leiðin

Íbúar á Austurlandi finna fyrir háum
fargjöldum í innanlandsflugi á eigin
skinni og meðal þeirra má finna ötula
baráttumenn fyrir lægri fargjöldum,
t.d. með skozku leiðinni svokölluðu.
Hún felur í raun í sér að innanlandsflug
er skilgreint sem almenningssamgöngur. Hún tryggir íbúum með lögheimili
á ákveðnum landssvæðum framlag frá
ríkinu sem nemur 50% af fargjaldinu.
Reiknað hefur verið út að þessi aðgerð
myndi kosta ríkið 600-800 milljónir á

Sú upphæð
myndi ekki
bara skila sér í
beinhörðum peningum til samfélagsins, heldur
líka auka lífsgæði
þeirra sem búsettir
eru utan suðvesturhornsins

ári, sem hlýtur að teljast lág upphæð
þegar um svona þjóðþrifamál er að
ræða. Sú upphæð myndi ekki bara skila
sér í beinhörðum peningum til samfélagsins, heldur líka auka lífsgæði þeirra
sem búsettir eru utan suðvesturhornsins.
Vert er að nefna að Píratar gera ráð

fyrir því í skuggafjárlögum sínum að
endurgreiðzla virðisaukaskatts til erlendra ferðamanna lækki um 1 milljarð
ef prósentutalan verður færð úr 14% í
7%, eins og tíðkast í flestum löndum.
Með þeim sparnaði mætti fjármagna
skozku leiðina.

Fullfjármögnun samgönguáætlunar

Samgönguáætlun, sem samþykkt var
í breiðri sátt á Alþingi fyrir rúmu ári,
er afar metnaðarfull og vilja Píratar
fjármagna hana að fullu, eins og fram
kemur í frumvarpi þeirra til skuggafjárlaga, þar sem skref í þá átt var kynnt
fyrir nokkrum dögum. Með því verður
loksins hægt að hrinda henni í framkvæmd að fullu, sem mun þýða hraðari
umbætur í vega- og fjarskiptamálum
Austfirðinga.

Millilandaflugið

Sem kunnugt er á millilandaflug til
Egilsstaðaflugvallar undir högg að
sækja, m.a. vegna þeirrar staðreyndar að flugvélaeldsneyti er ódýrara á

Keflavíkurflugvelli
en á öðrum flugvöllum. Ástæðan
er sú að flutni ng s ko s t n a ð u r
þessarar tegundar
eldsneytis, sem
skipað er upp í
Helguvík,
fellur ekki undir
lög um jöfnun
flutningskostnaðar á olíuvörum. Það hefur
í för með sér
að samkeppnishæfni flugvalla
utan suðvesturhornsins, þ.m.t.
Egilsstaðaflugvallar, er lakari en ella, jafnvel þó framlag úr Flugþróunarsjóði mildi höggið
að hluta til.

Að lokum

Þegar upp er staðið skiptir ekki öllu
máli hvaða leiðir verða farnar í eins-

tökum tilvikum. Bættar samgöngur á
Austurlandi stuðla að aukinni hagsæld
og meiri lífsgæðum. Þangað stefnum
við.
Einar Brynjólfsson
þingmaður og oddviti Pírata í
Norðausturkjördæmi.

Miðstöð innanlandsflugs í Þórshöfn?
Í

hugum sumra er baráttan töpuð
um að miðstöð innanlandsflugs
verði í Reykjavík þar til annar
sambærilegur eða betri kostur býðst.
Í hugum annarra er einfaldlega um
frekju, kverúlanta af landsbyggðinni, að ræða. Er það svo? Að mati
frambjóðandi Samfylkingarinnar í
Reykjavík, Einars Kárasonar, virðist
hið síðarnefnda stóra málið ef marka
má ummæli hans í fjölmiðlum en
þar sagði hann að „frekjan í hyskinu
af landsbyggðinni sem heimtar að
fá að stjórna nærumhverfi okkar
sem hér búum er svo yfirgengileg að
mér finnst að við ættum segja þeim
að gjöra svo vel að gera Þórshöfn á
Langanesi að höfuðborg.“ * Svo mikil
voru þau samræðustjórnmál. Staðreyndin er samt sú að landsmenn
virðast almennt vera þess sinnis að
flugvöllurinn eigi að vera áfram í
Vatnsmýrinni eða a.m.k. þar til annar kostur, sambærilegur eða betri,
finnst. Þrír af hverjum fjórum eða
74% þeirra sem afstöðu tóku í nýlegri skoðanakönnun Fréttablaðsins,
Stöðvar 2 og Vísis, vilja að miðstöð
innanlandsflugs verði áfram í Vatnsmýrinni. Þetta setur ummæli Einars
og fleiri í sérstaka stöðu, frekjan virðist einmitt koma þaðan, þeirra sem
telja að flutningurinn sé svo meitlaður í stein að óþarft sé að finna nýja
staðsetningu áður en flugbrautum sé
lokað.
Málefni Reykjavíkurflugvallar er
í raun ótrúlegt mál þar sem íslensk
stjórnsýsla og pólitík hefur brugðist öryggishagsmunum almennings.
Núverandi aðalskipulag sem samþykkt var af þáverandi meirihluta
borgarstjórnar Samfylkingar og Besta
flokksins í nóvember 2013 gerir ráð
fyrir að aðalflugbraut flugvallarins
norður/suður brautinni verði lokað
árið 2022. Þá verður Reykjavíkurflugvöllur í Vatnsmýri í raun óstarfhæfur. Í framhaldi af undirskriftum 28% kosningabærra Íslendinga
í undirskriftarsöfnun Hjartans í
Vatnsmýri þá var líftími norður/
suður flugbrautarinnar lengdur um
6 ár. Eftir árið 2024 er ekki gert ráð
fyrir flugvelli í Vatnsmýrinni í borgarskipulagi. Í þessu samhengi er rétt
að hafa í huga að tveir einstaklingar

„

Staðreyndin
er samt sú
að landsmenn
virðast almennt
vera þess sinnis að
flugvöllurinn eigi
að vera áfram í
Vatnsmýrinni

varp um flutning skipulagsvalds á
flugvallasvæðinu frá sveitarstjórnarstiginu til Alþingis. Taldi Einar
það óeðlileg inngrip í skipulagsmál
innan borgarmarkanna og voru ummælin að ofan tekin úr opinni færslu
af Fésbók. Um færsluna var fjallað á
Vísi þann 8. nóvember 2014 og brást
Einar við fréttaflutningi í viðtali við
Vísi þann 9. nóv 2014 hvar hann
sagði: „Ég get alveg fallist á það sjónarmið landsbyggðarfólks að það eigi
að vera flugvöllur í Reykjavík. En
hvar hann er í Reykjavík því hljótum
við að ráða.“

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

eru fluttir í sjúkrafluginu að meðaltali
á hverjum degi og annar þeirra í forgangsflutningi.
Til að svara ofantöldum spurningum er mikilvægt að gera sér grein
fyrir því að í fyrsta lagi er ríkið eigandi flugvallarins og í samgönguáætlun eru engar fyrirætlanir um að hann
fari. Í öðru lagi eru mikilvægir öryggishagsmunir bundnar við núverandi staðsetningu flugvallarins og í
þriðja lagi vill meirihluti landsmanna
óbreytta staðsetningu. Það gerir ofantaldar spurningar auðsvaranlegar
þ.e. baráttan fyrir veru flugvallarins
er ekki töpuð. Henni er ekki lokið og
flugvöllurinn á að vera í Vatnsmýrinni þangað til sátt hefur náðst um
annað.
Ég mun áfram beita mér fyrir því
að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni fái ég umboð kjósenda til
þess.

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT
DEKK UNDIR FLESTAR GERÐIR
JEPPA OG JEPPLINGA.

DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR
Í SÍMA 540 4900

Virðingarfyllst Njáll Trausti
Friðbertsson
Frambjóðandi í 2. sæti á lista
Sjálfstæðisflokksins í Norðausturkjördæmi

Athugasemd ritstjórnar:
Ummælin féllu Í kjölfar þess að þann
6. nóvember 2014 lögðu þingmenn
Framsóknarflokksins fram frum-

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG: info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

®
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„

Bætt heilsa er allra hagur, alltaf.
A

lmenn eining ríkir um að
gera þurfi betur í heilbrigðismálum á Íslandi, en hvaða
mál eru heilbrigðismál?
Heilbrigðismál snerta hag okkar
allra! Umræðan um heilbrigðismál
stendur fólki nærri. Sumir stjórnmálamenn halda því fram að heilbrigðiskerfið sé hrunið. Slíkt tal hughreystir engan. Leitum leiða til að
bæta það og styrkja. En hvað á stjórnmálamaður sem stýrir samfélaginu
við þegar hann segir; „við verðum að
bæta heilbrigðiskerfið?

Kynslóðin sem erfir landið

Geðheilbrigði ber kannski hæst í
umræðunni. En hvers vegna? Með
forgangsröðun fjármuna getum við
bætt við geðlæknum, sálfræðingum og ýmis konar aðstoð. Við verðum líka að líta á skrefin á undan og
spyrja; hvers vegna leita fleiri og
fleiri einstaklingar sér aðstoðar á
þessu sviði? Er eitthvað í samfélagsgerðinni? Getum við eflt forvarnir,
stuðlað að aukinni hreyfingu meðal
barna og ungmenna, mætt áhugahvötinni betur í menntakerfinu
þannig að allir fái notið sín? Byggt
íþróttamannvirki og tómstundaaðstöðu fyrir unga fólkið og aukið tækifæri til skapandi frístundastarfs! Eins
og Vilhjálmur Vilhjálmsson, söng í
laginu, Ég labbaði í bæinn; „Ég held

við ættum stundum að hlusta aðeins
betur á hugrenningar þeirra, sem
erfa skulu land, því kannski er næsta
kynslóð, kynslóðin sem getur komið
fram með svörin, þar sem sigldum
við í strand. Svarið við því er bætt
lýðheilsa, andleg og líkamleg.

Aðgengi allsstaðar

Aðgengi fólks utan höfuðborgarsvæðisins að hvers konar læknisþjónustu er víða óboðleg. Til að bæta úr
þarf tvennt að gerast; annarsvegar
að efla fjarlækningar og hinsvegar
grunnþjónustuna sem næst íbúum.
Til að fjarlækningar geti nýst í landsbyggðunum þarf að styrkja fjarskipti
og þjálfa fólk í að nýta tæknina. Til að
laða heilbrigðisstarfsfólk til búsetu á
landsbyggðunum eigum við að nota
skattalega hvata meðal annars veita
afslátt af endurgreiðslu námslána. Er
það möguleiki?

Brýn þörf fyrir uppbyggingu

Fólkið sem byggði upp landið á skilið
áhyggjulaust ævikvöld. Tryggjum að
svo megi vera. Til þess þarf að treysta
þjónustu í heilbrigðiskerfinu þannig
að einstaklingar geti búið sem lengst
heima við. Á sama tíma eigum við
að huga að því að kjósi einstaklingur að vinna lengur en til sjötugs geti
hann gert það án skerðingar bóta.
Við þurfum að byggja þjónustuíbúðir

Kvót-line:
Getum við
eflt forvarnir,
stuðlað að aukinni hreyfingu
meðal barna og
ungmenna, mætt
áhugahvötinni betur í menntakerfinu þannig að allir
fái notið sín?

og hjúkrunarrými fyrir aldraða sem
þurfa slíka þjónustu. Framsókn vill
að í samstarfi við lífeyrissjóðina að
fjárfest verði fyrir minnst 10 milljarða árlega til uppbyggingar á 300
hagkvæmum íbúðum og hjúkrunarrýmum fyrir aldraða í þeim sveitarfélögum þar sem þörfin er brýnust.
Framsóknarmenn eru sammála um að þrjú verkefni þola
ekki bið. Þjónustan við aldraða,
bygging þjóðarsjúkrahúss og efling
heilsugæslunnar og lýðheilsa. Framsókn vill greina hvar brýnasta þörfin

er fyrir grunnþjónustu, styrkja hana
og tryggja að önnur kerfi samfélagsins vinni með heilbrigðiskerfinu við
að stuðla að heilbrigði þjóðarinnar.

Hjálmar Bogi Hafliðason
4. sæti í Norðausturkjördæmi
Framsóknarflokkurinn

SeyðiSfjarðarkaUpStaðUr

Bókhalds- og launafulltrúi

Seyðisfjarðarkaupstaður óskar eftir að ráða öflugan einstakling
í starf bókhalds- og launafulltrúa.
Um er að ræða fullt starf sem heyrir undir bæjarstjóra. Mikilvægt er að viðkomandi geti hafið störf
sem fyrst. Leitað er að einstaklingi með mikla reynslu af störfum við bókhald og afstemmingar og
þekkingu á bókhaldi.
Starfs- og ábyrgðarsvið:
Bókhalds- og launafulltrúi hefur umsjón með og ber ábyrgð á allri launavinnslu á vegum Seyðisfjarðarkaupstaðar. Hann ber ábyrgð á því að laun séu greidd samkvæmt gildandi kjarasamningum.
Hann þarf að hafa þekkingu á kjara- og réttindamálum starfsmanna kaupstaðarins og geta túlkað
kjarasamninga og vera í samskiptum við starfsmenn kaupstaðarins.
Bókhalds– og launafulltrúi annast færslu bókhalds og afstemmingar svo og skilum á skilagreinum eftir
því sem við á. Þ.m.t. uppgjöri virðisaukaskatts og annarra skatta og gengur frá skýrslum til skattstjóra.
Helstu verkefni:
- Launaútreikningur og önnur launavinnsla.
- Túlkun kjarasamninga.
- Innsending skilagreina og gerð launamiða.
- Upplýsingagjöf til starfsmanna vegna útborgunar launa.
- Ýmsar greiningar, samantektir og úrvinnsla á sviði kjaramála.
- Samskipti við starfsmenn kaupstaðarins um kjara- og réttindamál.
- Færsla bókhalds, afstemmingar og eftirlit með staðfestingu reikninga.
- Afstemmingar bókhalds, þ.m.t. launa, skuldunauta og lánardrottna.
- Aðrir verkþættir í samráði við næsta yfirmann.
Menntunar og hæfniskröfur:
- Þekking og reynsla af launabókhaldi er nauðsynleg.
- Þekking á kjaraumhverfi starfsmanna sveitarfélaga er nauðsynleg.
- Framhaldsskólamenntun er nauðsynleg.
- Sérhæfð viðbótarmenntun eða háskólamenntun sem nýtist í starfi er æskileg.
- Þekking og reynsla á sviði bókhalds er nauðsynleg.
- Góð kunnátta og færni í Excel og Outlook er mjög æskileg.
- Nákvæmni og öguð vinnubrögð.
- Þjónustulund, þolinmæði, rík ábyrgðarkennd og hæfni í mannlegum samskiptum.
- Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
Umsóknarfrestur er til og með 5. nóvember 2017.
Umsóknum ásamt ferilskrá skal skilað á skrifstofu kaupstaðarins eða rafrænt á netfangið sfk@sfk.
is. á eyðublöðum sem þar fást. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um
ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um stöðuna.
Nánari upplýsingar:
Vilhjálmur Jónsson, bæjarstjóri - Sími 470 2300 - Netfang: vilhjalmur@sfk.is.

Bætum heilsu
unga fólksins!

Þ

að er grátlegt að horfa upp á
ungt fólk flosna upp úr námi,
líða illa og jafnvel fyrirfara sér
vegna þess að það fær ekki þá hjálp
sem það þarf á að halda. Geðheilbrigði
ungs fólks versnar með hverju árinu
sem líður og við þeirri þróun þarf að
sporna. Sjálfur hef ég þurft að glíma
við andleg veikindi og þekki fjárhagslegu og félagslegu veggina sem maður
lendir á í leit að aðstoð.
Ástæðan fyrir lakri geðheilbrigðisþjónustu við ungt fólk er ekki fjárskorturinn í landinu. Ísland er nefnilega ellefta ríkasta land í heimi. En
ríkissjóð vantar peninga. Og besta
leiðin til að auka tekjur ríkissjóðs er
að sækja peningana þar sem mest er
af þeim. Leggja þyngri skattbyrðar á
breiðustu bökin vegna þess að þau
geta borið þær byrðar. Arðgreiðslur
til þeirra fáu eignamiklu eru gríðar-

legar og þar liggja tækifæri til skattlagningar. Þessar skatttekjur viljum
við nota til þess að hjálpa þeim sem
standa höllum fæti. Og þar á meðal er
ungt fólk sem þarf á fyrirmyndar geðheilbrigðisþjónustu að halda.
Með því að ráða sálfræðinga í
framhaldsskóla landsins, fjölga sálfræðingum á heilsugæslustöðvum og
auka og bæta þjónustu á geðdeildum
sjúkrahúsanna leggjum við grunn að
bættri heilsu ungs fólks.
Næsta laugardag veljum við okkur fólk til forystu næstu fjögurra ára.
Vonum allaveganna að það nái fjórum
árum. Það er komið að því að velja fólk
sem ber hag almennings fyrir brjósti.
Bjartur Aðalbjörnsson
4. sæti á lista Samfylkingarinnar í
Norðausturkjördæmi

HAUSTILBOÐ
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar
www.volundarhus.is

VH/17- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

Sjá fleiri

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

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

GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is
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Hvers vegna fórstu í framboð hér?

É

g er stundum spurður þessarar
spurningar. Margir vita að ég er
fæddur og alinn upp í Reykjavík
og hef búið þar alla mína tíð, ef undan eru skilin námsár erlendis. Hvaða
tiktúrur eru það að þvælast út á land,
ég tala nú ekki um að fara í framboð í
stærsta kjördæminu? Sumir spyrja mig
líka með hluttekningarrómi hvort ég
hafi nokkurn tíma til þess að sinna kjördæminu og þegar ég svara með jái, þá er
oft spurt hvort það sér ekki afskaplega
erfitt.
Sumir svara svona spurningum á
þann veg að margir hafi komið að máli
við sig. Það get ég ekki sagt. Enginn
skoraði á mig að fara í framboð fyrir
austan og norðan. Ég bauð mig fram
einfaldlega vegna þess að mig langaði
til þess að vinna fyrir íbúa þessa svæðis.
Pabbi er fæddur á Norðfirði og föðurfólkið mitt býr margt enn á Austur-

landi. Þegar Reynir, föðurbróðir minn,
kom í heimsókn til pabba ræddu þeir
löngum stundum um málefni fjórðungsins. Það voru líflegar umræður,
því þeir voru sjaldnast sammála um
byggðamál, þótt þeir væru bestu vinir. Líklega hefur áhuginn á málefnum
fjórðungsins kviknað þarna þegar ég
hlustaði á þá spjalla.

Bændur vilja margir skoða breytingar
á landbúnaðarstefnunni í þá átt að gera
greinina sjálfbærari, þó að forustumenn
ríghaldi í aðferðir hins gamla tíma.
Ég er sannfærður um að fólk í hinum dreifðu byggðum þarf að eiga sína
fulltrúa á Alþingi. Þess vegna hef ég
hafnað hugmyndum um að gera landið
að einu kjördæmi.

Viðreisn á erindi á landsbyggðinni

Sterk tengsl við kjördæmið

Sumir voru vantrúaðir á að frjálslynd málefni Viðreisnar ættu upp á
pallborðið í landsbyggðarkjördæmi, en
ég verð að segja að um sumt er meiri
skilningur í þessu kjördæmi en á höfuðborgarsvæðinu. Til dæmis er mikill
áhugi á því að festa gengið í kjördæmi
þar sem nær öll stóru fyrirtækin og
mörg þau minni byggja á útflutningi
eða starfsemi sem tengist honum.

Ég hef ekki talið ekki eftir mér að aðstoða fólk, fyrirtæki eða bæjarfélög víðs
vegar að í kjördæminu, hvort sem það
er frá Djúpavogi, Mývatni eða Dalvík.
Mér finnst gaman að hitta fólk og heyra
um áhugamál þess, velgengni og vandamál. Skiptir þá engu hvort íbúinn er sex
ára eða níutíu og sex ára. Þótt ég segi
sjálfur frá hef ég verið mjög virkur sem
þingmaður kjördæmisins. Mér telst svo
til að á þeim níu mánuðum sem liðnir

eru síðan ég tók sæti í ríkisstjórn hafi
ég komið 26 sinnum í kjördæmið og
heimsótt alla byggðakjarna þess. Ég hef
eignast marga vini og kunningja og hef
lagt áherslu á að setja mig inn í málefni
svæðisins, í samgöngum, fjarskiptum,
heilbrigðis- og skólamálum.

Skýr framtíðarsýn fyrir Austurland

Ef við viljum ná stöðugleika til frambúðar á Austurlandi þurfum við framtíðarsýn. Þá sýn setti ég fram hér í blaðinu fyrir skömmu. Þar lagði ég áherslu
á góðar samgöngur innan svæðisins,
greitt aðgengi að höfuðborgarsvæðinu
með flugi og trausta nærþjónustu, til
dæmis í skóla- og heilbrigðismálum.
Við þurfum að efla skóla í heimabyggð
og tryggja öruggt aðgengi að læknum
og öðru heilbrigðisstarfsfólki. Tækifærin eru mörg fyrir Austurland.

Til þess að tryggja hagsmuni Austurlands þarf öfluga þingmenn sem
sinna sínu starfi af áhuga og alúð. Það
hef ég reynt að gera og vona að kjósendur treysti mér til þess að gera það áfram
á næsta kjörtímabili.
Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra og þingmaður Norðausturkjördæmis.

Ísland allt heilbrigt

O

ft er talað um að bregðast verði
við þeirri þróun að öll þjónusta
við landsmenn endi á suðvesturhorninu, að öllu sé stýrt þaðan. Þá
er einnig vitað að fólk hefur mátt flytja
frá heimabyggð til þess að eiga kost á
viðunandi grunnþjónustu, þannig að
öryggi verði tryggt. Þetta er þróun sem
gengur ekki lengur ef við ætlum að
halda öllu landinu í byggð.
Við vitum hvað þarf til, við vitum að
fullnægjandi heilsugæsla leiðir til aukins öryggis íbúa og gerir að verkum að
fólk vill búa áfram þar sem það veit að
það nýtur sjálfsagðrar grunnþjónustu.

Það er líka vitað að ef vel er að verki
staðið þá minnkar það álag á aðra og
dýrari þjónustu í heilbrigðiskerfinu.
Það er sérstaklega mikilvægt að
heilsugæslunni um allt land sé tryggð
mönnun og aðstaða sé einnig til staðar
til þess að sinna geðrænum og sálfélagslegum vanda allra einstaklinga en sú
aðstaða er ekki fullnægjandi og sérstaklega er henni ábótavant á landsbyggðinni. Sérfræðiþjónusta á sviði geðræktar
er ekki tryggð og snúa verður við þeirri
þróun án tafar.
Innan heilsugæslunnar rúmast
forvarnir og þær eru mikilvægar og þess

vegna þarf að standa vel að þeim innan
heilsugæslunnar. Öflug heilsugæsla er
hornsteinn í hverju samfélagi og mikilvægt er að hlúa vel að henni eins og
lög gera ráð fyrir, heilsugæslan á að vera
fyrsti viðkomustaður einstaklinga innan heilbrigðiskerfisins.
Að þessu sögðu verður að minnast
á að heilsugæslan þarf rými og aðstæður til þess að standa að heimahjúkrun
í auknum mæli. Það gerir fleira fólki
kleift að búa lengur á heimilum sínum
og dregur úr þörf fyrir rými á hjúkrunarheimilum. Ljóst er þó að hefja
verður byggingu hjúkrunarheimila af

fullum krafti til að taka á viðvarandi
og fyrirsjáanlegri þörf. Ennfremur má
benda á að með því að styrkja stöðu
heilsugæslunnar, allt frá forvörnum
til sjálfsagðrar grunnþjónustu skapast
grundvöllur fyrir áframhaldandi búsetu
í heimabyggð.

Þorgrímur Sigmundsson skipar 3.
sæti á lista Miðflokksins í Norðausturkjördæmi
Anna Kolbrún Árnadóttir skipar
2. sæti Miðflokksins í Norðausturkjördæmi.

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is

Vantar vatn
eða varma?
Jarðborar á ferðinni
Borum eftir heitu og köldu vatni, varmadæluholur, rannsóknarholur, metangasholur og sjóholur. Allt frá grunnum holum til
djúpra og grannra til víðra.
Jarðborar frá okkur verða á ferðinni á norður- og austurlandi á
næstunni – endilega hafið samband ef ykkur vantar holu.

Áratuga reynsla við jarðboranir.

Ræktunarsamband Flóa og Skeiða | Gagnheiði 35 | 800 Selfossi
Sími 480 8500 / 860 2054 | raekto@raekto.is | raekto.is
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Verndarsvæðið við Voginn
„Svæðið sem um ræðir er 60-150 m breið skák meðfram strönd sjálfs Djúpavogs að austanverðu, inn
fyrir botn vogsins og út fyrir gömlu verslunarhúsin að
vestanverðu (Löngubúð og Faktorshús), og þaðan upp
með götunni Búlandi að austanverðu og suður á hæðina Aurinn eða Kirkjuaurinn, þar sem gamla Djúpavogskirkja stendur,“ segir í lýsingu með tillögunni.

Á

dögunum hlaut Djúpavogshreppur
viðurkenningu
þess efnis, að veittri umsögn
Minjastofnunar Íslands, að tillaga um
verndarsvæði í byggð á Djúpavogi
hefði verið samþykkt. Því er nú strandsvæði og byggð í austanverðum Voginum nefnt „Verndarsvæðið við Voginn".
Alþingi samþykkti lög um verndarsvæði í byggð fyrir rúmum tveimur
árum en markmið þeirra er að stuðla
að vernd og verðveislu byggðar sem
hefur sögulegt gildi en í sumar samþykkti sveitarstjórn Djúpavogshrepps
að leggja fram tillögu um verndarsvæði
sem byggðist á lögunum.
„Tillagan fjallar um verndargildi
byggðarinnar á umræddu svæði, sem
þrátt fyrir rösklega 400 ára búsetu og
athafnalíf, skartar að talsverðu leyti
nánast ósnortinni fjöru, minjum sem
gefa góða mynd af sögu og þróun
byggðar við voginn allt frá lokum 16.
aldar og byggingum sem eru meðal
þeirra elstu á landinu.

Við þetta tvinnast síðari tíma framkvæmdir, svo sem hafnargerð, veglagningar og önnur mannvirkjagerð.
Saman eru staðhættir, umhverfi, húsin,
mannvirkin og leifar þeirra áhugavert
dæmi um aldalanga byggðaþróun. Með
tillögu um verndarsvæðið við voginn
verður verndargildi svæðisins fest í
sessi.“

Fyrsta verndarsvæði í byggð

Djúpavogshreppur er fyrsta sveitarfélagið til að ljúka vinnu við tillögu
að verndarsvæði í byggð með staðfestingu ráðherra en vinna stendur yfir
hjá 22 öðrum. Kristján Þór Júlíusson
undirritaði tillöguna við Djúpavogshöfn að viðstöddum sveitarstjóra
Gauta Jóhannessyni ásamt fulltrúum
úr sveitarstjórn. Að verkefninu vann
TGJ skipulagsskrifstofa Djúpavogshrepps með doktor Pál Jakob Líndal
umhverfissálfræðing í fararbroddi auk
þess sem að Gunnlaugur Haraldsson
þjóðháttafræðingur sá um mikilvægan

þátt verkefnisins, þá vann Andrés
Skúlason oddviti Djúpavogshrepps
einnig ötullega að verkefninu, að því er
fram kemur í tilkynningu.
Í umsögn Minjastofnunar segir
að tillagan sé „að öllu leyti vel unnin
og geri skilmerkilega grein fyrri öllum
þeim þáttum sem áskildir eru.
„Afmörkun svæðisins er vel rök-

Auglýsing

frá yfirkjörstjórn Fljótsdalshéraðs um kjörstað við Alþingiskosningar þann
28. október 2017.
Við Alþingiskosningar þann 28. október 2017 verður kjörstaður á
Fljótsdalshéraði í;

Auglýsing
Menntaskólanum á Egilsstöðum.

frá yfirkjörstjórn Fljótsdalshéraðs
Kjörfundur hefstum
kl. kjörstað
09.00 og lýkur kl. 22.00
við Alþingiskosningar þann 29. október 2016.
Kjördeildir verða
Í kjördeild
nr. 1kjörstaður
verða íbúar á Egilsstöðum sem búa við
Við Alþingiskosningar
þanntvær.
29. október
2016 verður
götur, hverraánöfn
byrja á bókstafnum
A til og með bókstafnum R. Í kjördeild
Fljótsdalshéraði
í;
2 verða íbúar á Egilsstöðum sem búa við götur, hverra nöfn byrja á
Menntaskólanum á Egilsstöðum.
bókstafnum
S - kl.
Þ og
íbúar
í Fellabæ,
Kjörfundur hefst
09.00
og lýkur
kl. 22.00Eiðum og Hallormsstað og í dreifbýli á
Fljótsdalshéraði.

uglýst eftir umsóknum í
tvinnumálasjóð Fljótsdalshéraðs

Kjördeildir verða tvær. Í kjördeild nr. 1 verða íbúar á
rkmið sjóðsins er að að eflaEgilsstöðum
atvinnutengda
og búsetu
á Fljótsdalshéraði
semstarfsemi
búa við götur,
hverra nöfn
byrja á bókstaf-og er
Alþingiskosninga
2017,
liggur
frammi almenningi til sýnis á
num ætlað að ná tilgangi sínum
m.a.
með
hætti:
num
AKjörskrá
til
og eftirfarandi
meðvegna
bókstafnum
R. Í kjördeild 2 verða
íbúar
á
eita styrki til verkefna einstaklinga,
fyrirtækja
og
stofnana
er
lúta
að
atvinnusköpun
og
atvinnuþróun,
Egilsstöðum
sem
búa
við
götur,
hverra
nöfn
byrja
á
bókstafskrifstofu sveitarfélagsins að Lyngási 12 á Egilsstöðum á opnunartíma
num
S - Þ og
íbúar í Fellabæ,
og Hallormsstað
og í
nýtum rannsóknum og framþróun
annarra
samfélagsþátta
semEiðum
áhrif geta
haft á atvinnustarfsemi
skrifstofu
til
föstudagsins
27. október 2017.
dreifbýli á Fljótsdalshéraði.
búsetu í sveitarfélaginu.

Kjörskrá
vegna
Alþingiskosninga
liggur frammi
alÓskum
um
leiðréttingar 2016,
á kjörskrá
skal komið
á framfæri við bæjarstjóra eins

sækjendur verða að geta sýnt fram
á fjárhagslega
verkefnis
og getur styrkur
menningi
til sýnisframtíð
á skrifstofu
sveitarfélagsins
aðAtvinnumálasjóðs
Lyngási 12
og unnt
er.verkefnisins.
Tekið
skal fram
að
óheimilt
ei verið meiri en sem nemur 30%
affljótt
heildarfjármögnun
á Egilsstöðum
á opnunartíma
skrifstofu
til föstudagsins
28. er að breyta kjörskrá ef tilkynning

um nýtt lögheimili
hafði ekki borist Þjóðskrá þann 23. september 2017.
október 2016.

ð umsókninni verður að fylgja greinargóð lýsing á verkefninu og með umsóknum um styrki yfir
Óskum um leiðréttingar á kjörskrá skal komið á framfæri við
0.000 skal einnig fylgja með verkáætlun
með
tímasetningum,
fjárhagsáætlun
Á kjördag,
meðan
stendurogyfir, mun yfirkjörstjórn hafa
bæjarstjóra
eins
fljótt og
unntítarleg
er.atkvæðagreiðsla
Tekið
skal fram að(kostnaðaróheimilt
uáætlun), markmiðslýsing og upplýsingar
aðstandendur.
er að breytaum
kjörskrá
ef tilkynning
nýtt
lögheimili hafði ekki á Egilsstöðum.
aðseturumsitt
í Menntaskólanum
borist Þjóðskrá þann 24. september 2016.

in er athygli á því að ónýttar styrkveitingar renna út að 3 mánuðum liðnum frá afgreiðslu styrks og
Talning atkvæða fyrir
kjördæmið
í heild fer fram á Akureyri á vegum
Á kjördag,
stendur
yfir,innan
mun yfirkjörstumsækjandi að endurnýja umsókn
með meðan
skrifleguatkvæðagreiðsla
erindi til atvinnumálafulltrúa
6 mánaða, að
jórn hafa aðsetur sitt í Menntaskólanum
á Egilsstöðum.
Yfirkjörstjórnar
Norðausturkjördæmis.
um kosti þarf að senda inn nýja formlega umsókn ásamt gögnum.
Talning atkvæða fyrir kjördæmið í heild fer fram á Akureyri á

Yfirkjörstjórn
Fljótsdalshéraðs
16. október 2017.
sækjendur eru hvattir til að kynna
sérYfirkjörstjórnar
samþykktir fyrirNorðsjóðinn
svo og úthlutunarreglur
á heimasíðu
vegum
austurkjördæmis.
tsdalshéraðs, undir Stjórnsýsla > Sjóðir, eða fá þær afhentar á skrifstofu sveitarfélagsins. Á sömu
Yfirkjörstjórn
Fljótsdalshéraðs
17. október 2016.
ðum er jafnframt hægt að nálgast
umsóknareyðublöð
fyrir sjóðinn.
Bjarni G Björgvinsson
Bjarni G Björgvinsson

Einar Rafn Haraldsson

sóknarfrestur er til 1. mars 2015, en umsóknum skal skila á skrifstofu Fljótsdalshéraðs að
Einar Rafn Haraldsson Þórunn Hálfdánardóttir
gási 12, Egilsstöðum.
Þórunn Hálfdánardóttir

Fljótdalshérað
Fljótsdalshérað – Lyngási 12 - 700 Egilsstaðir – sími 4 700 700 – www.fljotsdalsherad.is

studd og tekur mið af staðháttum og
sögulegum sérkennum byggðarinnar.
Skilmálar um vernd og uppbyggingu
innan verndarsvæðisins eru greinargóðir og til þess fallnar að markmið
tillögunar um verndun og svipmót
hinnar sögulegu byggðar nái fram að
ganga.“
Tillagan er staðfest að fenginni

umsögn Minjastofnunar Íslands sem
meðal annars horfir til afmörkunar
verndarsvæðis, og gagna sem liggja
til grundvallar greinargerð sem fylgir
tillögunni, þ.m.t. fornleifaskráningar,
húsakönnunar, mats á varðveislugildi
og skilmála um verndun og uppbyggingu innan marka verndarsvæðisins.

Menningarmessa
Fjarðabyggðar 2017

L

augardaginn 4. nóvember
nk. verður Menningarmessa
Fjarðabyggðar haldinn. Tilgangur Menningarmessunar í ár er
að líta yfir farinn veg, horfa fram á
veginn og móta framtíðarsýn fyrir
nýstofnaða Menningarstofu Fjarðabyggðar og Tónlistarmiðstöð Austurlands
„Menningarmessan er vettvangur fyrir grasrót menningarstarfsemi
í Fjarðabyggð til að koma saman,
líta yfir farinn veg, meta stöðu mála
og deila hugmyndum,“ segir Karna
Sigurðardóttir
menningarfulltrúi
Fjarðabyggðar en hún segir viðburðinn vera hluta af aðgerðaáætlun
fyrir Menningarstefnu Fjarðabyggðar, enda sé mannauðurinn á staðnum mikilvægasti hlekkurinn í uppbyggingu blómlegs menningarlífs.
„Það er svo gaman að ferðast
saman og skoða þorpin okkar útfrá
nýjum sjónarhornum. Við vitum
ekki alltaf hvað nágrannarnir okkar
eru að fást við og hvaða áhugaverða
uppbygging er að eiga sér stað í
nærumhverfinu. Hugmyndir fæðast
líka svo oft í góðum rútuferðum,”
segir Karna og hvetur alla áhugasama til að skrá sig sem fyrst. Menningarmessan er samsett af tveimur
stefnumótunarfundum, öðrum um
Tónlistarmiðstöð Austurlands og
hinum um nýstofnaða Menningarstofu Fjarðabyggðar. Fundirnir eru
haldnir á Stöðvarfirði og Reyðarfirði
og skemmtun í lokin verður haldin
í Neskaupstað, svo úr fundarhaldinu
verður menningarferð um Fjarðabyggð.
Allir áhugasamir geta mætt á
messuna og óskað er eftir skráningum í síðasta lagi 28.október á netfangið karna@fjardabyggd.is. Nánari
upplýsingar í síma 896 6971.
„Við hvetjum alla sem áhuga hafa
á menningu í Fjarðabyggð til að
mæta og leggja okkur lið við að gera
Meningarstofuna og Tónlistarmiðstöðina að öflugum bakhjarli menningar á Austurlandi,“ segir Karna
en boðið verður uppá rútuferðir frá
öllum bæjarkjörnum Fjarðabyggðar
(nánar auglýst síðar)

Dagskrá Menningarmessunnar
verður sem hér segir með fyrirvara
um breytingar.
10:00 – Sköpunarmiðstöðin Stöðvarfirði - Kynningarferð um Sköpunarmiðstöð
10:40 – Fundur um Tónlistarmiðstöð Austurlands í
Sköpunarmiðstöðinni
12:40 – Lagt af stað frá
Stöðvarfirði til Reyðarfjarðar
13:20 – Matur í Félagslundi
á Reyðarfirði.
14:00 - Fundur um Menningarstofu Fjarðabyggðar í Félagslundi.
16:00 – Skoðunarferð um
Stríðsárasafnið á Reyðarfirði.
16:50 – Lagt stað frá
Reyðarfirði til Neskaupstaðar.
17:00 - Skoðunarferð um
Tónlistarmiðstöðina á
Eskifirði.
18:15 – Komið í Neskaupstað
– Kvöldverður og skemmtun í Neskaupstað.
21:00 - Rúta til baka

Menningarmessan er hluti af dagskrá
Daga myrkurs en nánari upplýsingar
veitir Karna í síma 896-6971.

Einnig á Dögum myrkurs

Sembalhátíð í Vallaneskirkju verður haldin á Dögum myrkurs;
3. nóvember kl. 18 – Nemendatónleikar – þátttakendur eru nemendur af Héraði og frá Fáskrúðsfirði
5. nóvember kl. 15 – Einleikstónleikar
Guðrúnar
Óskarsdóttur, semballeikara, þar sem
kynnt verður sembaltónlist í tímanna
rás en einnig flutt tónverk eftir ung
austurlensk tónskáld samin sérsaklega
fyrir hátíðina.

styrkur - ending - gæði

hÁgÆða danskar

eldhúsinnréttingar
Þitt er valið

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang
fyrir þá sem þess óska.

gott skipulag

Það getur verið mikil kúnst að nýta pláss á sem bestan máta.
Með fjölbreyttum skápalausnum frá Fríform á hver hlutur sinn stað.
Gott skipulag léttir þér lífið og sparar bæði tíma og fyrirhöfn.

opið:

Mán. - fim. kl. 09 til 18
Föstudaga kl. 09 til 17

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Nettoline fær 5 stjörnur frá
dönskum gagnrýnendum

við hönnum og teiknum

Komdu með eða sendu okkur málin af
eldhúsinu, baðinu, þvottahúsinu,
anddyrinu eða svefnherberginu - og
við hönnum, teiknum og gerum þér
hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu í hæsta gæðaflokki og vönduð
raftæki á vægu verði.

Blaðinu er dreift í 5.500 eintökum á öll heimili
og fyrirtæki á Austurlandi. Blaðið er aðgengilegt
á PDF sniði á vefnum www.fotsport.is

26. október 2017
16. tölublað, 6. árgangur

Að lofa
dugnaðinn
Ég hef eytt bróðurparti sumars á
sjúkrahúsum. Þar hef ég kynnst óaðfinnanlegri þolinmæði og þjónustu
hjúkrunarfólks og annars starfsfólks.
Og það hefur fær mig til að hugsa um
samhengið við loforðin um betra heilbrigðiskerfi því staðreyndin er sú að að
„þrátt fyrir fjársvelti og léleg laun eru
greyin svo dugleg". Svona eins og talað
sé um innflutta þræla. Það er nefnilega
þannig að þeir sem eiga ekki banka,
þurfa að sýna af sér hinn íslenska dugnað. Vinna fram undir myrkur, helst
á tveimur stöðum og sýna jákvæðni,
dugnað og þor. Nú myndi ég aldrei gera
lítið úr hjúkrunarfólki sem hefur sinnt
auma mér af sannri umönnunargleði.
Það er samhengið sem sem angrar mig.
„Heilbrigðiskerfið er í rúst, en stelpurnar eru svo duglegar og góðar". Er ekki
eitthvað brogað við að hàlf ónýtu heilbrigðiskerfi sé haldið uppi af dugnaði,
jákvæðni og þreki starfsfólks? Önnur
hræsni sem fer í taugarnar á mér tengist
innfluttu vinnnuafli og flóttamönnum. Einn vitleysingur fór út í að bera
saman flóttamenn, aldraða og öryrkja.
Hef ekki einu sinni orð um svona fávitagang. Í beinu samhengi hreykja sér
hræsnararnir sem nota einmitt þessa
hópa til að lofa bótum og betrun, þeir
lofa verkafólkið, og þykjast ætla henda
í það klinki. Allir eiga að fá banka til að
verða manneskjur, fólkið er svo duglegt að kjósa yfir sig vitleysuna, duglegt
eins og hjúkrunarfræðingarnir. Og
þeir flissa, þeir eru svo duglegir þessir
pólverjar; það þarf ekki að borga þeim
mannsæmandi laun. Yfirleitt er ég ekki
í svona vondu skapi en misáberandi
óefnanleg kosniningaloforð, skyndi loforðapakkar og gervibros fara í taugarnar á mér. En kjósa skal ég - jafnvel með
því að skila auðu – því ég verð að nýta
rétt minn og vera lýðræðisins þegn. Ég
vona bara að það fari ekki eins og síðast
að einhver sjálfsræðisflokkurinn misbeiti lykilstöðu sinni til þess halda öllu
í þeim heljargreipum að þess sé krafist
af heilbrigðisstarfsfólki og verkafólki
að heilaþvo sig bara með íslenskum
lygum um að dugnaðurinn geri manninn frjálsan. Við viljum nefnilega búa í
þjóðfélagi þar sem sjúklingar geta leitað
lækninga án þess að hafa samviskubit
yfir því að þeir sem sinna þeim séu bara
að bíta á jaxlinn.

Þórunn Egilsdóttir

Líneik Anna Sævarsdóttir

1. sæti í Norðaustur

2. sæti í Norðaustur

Frábærar

pizzur

Við þurfum öflugar konur á þing.
Getum við ekki öll verið sammála um það?

