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Krónan
mælir með!

Áfram
Ísland! 

HEILBRIGÐISMÁL Tannviðgerðum 
hjá börnum hefur fækkað um 
tæpan helming á síðustu tíu árum 
á sama tíma og börnum sem fara til 
tannlæknis hefur fjölgað um tæp 
fjórtán þúsund. 

Árið 1999 voru tannviðgerðir hjá 
börnum 62.108 talsins en tíu árum 
síðar, árið 2019, voru þær 31.173.

Breytingarnar má rekja til samn-
ings Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) 
og Tannlæknafélags Íslands sem 
tók gildi árið 2013, en samkvæmt 
samningnum eru tannlækningar 

barna greiddar að fullu af SÍ fyrir 
utan 2.500 króna árlegt komugjald.

Katrín Guðmundsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Tannlæknafélags 
Íslands, segir fjármunum ríkisins vel 
varið með gerð samningsins. Þá segir 

hún forvarnir og bætta tannheilsu 
barna fjárfestingu til framtíðar. 
„Fjöldi barna sem fara til tannlæknis 
hefur aukist á sama tíma og hlutfall 
viðgerða hefur lækkað sem sýnir 
svart á hvítu að eftir að samningar 
komust á hefur tannheilsa barna 
batnað til muna,“ segir hún.

„Mikilvæg staðreynd er sú að 
mun f leiri börn eru að skila sér til 
tannlæknis í dag þannig að fjár-
hagsstaða heimilanna er ekki fyrir-
staða,“ bætir Katrín við. 

Árið 2012 fóru 47.280 börn til 

tannlæknis en í fyrra voru þau 
58.209. Hlutfall barna sem komu 
til tannlæknis og gert var við í árið 
2012 var 28,8 prósent en á síðasta 
ári var hlutfallið 25,8 prósent.

Samningur á milli SÍ og Tann-
læknafélags Íslands rennur út 
31.  janúar næstkomandi. Katrín 
segir Tannlæknafélagið og SÍ hafa 
verið í samskiptum varðandi fram-
lengingu samningsins. „Við vitum 
fyrir víst að unnið er að þessum 
málum hjá Sjúk ratr yg gingum 
Íslands,“ segir Katrín.  – bdj

Tannviðgerðum hjá börnum 
fækkar um tæplega helming 
Tannviðgerðum hjá börnum hefur fækkað um tæpan helming og komum barna til tannlækna hefur 
fjölgað ört eftir að samningur á milli Sjúkratrygginga Íslands og Tannlæknafélags Íslands tók gildi árið 
2013. Samningurinn rennur út í lok þessa mánaðar en unnið er að framlengingu samningsins hjá SÍ.

VIÐSKIPTI Umfjöllun í erlendum 
miðlum sem Advania fékk eftir að 
fyrirtækið dró regnbogafána að húni 
vegna heimsóknar Mikes Pence, 
varaforseta Bandaríkjanna, var 100 
milljóna virði samkvæmt greiningu. 
Þetta kemur fram í umfjöllun Mark-
aðarins um aukningu í að fyrirtæki 
taki afstöðu til samfélagsmála. – þfh 

Umfjöllunin 
milljóna virði

VIÐSKIPTI Arðsemi eigin fjár Íslands-
banka var á fyrstu níu mánuðum síð-
asta ár allt að fjórum prósentustigum 
undir kröfu Bankasýslunnar.

Íslandsbanki segist vera að bregð-
ast við stöðunni og stefnir að því að 
ná arðsemismarkmiðum sínum á 
næstu tveimur til fjórum árum.
– kij / sjá Markaðinn

Arðsemin undir 
kröfu ríkisins

Árið 2012 fóru 47.280 
börn til tannlæknis en í 
fyrra voru þau 58.209 
talsins.

 Systkinin Pamela Ósk Hjaltadóttir og Hjalti Kristján Hjaltason drógu hvergi af sér við golfæfingar á æfingavellinum Básum undir Grafarholti um kvöldmatarleytið í gærkvöldi. Hinir ungu 
kylfingar þurftu að reikna með norðanþræsingi sem blés þvert á skotlínuna og gekk það giska vel. Batnandi veður næstu daga ætti að auðvelda þeim æfingarnar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI



Veður

Dregur úr vindi og úrkomu í dag, 
fyrst austan til. Norðlæg átt, 
víða 8-13, í kvöld og dálítil él um 
norðanvert landið, annars þurrt. 
Hiti kringum frostmark. 
SJÁ SÍÐU 16

VERÐ FRÁ 69.900 KR. 
FLUG BÁÐAR LEIÐIR TIL MADONNA

18. - 25. JANÚAR

NÁNAR Í SÍMA 585 4000 EÐA Á UU.IS

MADONNA
Á ÍTALÍU

Hlé á veðurviðvörunum

FJÁRSJÓÐSLEIT Sjónvarpsþættirnir 
Vikings njóta mikilla vinsælda um 
allan heim. Þar er fylgst með ævin
týrum Ragnars loðbrókar og annarra 
persóna sem lesendur Íslendinga
sagna kannast vel við. Sagnfræðin 
í þáttunum er kannski ekki alltaf 
hárnákvæm en engu að síður hefur 
umgjörð þáttanna fengið mikið lof. 
Það er History Channel sem fram
leiðir þættina, en nýlega urðu fyrstu 
fimm þáttaraðirnar aðgengilegar á 
streymisveitunni Netflix en sú sjötta 
var frumsýnd í lok síðasta árs.

Undir lok fimmtu þáttaraðar á sér 
stað atriði þar sem ein aðalpersónan 
rannsakar helli og finnur þar kristi
leg tákn og ýmsa muni. Hafa erlendir 
miðlar haldið því fram að atriðið sé 
tilvísun í áralanga leit ítalska dul
málssérfræðingsins Giancarlo Gia
nazza og íslenskra samverkamanna 
hans að hinu goðsagnakennda heil
aga grali en Gianazza er sannfærður 
um að fjársjóðinum hafi verið komið 
fyrir hér á landi.

Talsvert hefur verið fjallað um leit 
Gianazza í íslenskum fjölmiðlum 
undanfarin ár. Hann telur sig hafa 
fundið margs konar vísbendingar, 
meðal annars í Hinum guðdómlega 
gleðileik Dante Alighieri frá 13. öld, 
sem benda til þess að miklum leynd
ardómi hafi verið komið fyrir í felum 
á Íslandi, nánar tiltekið uppi á Kili.

Meðal annars telur Gianzza að 
vísbendingar sé að finna í Sturl
ungu en þar segir frá hópi áttatíu 
„austmanna“ alskjaldaðra, sem hafi 
komið til Þingvalla árið 1217 í fylgd 
með Snorra Sturlusyni. Telur Gia
nazza að þarna sé verið að vísa í hóp 
musterisriddara sem hafi komið 
hingað til lands til þess að fela ein
hvers konar leyndardóm.

Þórarinn Þórarinsson arkitekt 

er einn þeirra Íslendinga sem hafa 
aðstoðað Gianazza undanfarin ár 
við að leitina að hinu heilaga grali. 
Hann segir að leitinni sé hvergi 
nærri hætt en að ekki hafi verið 
skipulagður formlegur leiðangur í 
rúm tvö ár. „Við höfum farið styttri 
ferðir upp á Kjöl en enga formlega 
leiðangra,“ segir Þórarinn. Að hans 
sögn liggja leiðangursmenn undir 

feldi, skoða gögn og vísbendingar 
gaumgæfilega og íhuga næstu skref.

Auðheyrt er að tilvísun hinna vin
sælu sjónvarpsþátta kemur Þórarni 
ekki á óvart. „Þessar kenningar 
Giancarlo eru allrar athygli verðar 
og það er að okkar mati augljóst að 
það er tenging milli þessa verks og 
Íslands. Vandamálið er kannski helst 
það að við vitum ekki að hverju við 
erum að leita. Það hefur aldrei verið 
skilgreint hvað hið heilaga gral er 
og það þarf ekkert að vera að um 
efnislegan fjársjóð sé að ræða,“ segir 
Þórarinn.

Bendir hann á að kenningarnar 
hafi hlotið talsverða athygli víða 
um heim. „Það hefur talsvert verið 
fjallað um þessa leit okkar í erlend
um miðlum. Meðal annars slóst 
ítalskt sjónvarpsteymi í hópinn fyrir 
nokkrum árum og gerði ítarlega 
umfjöllun um kenningar Giancarlo,“ 
segir Þórarinn. bjornth@frettabladid.is

Íhuga næstu skref í leit 
að hinu heilaga grali
Í sjónvarpsþáttunum vinsælu Vikings er eitt atriði líklega tilvísun í kenningar 
um að hinn heilagi kaleikur úr frumkristni sé falinn hérlendis upp á Kili. Leit 
að fjársjóðnum hefur staðið yfir síðan árið 2004 og mun hvergi nærri lokið.

Þessar kenningar 
Giancarlo eru allra 

athygliverðar og það er 
okkar mati augljóst að það 
er tenging milli 
þessa verks og 
Íslands.

Þórarinn Þórar-
insson, arkitekt

Leitin að hinu heilaga grali er tengd vísbendingum í Síðustu kvöldmál
tíðinni, málverkinu fræga eftir ítalska listamanninn Leonardo Da Vinci.

 Veðurviðvaranir voru fyrir landið allt í gær með norðanstormi og hríð. Esjan skýldi íbúum í Reykjavík ágætlega en sjór gekk yfir ferðamenn á 
göngu við Sæbraut. Um miðjan dag í dag má gera ráð fyrir að engar viðvaranir verði í gildi á landinu, öllum til léttis. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

DÓMSTÓLAR Héraðs dómur Reykja
ness hættir að birta nöfn sak
borninga við þing festingar mála. 
Á stæðan er „ó næði frá á kveðnum 
lög manni“, að sögn Sveins Andra 
Sveins sonar hæsta réttar lög manns. 
Um ræddur lög maður hringi í alla 
sem koma fyrir í dag skrá réttarins 
til að bjóða sig fram sem verjanda.

„Ég færi við komandi engar þakkir 
frá okkur kollegum hans fyrir þetta 
ó hag ræði sem hann veldur,“ skrifar 
Sveinn Andri á Facebook.

Sam kvæmt heimildum Frétta
blaðsins er Ómar R. Valdimars son 
um ræddur lög maður. Ómar vildi 
lítið tjá sig um málið og kannaðist 
ekki við kvartanir varðandi sig. Hins 
vegar væri hvorki ó al gengt né ó eðli
legt að bjóða fólki sem sætir á kæru 
þjónustu. Hann hefði að eins sam
band við sak borninga sem séu ekki 
skráðir með verjanda.

Fréttablaðið hefur rætt við nokkra 
lög menn sem segja fram ferði Ómars 
gera þeim erfitt fyrir. Kvartanir hafi 
verið lagðar fram vegna hans.

Berg lind Svavars dóttir, for maður 
Lög manna fé lags Ís lands, stað festi að 
kvartanir hefðu borist en vildi ekki 
upp lýsa hvort þær tengdust vinnu
brögðum Ómars. 

„Ég get ekki tjáð mig frekar um 
það,“ sagði hún.

Þá stað festi Jenný Jóns dóttir, skrif
stofu stjóri Héraðs dóms Reykja ness, 
að nöfn sak borninga yrðu ekki leng
ur birt á dag skrá dóm stólsins. Hún 
hafði þó ekki upp lýsingar um hvers 
vegna á kvörðunin var tekin. – fbl, sks

Taka út nöfn 
sakborninga

Sveinn Andri 
Sveinsson.

Ómar R. 
Valdimars son.

SPÁNN Að minnsta kosti einn lést og 
sex eru alvarlega slasaðir eftir kraft
mikla sprengingu í efnaverksmiðju 
í hafnarborginni Tarragona, rétt 
sunnan við Barcelona í Katalóníu á 
Spáni.

Að sögn spænskra fjölmiðla varð 
sprengingin í verksmiðjuhverfi 
klukkan hálf sjö í gærkvöldi að 
staðartíma. Tveir af þeim sex sem 
eru slasaðir voru með mjög alvar
leg brunasár. Sá sem lést virðist 
hafa látist eftir að bygging hrundi í 
Torrefortahverfinu, sennilega vegna 
höggbylgju.

Er Fréttablaðið fór í prentun í gær 
voru slökkviliðsmenn og lögregla á 
svæðinu að reyna að slökkva eldinn. 
Þá var búið að útiloka að eiturefni 
hefðu borist út í andrúmsloftið sam
kvæmt fréttum spænskra fjölmiðla.  
– ilk

Manntjón í 
sprengingu  
í Tarragona
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Fáðu fréttablað dagsins í  
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana. 
Skráðu þig á póstlista blaðsins á 
www.frettabladid.is#nyskraning 
Það kostar ekkert.

Það er við svona 
aðstæður sem 

alvarleg mikstök eiga sér 
stað.
Vilhjálmur Ari Ara
son, sérfræðingur 
á bráðamóttöku

Bragfræði og vísnagerð
Viltu læra að yrkja vísur?

Námskeið í bragfræði og vísnagerð 
verður haldið helgina  
18. og 19. janúar. Kennd verða  
undirstöðuatriði í vísnagerð og farið 
yfir helstu bragarhætti.  
Sérstök áhersla á limrugerð.

Staður:  
Foldaskóli, Logafold 1.

Tími:  
Kl. 13:00 til 16:00  
laugardag og sunnudag.

Námskeiðið kostar kr. 18.000. Inni- 
falin í verðinu er áframhaldandi 
leiðsögn gegnum netið fyrir þá sem 
vilja halda áfram að æfa sig.

Umsjón og kennsla: Ragnar Ingi Aðalsteinsson, 
 ria@hi.is – 895 8697/567 1887

BRETLAND Boris Johnson, forsætis-
ráðherra Bretlands, stakk upp á því 
á breska þinginu í gær að hópfjár-
mögnun yrði notuð til að tryggja 
að Big Ben hringi þegar Brexit 
gengur í garð þann 31. janúar næst-
komandi.

Vegna viðgerða á turninum fræga 
í Westminster, þar sem þingið hefur 
aðsetur, hefur bjöllunni, sem vegur 
tæp 14 tonn, ekki verið hringt síðan 
2017 nema í undantekningartil-
vikum. Til þess að hægt verði að 
hringja henni nú þarf að setja upp 
bráðabirgðagólf í turninum auk 
þess sem setja þarf nýjan kólf í 
bjölluna.

Kostnaður við framkvæmdirnar 
auk kostnaðar vegna tafa á við-
gerðum turnsins gæti numið allt 
að hálfri milljón punda eða sem 
jafngildir um 80 milljónum króna. 
Breytingartillaga við Brexit-frum-
varp Johnsons sem hefði tryggt að 
bjallan hljómaði komst ekki á dag-
skrá þingsins.

Bjallan í turninum fræga, Big Ben, vegur fjórtán tonn.NORDICPHOTOS/GETTY

Vill að Big Ben hringi Brexit inn

Forseti neðri deildar þingsins 
segir að kostnaðurinn sé of mikill 
til að réttlæta verkefnið. Hver 
bjölluhringing myndi kosta um 50 
þúsund pund og hafa verði í huga 
að fáir myndu heyra hringingarnar.

Paul Kembery, sérfræðingur í 

klukkuviðgerðum, segir í samtali 
við BBC að tíminn sem sé til stefnu 
dugi líklega ekki til að koma bjöll-
unni í stand þótt fjármagn fáist. 
Brexit mun formlega taka gildi 
klukkan ellefu að kvöldi föstudag-
inn 31. janúar. – sar

HEILBRIGÐISMÁL „Ég hef aldrei séð 
það svartara,“ segir Vilhjálmur Ari 
Arason, sérfræðingur á bráðamót-
töku Landspítalans til f jögurra 
áratuga. „Þetta er ekki gamla, góða 
slysó lengur. Gangarnir eru fullir af 
veiku fólki á venjulegum degi, það 
er við svona aðstæður sem alvarleg 
mistök eiga sér stað.“

Málefni bráðamóttökunnar hafa 
verið í hámæli síðustu daga eftir 
að greint var frá því að maður lést 
skömmu eftir að hafa verið sendur 
heim af bráðamóttökunni vegna 
álags. Í síðustu viku sendu vakt-
stjórar hjúkrunar á deildinni áskor-
un til heilbrigðisráðherra, Alþingis 
og stjórnar Landspítalans um að 
finna lausn á vanda deildarinnar.

Velferðarnefnd Alþingis fundaði 
um stöðuna í heilbrigðiskerfinu í 
gær. Á fundinn mættu Páll Matthí-
asson, forstjóri Landspítalans, 
ásamt öðrum starfsmönnum spít-
alans, þar á meðal Ebbu Margréti 
Magnúsdóttur, formanni lækna-
ráðs. Helga Vala Helgadóttir, for-
maður nefndarinnar, er ánægð með 
fundinn. „Það var gagnlegt að heyra 
tillögur frá starfsfólki um hvað sé 
hægt að gera, það er mjög gagnlegt,“ 
segir Helga Vala. „Vandinn er bráða-
móttökuvandi, þetta er vandi heil-
brigðiskerfisins. Heilbrigðiskerfið 
er vanfjármagnað, með þá vitneskju 
þurfum við að leita allra leiða til að 
bregðast við. Þau eru með lausn á 
því, við þurfum að fjármagna lausn-
irnar. Það er hægt að bregðast við 

Ástandið ekki verra í áratugi

án mikils tilkostnaðar. Við þurfum 
ekki að bíða í áratug. Það þótti mér 
gagnlegt við þennan fund.“ Í dag 
mun svo nefndin funda með full-
trúum annarra heilbrigðisstofnana 
þar sem kannað verður hvort þar sé 
rými til að taka við verkefnum.

Vilhjálmur Ari segir sárt að horfa 
upp á ástandið versna ár frá ári. „Við 
sjáum fram á að þurfa að minnka 
almenna slysa- og bráðaþjónustu 
fyrir almenning, barnafólk og eldri 
borgara. Auðvitað hefur oft verið 
álag, en ekki viðvarandi tappi í 
kerfinu eins og nú er með fráflæðis-

vandann. Í dag erum við mikið að 
sinna langveiku fólki á bráðamót-
tökunni, jafnvel svo dögum skiptir 
á göngunum sem kemst hvorki lönd 
né strönd,“ segir Vilhjálmur.

Samt sem áður hafi deildinni 
tekist að tækla erfið mál. „Þegar 
það varð alvarlegt rútuslys 2016 var 
bílageymslunni breytt í greiningar-
stöð og í svínaf lensufaraldrinum 
um árið í sjúkradeild. Vandinn er 
líka sá að langvarandi álag er slíkt 
að erfiðara er að fá vel hæft starfs-
fólk til starfa við slíkar aðstæður.“
 arib@frettabladid.is

1 Harmleikurinn í Torrevieja: 
Kona hins látna segir sorgina 

ó bæri lega Maðurinn sem er í haldi 
lögreglunnar á Spáni grunaður 
um að hafa orðið sambýlismanni 
móður sinnar að bana í borginni 
Torrevieja heitir Guðmundur Freyr 
Magnússon.

2 Strætó endaði úti í Reykja
víkur  tjörn Betur fór en á 

horfðist í gærkvöldi þegar strætis
vagn endaði úti í Reykjavíkurtjörn í 
roki og hálku.

3 Heil brigðis ráð herra vill ekki 
að læknar tali um neyðar

á stand Svandís Svavarsdóttir 
heilbrigðisráðherra fundaði með 
læknaráði í gær þar sem hún 
biðlaði til lækna að hætta að tala 
Landspítalann niður.

4 Willi am tjáir sig um Harry: 
„Við erum að skildir“ Willi am 

Bretaprins segist ekki lengur geta 
stutt við bakið á bróður sínum, 
Harry prins, líkt og áður vegna fyrir
hugaðrar breytingu á stöðu hans.

Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

Páll Matthíasson, forstjóri Landspítalans, mætti á fund velferðarnefndar Alþingis í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Læknir sem unnið hefur 
á bráðamóttöku Land-
spítalans í áratugi segir 
ástandið á deildinni 
aldrei hafa verið verra. 
Staðan var rædd á fundi 
velferðarnefndar.

LÖGREGLUMÁL „Ég mætti í dóm-
salinn klukkan tíu en réttarhaldið 
tafðist og ég stóð ekki fyrir framan 
dómara fyrr en á milli klukkan eitt 
og tvö í dag. Þar rakti ég atburðarás-
ina og hvernig sonur minn braust 
inn í íbúðina sturlaður vegna fíkni-
efnaneyslu og myrti sambýlismann 
minn.“

Þetta segir Kristín Guðmunds-
dóttir, móðir Guðmundar Freys 
Magnússonar sem ákærður er fyrir 
að myrða sambýlismann móður 
sinnar í bænum Torrevieja á Spáni. 

„Ég sagði dómaranum frá því að 
hann hafði brotið sér leið inn og 
það voru dyr sem skildu okkur að. Í 
þeim var hert tvöfalt gler. Hann tók 
14 kílóa gaskút og grýtti honum af 

slíku af li að glerið splundraðist. 
Hann kom æðandi inn með hníf-
inn í áttina að okkur og minnstu 
munaði að ég yrði á milli. Hann 
stakk síðan sambýlismann minn 
ítrekað með vopninu. Sonur minn 
sem hefur verið í neyslu í mörg ár 
var sturlaður af fíkniefnaneyslu 
og hefur verið það í mörg ár. Í slíku 
ástandi er sonur minn óþekkjan-
legur og eitrið kallar fram illskuna.“

Kristín lýsti fyrir dómaranum 
að Guðmundur hefði næst tekið 
lykla að sportbíl sem þau höfðu til 

umráða. Hann komst ekki burt á 
bílnum þar sem hlið við húsið var 
lokað. Þegar hann fór að reyna opna 
hliðið stökk Kristín út, tók lykilinn 
úr bílnum og læsti. Aðspurð hvort 
hún hafi ekki óttast um líf sitt á 
þessari stundu kveðst hún hafa 
verið logandi hrædd en í raun sama 
þó að hún myndi einnig láta lífið.

„Þegar sjúkraliðar komu á vett-
vang og voru að huga að sambýlis-
manni mínum fannst mér gaskútur-
inn vera fyrir. Ég færði hann því út 
í garð. Kannski þess vegna dró lög-

reglan þá ályktun fyrst að til átaka 
eða það hafi verið framburður 
sonar míns. Það voru engin átök, 
sambýlismaður minn var myrtur 
með köldu blóði.“

Kristín segir að frammi fyrir 
dómaranum hafi hún engu ástæðu 
séð til að draga úr verknaði sonar 
síns. „Það er ekki hægt með nokkru 
móti að verja þennan hrylling. Ég og 
sambýlismaður minn höfðum átt 
yndislegt ástríkt samband í tvö ár 
og elskuðum hvort annað. Ég vona 
bara að ég fái að kveðja hann.“ – kkg

Móðirin í Torrevieja kveðst hafa sagt dómaranum sannleikann
Það er ekki hægt 
með nokkru móti 

að verja þennan hrylling.

Kristín Guðmundsdóttir, móðir 
Guðmundar Freys Magnússonar 
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Á hverju ári fer fram keppni ungra 
einleikara sem Sinfóníuhljómsveit 

Íslands stendur fyrir í samvinnu við 
Listaháskóla Íslands. Fjórir ungir 
einleikarar báru sigur úr býtum í keppninni 
í ár og stíga nú á stóra sviðið með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands á tónleikum 
í Eldborg. Óhætt er að segja að mikil 
eftirvænting ríki í aðdraganda tónleikanna 
og verður spennandi að sjá þessa ungu og 
upprennandi tónlistarmenn taka sín fyrstu 
skref inn í heim atvinnumennskunnar. 
 
Námsmenn geta nú þegar tryggt sér miða 
á 1.800 kr. gegn framvísun Skólakorts 
Sinfóníunnar í miðasölu Hörpu.

Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50 @icelandsymphony  /  #sinfó

16. JANÚAR
19:30

Anna-Maria Helsing  hljómsveitarstjóri

Kristín Ýr Jónsdóttir þverflauta 
Sólveig Vaka Eyþórsdóttir fiðla 
Flemming Viðar Valmundsson harmóníka 
Gunnar Kristinn Óskarsson trompet

Jacques Ibert  
Flautukonsert

Max Bruch  
Fiðlukonsert nr. 1

Arne Nordheim  
Spur, harmóníkukonsert

Alexander Arutiunian  
Trompetkonsert í As-dúr



 Karlar dvelja rúmum 
sólarhring lengur en konur 
en fleiri konur leggjast inn.
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Rannís auglýsir eftir umsóknum um styrki úr Æskulýðssjóði 
til verkefna sem tengjast tilgangi sjóðsins. Hlutverk 
sjóðsins er að styrkja verkefni á vegum æskulýðsfélaga og 
æskulýðssamtaka.

Æskulýðssjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki tvisvar 
sinnum á ári, 17. febrúar og 15. október.

Umsóknareyðublöð og leiðbeiningar er að finna á:
www.rannis.is/sjodir/aesku-ithrotta/aeskulydssjodur/.

Umsóknum skal skila á rafrænu formi fyrir 
kl. 16:00 mánudaginn 17. febrúar.

Nánari upplýsingar veitir
Andrés Pétursson 
andres.petursson@rannis.is

Umsóknarfrestur er 17. febrúar 2020 

Æskulýðs-
sjóður

LÖGREGLUMÁL Þrjátíu manns sátu í 
gæsluvarðhaldi á dag að meðaltali 
í fyrra sem er metfjöldi á undan-
förnum tíu árum. Þetta sýna tölur 
sem Fréttablaðið af laði hjá Fang-
elsismálastofnun.

Fjöldinn hefur farið stigvaxandi 
frá árinu 2014 þegar ellefu sátu í 
gæsluvarðhaldi að meðaltali á dag. 
Árin þar á undan rokkaði fjöldinn 
upp og niður og var mestur 2012 
þegar meðaltalsfjöldi í gæsluvarð-
haldi var 21,6.

Um heildarfjölda sem úrskurð-
aður er í gæsluvarðhald er að ræða, 
en auk vistunar í fangelsi kemur 
fyrir að gæsluvarðhaldsfangar séu 
vistaðir á sjúkrastofnunum eða á 
vegum Barnaverndarstofu þegar 
um ungmenni undir lögaldri er að 
ræða.

Fréttablaðið fjallaði um gríðar-
lega fjölgun í úrskurðum um gæslu-
varðhald í mars í fyrra. Í fréttinni 
kom fram að gæsluvarðhaldsúr-
skurðum hefði fjölgað gríðarlega 
á undanförnum árum án þess 
að innkomnum ákær umálum 
eða sakamálum í rannsókn hefði 
fjölgað. 

Þeim sem Fréttablaðið ræddi við 
bar saman um að óvenjumörg þung 
mál hefðu verið til rannsóknar á 
árinu 2018 sem skýrt gæti fjölgun 
gæsluvarðhaldsúrskurða að ein-
hverju leyti, meðal annars vegna 
mála þar sem hópar manna höfðu 
stöðu sakbornings.

Met í fjölda sem sætir 
gæsluvarðhaldi á dag
Fjöldi þeirra sem sæta gæsluvarðhaldi að meðaltali á dag eykst frá ári til árs. 
Meðalfjöldi hefur þrefaldast á nokkrum árum. Reglubundið eftirlit Umboðs-
manns Alþingis með gæslu- og einangrunarvist stendur nú yfir á Hólmsheiði.

Atkvæðagreiðsla fer fram í dag

Nancy Pelosi, leiðtogi Demókrataf lokksins í fulltrúadeild Bandaríkjaþings, tilkynnti á fundi f lokksins í Washington í gær að atkvæðagreiðsla 
um það hverjir innan f lokksins munu f lytja mál um meint embættisbrot Bandaríkjaforseta fyrir þeirra hönd, fari fram í dag. Pelosi hefur vikum 
saman neitað að halda atkvæðagreiðsluna en að henni lokinni er málið alfarið komið í hendur öldungadeildar þingsins.  NORDICPHOTOS/GETTY

Fréttablaðið óskaði eftir upp-
lýsingum um fjölda gæsluvarð-
haldsúrskurða fyrir árið 2019 en 
þær liggja ekki enn fyrir hjá Dóm-
stólasýslunni.

Í gær hófst regluleg eftirlitsheim-
sókn Umboðsmanns og starfsfólks 
hans í fangelsið á Hólmsheiði í 
Reykjavík. Að þessu sinni eru skoð-
aðar aðstæður fólks þar sem sætir 
gæsluvarðhaldi, bæði í einangrun 
og lausagæslu. 

Um er að ræða svokallað OPCAT-
eftirlit sem fer fram á grundvelli 
Samnings Sameinuðu þjóðanna 
gegn pyndingum. Hjá Umboðs-
manni starfar sérstök nefnd sem 
sinnir eftirliti á grundvelli samn-

ingsins með aðstæðum fólks sem 
hefur verið svipt frelsi sínu. 

Umboðsmaður Alþingis tók við 
þessu hlutverki eftir að íslenska 
ríkið fullgilti sérstaka bókun við 
pyndingasamninginn og hefur 
nefndin farið í heimsóknir á fjórar 
stofnanir sem vista frelsissvipta 
og er heimsóknin á Hólmsheiði sú 
fimmta.  

Í heimsóknunum er lögð áhersla 
á trúnaðarsamtöl við vistmenn og 
starfsfólk auk athugunar á aðbún-
aði og starfsháttum. Eftirlitið lýtur 
meðal annars að hugsanlegum 
þvingunum og öryggisráðstöf-
unum auk skráningar á ýmsum 
atriðum.  adalheidur@frettabladid.is

✿  Meðalfjöldi í gæsluvarðhaldi á dag
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HEILBRIGÐISMÁL Hver íslenskur 
sjúklingur dvelur að meðaltali 6,5 
daga eftir innlögn á spítala. Kemur 
þetta fram hjá Eurostat, tölfræði-
stofnun Evrópusambandsins. Er 
þetta vel undir meðaltali Evrópu-
sambandsríkja en hærra en hjá 
flestum Norðurlandaþjóðum.

Fæstar nætur dvelja hollenskir 
sjúklingar á spítölum, 4,5, en ekki 
langt þar á eftir koma Norðmenn, 
Svíar og Danir. Finnar eru einu 
sjúklingarnir sem dvelja lengur en 
þeir íslensku á spítölum. Lengst 
dvelja Ungverjar á spítölum, 9,8 
nætur að meðaltali en þar á eftir 
koma margar af stórþjóðunum, svo 
sem Frakkar, Þjóðverjar og Ítalir.

Þegar íslensku tölurnar eru 
greindar eftir kyni kemur fram að 
karlar dvelja rúmum sólarhring 
lengur en konur, eða 7,3 nætur á 
móti sex. Fleiri konur leggjast hins 
vegar inn en karlar. – khg

Dvelja tæpa 
viku á spítala

Fleiri konur leggjast inn á spítala á 
Íslandi en karlar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Ármúli 8   I   108 Reykjavík   I   Sími 516 0600   I   www.birgisson.is

KRONOTEX HARÐPARKET 

8 mm AC4 VERÐ FRÁ 1.490 KR. m²

10 mm AC5 VERÐ FRÁ 2.590 KR. m²

VERÐDÆMI

VEGG- & GÓLFFLÍSAR
30x60 cm VERÐ FRÁ  3.990 KR. m²

KÄHRS VIÐARPARKET 

3JA STAFA VERÐ FRÁ 4.190 KR. m²

VÍNYLPARKET VERÐ FRÁ 3.990 KR. m²

RINGO INNIHURÐIR 
HURÐ OG KARMUR HVÍTLAKKAÐ 
VERÐ FRÁ 29.990 KR.

40% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM FYLGIEFNUM

JANÚAR
ÚTSALA



Stúlkan fékk ekki 
þá umönnun og ást 

sem hún þarfnaðist frá 
foreldrum sínum.

Daniel Kurth hjá félagsþjónustu 
Barnim

ÞÝSKALAND Rannsókn er hafin hjá 
saksóknara í máli fimm ára stúlku 
sem tekin var af foreldrum sínum 
í bænum Eberswalde norðan við 
höfuðborgina Berlín þann 20. des-
ember síðastliðinn. Stúlkan var 
alvarlega vanrækt og var f lutt á 
spítala. Tvö eldri systkini hennar 
voru einnig fjarlægð af heimilinu.

„Stúlkan fékk ekki þá umönnun 
og ást sem hún þarfnaðist frá for-
eldrum sínum,“ sagði Daniel Kurth 
hjá félagsþjónustu sveitarfélagsins 
Barnim.

Rannsóknin hefur þegar leitt í 
ljós að stúlkan hafi ekki farið út 

fyrir hússins dyr í nokkur ár og í 
að minnsta kosti tvö ár hafi hún 
þurft að bjarga sér algerlega sjálf. 
Vanrækslan er mjög áþreifanleg og 
er stúlkan langt á eftir jafnöldrum 

sínum bæði í líkamlegum og and-
legum þroska. Ekkert hefur komið 
fram sem bendir til þess að systkini 
hennar hafi hlotið sömu vanrækslu.

Stúlkan hefur þegar verið útskrif-
uð af spítalanum og er nú í umsjá 
fylkisins.

Málið hefur vakið mikla reiði í 
Þýskalandi og kveikt spurningar 
um áreiðanleika barnaverndar-
kerfisins sem hafði fylgst með fjöl-
skyldunni í meira en tvö ár. Gagn-
rýnt er að engar viðvörunarbjöllur 
hafi farið af stað í svo langan tíma 
og að barnaverndarnefnd hafi ekki 
tilkynnt lögreglu um málið. – khg

Fimm ára stúlka í Þýskalandi fékk ekki að fara út undir bert loft

Daniel Kurth og Yvonne Dankert sitja fyrir svörum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550 5654/ jonivar@frettabladid.is 

VÖRUBÍLAR OG 
VINNUVÉLAR

Veglegt sérblað Fréttablaðsins um vörubíla og 
vinnuvélar kemur út þriðjudaginn 28. janúar nk. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

HEILBRIGÐISMÁL Gunnar Hrafn 
Birgisson, forstöðumaður Sálfræði-
ráðgjafar háskólanema, segir að Sál-
ræktarverkefnið hafi gengið mjög 
vel. En það er tilraunaverkefni sem 
hófst fyrir ári og byggir á hópmeð-
ferðartímum þar sem nemendur fá 
aðstoð og stuðning. Ákveðið var að 
halda áfram með verkefnið í ár.

„Við mátum árangurinn og flest-
ir sem tóku þátt gáfu verkefninu 
9 eða 10 í einkunn og enginn var 
óánægður,“ segir Gunnar. „Nem-
endur fundu að þetta bætti líðan 
og hjálpaði þeim við námið og dag-
legar athafnir.“

Í fyrra tóku 36 nemendur þátt. 
Gunnar stýrir fundunum og hefur 
þrjá doktorsnema, sem eru orðnir 
sálfræðingar, sér til aðstoðar. Sál-
ræktarverkefnið er ókeypis og 
aðeins fyrir nemendur Háskóla 
Íslands. Í sjö ár hefur Sálfræðiráð-
gjöfin sinnt einkatímum fyrir nem-
endur og er viðtalsgjaldið aðeins 
1.500 krónur.

Vandamálin sem nemendurnir 
glíma við eru af ýmsum toga, svo 
sem þunglyndi, kvíði, svefntruflan-
ir, fíknivandi, fjölskyldumál, ásta-
mál og margt f leira. Segir Gunnar 
að í mörgum tilvikum sé um mjög 
alvarlegan vanda að ræða.

Ólíkt því sem mætti halda sé 
eftirspurnin ekki meiri í kringum 
prófin, heldur jöfn og þétt yfir vet-
urinn. Þekkt er sú saga að háskóla-
nemar geti „lesið yfir sig“ en Gunn-
ar segir ekkert benda til þess. „Það 

er ekki orsakaþáttur en fólk getur 
verið undir miklu álagi þegar verk-
efnaskil eru mikil og próf, jafn vel 
álag heima fyrir líka. Það getur 
tekið virkilega á að vera í háskóla,“ 
segir hann.

Aðspurður um hvort það virki 
vel að aðstoða fólk með mismun-
andi greiningar samtímis segir 
Gunnar svo vera og sé vel þekkt.

„Fólk lærir af fjölbreytninni og 
við notum hugræna atferlismeð-
ferð við að kenna nemendum að 
fást við erfiðar tilfinningar, til-
einka sér markvissari og árangurs-

ríkari hegðun,“ segir hann. „Nem-
endur læra líka hverjir af öðrum og 
þeir sem lengra eru á veg komnir 
geta miðlað sinni reynslu til þeirra 
sem skemur eru komnir.“

Gunnar segir nema úr öllum 
greinum leita sálfræðiaðstoðar. 
Um 20 prósent þeirra séu erlendir.

 „Við höfum fengið fólk hingað 
úr öllum heimsálfum. Þetta eru oft 
nemar með aðlögunarerfiðleika, 
fólk sem er að reyna að spjara sig 
hérna á Íslandi langt frá sínu stuðn-
ingsneti.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Andlegur vandi háskólanema 
fjölbreyttur og oft alvarlegur
Tilraunaverkefninu Sálrækt verður haldið áfram innan Háskóla Íslands, en það eru hópmeðferðartímar 
þar sem nemendur fá aðstoð og stuðning við andlegum vandamálum. Nemendur úr öllum greinum og 
öllum heimsálfum hafa nýtt sér sálfræðiráðgjöf háskólanema. Enginn óánægður, segir forstöðumaður.

MENNTAMÁL Grænbók um fjár-
veitingar til háskóla hefur verið 
birt í samráðsgátt stjórnvalda. Þar 
er farið yfir núverandi fjármögn-
unarkerfi og þá valkosti sem eru í 
boði við hönnun á nýju kerfi sem og 
helstu áskoranir háskólakerfisins.

Verkefnið er liður í stefnu- og 
aðgerðaáætlun Vísinda- og tækni-
ráðs 2017-2019 þar sem segir að 
endurskoða skuli reglur um fjár-
veitingar til háskóla. Í skýrslunni 
kemur fram að þrjár meginleiðir séu 
til að deila fé milli háskóla.

Í fyrsta lagi sé hægt að gera það 
eftir árangursmælikvörðum, í öðru 
lagi með föstum fjárveitingum og í 
þriðja lagi með því að fjármagna 
ákveðin verkefni beint. Núverandi 
kerfi byggir á reiknilíkani þar sem 
fjárveitingar fylgja nemendum.

„Þegar reiknilíkan háskóla var 
innleitt á sínum tíma var áhersla 
stjórnvalda fyrst og fremst að efla 
háskólakerfið, stækka það og fjölga 
háskólamenntuðum hér á landi,“ 
segir Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra. 

„Hvatarnir í því reiknilíkani eru 
í takt við þau markmið og í megin-
dráttum gekk stefnan eftir: braut-
skráningum fjölgaði, námsframboð 
jókst, háskólum fjölgaði og rann-
sóknarstarf efldist,“ bætir ráðherr-
ann við.

Í skýrslunni segir að hvatinn í 
núverandi kerfi sé einsleitur, ýti 
undir áherslu á magn fremur en 
gæði. Þá séu verðflokkar sem ætlað 
er að taka tillit til mismunandi 
kostnaðar milli námsgreina of 
margir. Fjárveitingar hafi heldur 
ekki fylgt fjölgun nemenda.

Grænbókin verður nú í samráðs-
ferli til 7. febrúar en í framhaldinu 
verður unnin hvítbók sem stefna 
stjórnvalda verður svo byggð á. 
– sar

Kerfið leggur 
áherslu á magn 
fremur en gæði

Sálræktarverkefnið heldur áfram í ár. Fimmtungur nemenda sem leita aðstoðar er erlendur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það getur tekið 
virkilega á að vera í 

háskóla.

Gunnar Hrafn 
Birgisson, for-
stöðumaður Sál-
fræðiráðgjafar HÍ
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UMBOÐSAÐILI JEEP© OG RAM TRUCKS Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA  
ÞVERHOLTI 6 • 270 MOSFELLSBÆR S. 534 4433 • WWW.ISBAND.IS
ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 - LAUGARDAGA 12-16

35”, 37” OG 40” BREYTINGAR 
VERÐ FRÁ 400.000 KR.

RAM CREW CAB
TILBOÐ Á LAGERBÍLUM  

GOTT ÚRVAL TIL AFGREIÐSLU STRAX

RAM MEGA CAB
TILBOÐ Á LAGERBÍLUM  

GOTT ÚRVAL TIL AFGREIÐSLU STRAX

35, 37” OG 40” BREYTINGAR

JEEP© GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
AFMÆLISTILBOÐ FRÁ: 10.390.000 KR.

LISTAVERÐ FRÁ: 10.990.000 KR.

JEEP© RENEGADE LIMITED
AFMÆLISTILBOÐ FRÁ: 5.490.000 KR.

LISTAVERÐ FRÁ: 6.170.000 KR.

JEEP© CHEROKEE LONGITUDE LUXURY
AFMÆLISTILBOÐ FRÁ: 7.790.000 KR.

LISTAVERÐ FRÁ: 8.456.000 KR.

JEEP© GRAND CHEROKEE OVERLAND
AFMÆLISTILBOÐ FRÁ: 11.390.000 KR.

LISTAVERÐ FRÁ: 11.990.000 KR.

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

UMBOÐSAÐILI RAM OG JEEP© Á ÍSLANDI

AFMÆLISTILBOÐ
Á MJÖG VEL ÚTBÚNUM JEPPUM

35” BREYTING
VERÐ FRÁ 1.990.000 KR.

33” BREYTING 
VERÐ FRÁ 690.000 KR.

JEEP© COMPASS LIMITED
AFMÆLISTILBOÐ FRÁ: 5.990.000 KR.

LISTAVERÐ FRÁ: 7.424.000 KR.

JEEP© WRANGLER RUBICON
AFMÆLISTILBOÐ FRÁ: 11.960.000 KR.

FULLT VERÐ: 12.590.000 KR.

ALLIR BÍLAR TIL AFGREIÐSLU STRAX TÖKUM GAMLA BÍLINN UPP Í NÝJAN 

5.990.000 KR.
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Allir sem aka 
veginn gera 
sér grein fyrir 
því að örlög 
þeirra gætu 
verið í 
höndum 
þeirra sem á 
móti koma, 
og því þarf að 
breyta.

 

Ávinningur-
inn sem næst 
með stofnun 
Hálendis-
þjóðgarðs er 
sigur fyrir 
náttúru-
vernd.

Sunna Karen 
Sigurþórsdóttir
sunna@frettabladid.is

Nú hillir undir þjóðgarð á hálendinu, nokkuð 
sem áhugafólk um náttúruvernd hefur 
barist fyrir árum saman. Umhverfisráð-

herra hefur kynnt frumvarp um málið, sem mun 
koma fyrir Alþingi á næstu vikum. Þá verður hægt 
að gera að veruleika baráttumál um þjóðgarð á 
hálendi landsins, mál sem Vinstri græn hafa lengi 
lagt áherslu á og kveðið er á um í stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnarinnar.

Innan þjóðgarðsins verður að finna ein stærstu 
óbyggðu víðerni í Evrópu. Á svæðinu eru miklar and-
stæður og fjölbreytileiki í landslagi og jarðmyndun-
um og þjóðgarður á miðhálendi Íslands yrði risastórt 
framlag til náttúruverndar á heimsvísu. Lagt er til 
að almenn mörk þjóðgarðsins miðist við landsvæði 
sem eru í sameign þjóðarinnar – á þjóðlendum innan 
miðhálendislínu.

Umfangsmikil vinna stjórnvalda hefur átt sér stað 
um málið allt frá árinu 2016. Undirbúningsnefnd 
hélt ótal fundi með heimafólki og hagsmunaaðilum, 
opnir fundur voru haldnir þar sem hægt var að koma 
sjónarmiðum á framfæri og ráðslagað var við sér-
fræðinga. Hægt var að koma athugasemdum á fram-
færi í samráðsgátt og umhverfis- og samgöngunefnd 
mun senda það til umsagnar þegar það kemur fyrir 
þingið. Þá hefur ráðherra hitt allar sveitarstjórnir á 
svæðinu og skipulagt opna fundaröð um landið til að 
kynna málið.

Það er morgunljóst að um jafn viðamikið mál og 
þetta eru skiptar skoðanir; allt frá því að vilja engan 
þjóðgarð yfir í að vilja strangari friðunarskilmála 
en fylgja þjóðgarði og friða enn stærra svæði. Það er 
sjálfsagt og eðlilegt að hafa skiptar skoðanir á þeim 
framkvæmdum sem mögulega yrðu innan þjóð-
garðs. Fyrir mér er ávinningurinn í stofnun þjóð-
garðs aðalatriðið.

Fyrir okkur sem aðhyllumst náttúruvernd er 
mikilvægt að hafa stóru myndina í huga. Stofnun 
Hálendisþjóðgarðs er mikill sigur fyrir náttúru-
vernd. Sigur sem barist hefur verið fyrir árum saman, 
en verður nú að veruleika. Það er aðalatriðið.

Sigur fyrir náttúruvernd

Kolbeinn  
Óttarsson 
Proppé
þingmaður 
Vinstri grænna

Strákarnir okkar
Karlalandsliðið í handbolta er 
í náðinni á ný eftir frækilega 
frammistöðu á Evrópumótinu. 
Fátt kveikir meira þjóðarstolt 
en að leggja Dani, skila maðkaða 
mjölinu. Að valta yfir SovétPútín 
er heldur ekki óvinsælt. Þessi 
árangur kemur þjóðinni í opna 
skjöldu. Knattspyrnulands-
liðið var fyrir löngu búið að stela 
nafnbótinni Strákarnir okkar 
og meira að segja körfuboltast-
rákarnir líka. Árangur hand-
boltans var eitthvað úr grárri 
forneskju, eins og heimsmet 
Skúla Óskarssonar eða Bermú-
daskálin. Nú hamast þjóðin við 
að leggja nöfn landsliðsmanna á 
minnið og þykist aldrei hafa hætt 
að fylgjast með. Því þeir eru jú 
alltaf Strákarnir okkar.

Seðló til varnar
Seðlabankinn er aftur kominn í 
klandur. Nú síðast með ráðningu 
eins þriggja upplýsingafulltrúa 
sem kærunefnd jafnréttismála 
tætti í sig. Lesningin er nánast 
átakanleg þar sem farið er ofan 
í saumana á gífurlegum mun á 
umsækjendunum. Það er hins 
fullt tilefni til að koma bankan-
um til varnar í þessu tilfelli. Með 
ráðningunni var komið í veg fyrir 
að duglegur reynslubolti hyrfi 
úr fjölmiðlum til þess að halda 
úti Twitter, Snapchat, MySpace, 
Instagram, TikTok og Tinder-
reikningum stofnunarinnar.
kristinnhaukur@frettabladid.is
arib@frettabladid.is

Það voru ekki margir dagar liðnir af nýju 
ári þegar fyrsta frétt af lokun Reykja-
nesbrautar birtist. Það voru heldur 
ekki margir dagar liðnir þegar fyrsta 
banaslys ársins varð, en það varð á ein-
breiðum kaf la á Reykjanesbraut, á milli 

Krýsuvíkuraf leggjara og Hvassahrauns.
Ítrekað hefur verið kallað eftir samgöngubótum 

á Reykjanesbraut. Mikilvægum úrbótum á einum 
fjölfarnasta vegi landsins, sem tengir saman 
alþjóðaf lugvöll Íslendinga og höfuðborgarsvæðið. 
Bent er á háa slysatíðni, þá hættu sem stafar af ein-
breiðu köf lum vegarins og fjölda banaslysa en sú 
gagnrýni virðist almennt látin sem vind um eyru 
þjóta.

Framkvæmdagleðin í nýrri samgönguáætlun, 
sem var birt í lok síðasta árs, virðist afar tak-
mörkuð. Þar er meðal annars gert ráð fyrir fimm 
ára framkvæmdahléi eftir að tvöföldun á þriggja 
kílómetra kaf la á Reykjanesbraut í Hafnarfirði 
lýkur í lok árs 2020. Slysagildran við Straumsvík, 
á fyrrnefndum kaf la milli Krýsuvíkurgatnamóta 
og Hvassahrauns, fær þar af leiðandi að sitja á hak-
anum í að minnsta kosti fimm ár til viðbótar en ef 
samgönguáætlunin stenst verður hugsanlega búið 
að bæta ástandið þar eftir áratug.

Íbúum í Reykjanesbæ hefur fjölgað stöðugt ár 
frá ári og bilið milli höfuðborgarinnar og Suður-
nesja minnkar samhliða því. Ferðamönnum hér 
hefur sömuleiðis fjölgað og eðli máls samkvæmt 
eykst umferðarþunginn í takt við það. Það er þess 
vegna skammarlegt að ekki skuli vera talin þörf á 
að grípa til aðgerða fyrr en eftir heil tíu ár. Aðgerða 
er þörf strax og ekki síður þarf að stemma stigu við 
þeim stórhættulega framúrakstri sem á sér stað á 
einbreiðum köf lum vegarins. Allir sem aka veginn 
gera sér grein fyrir því að örlög þeirra gætu verið 
í höndum þeirra sem á móti koma, og því þarf að 
breyta.

Hópurinn Stopp hingað og ekki lengra hefur gert 
vel í að vekja athygli á mikilvægi úrbóta á Reykja-
nesbraut. Meðlimir hópsins hafa lýst þungum 
áhyggjum af fjölda slysa á veginum og markmið 
hópsins er að fá samgönguyfirvöld til þess að ganga 
hratt til verka. Hópurinn bendir á þá staðreynd að 
samgöngur á milli Suðurnesja og Reykjavíkur séu 
í lamasessi en á innan við hálfum mánuði hefur 
Reykjanesbraut verið lokað í þrígang vegna veðurs.

Fimm hafa látið lífið í umferðarslysum á Reykja-
nesbraut á síðustu fimm árum og tugir hafa slasast 
alvarlega. Hvert slys er slysi of mikið og þess vegna 
verður að bæta öryggi á þessari mikilvægu stofn-
leið, auk þess sem stuðla þarf að því að fólk komist 
leiðar sinnar. Bætt öryggi er öllum til hagsbóta og 
tvöföldun alla leið að f lugstöð ætti að vera algjört 
forgangsmál. Það er því ástæða til að hvetja sam-
gönguyfirvöld til þess að endurskoða áætlanir 
sínar því áratugur er allt of langur tími. Reykjanes-
braut má ekki verða barn síns tíma.

Barn síns tíma
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Einföldun rekstrarumhverfis fyrir atvinnulífið
Setrið, Grand Hótel 16. janúar

Nordic Smart
Government

13:30 Smart Iceland - Smarter Nordics
 Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra 

13:45 Nordic Smart Government for Nordic Smart Businesses
 Kjersti Lunde, Danish Business Authority

14:05 Capabilities and Business Processes for the NSG Ecosystem
	 David	Norheim,	Norwegian	Registration	Office

14:25 Why Structured Data?
 Vuokko Mäkinen, Consultant Finland

14:45 NSG Legal Environment 
	 Franck	Mertens,	Finnish	Patent	and	Registration	Office

15:05 From Government Programme to Automation in Tax
 Jenni Bärlund, Finnish Tax Administration

15:25 Umræður

16:00 Fundi slitið

Fundarstjóri: Jónas Magnússon, sérfræðingur hjá Skattinum

Nordic Smart Government
Nordic Smart Government er norrænt samstarfsverkefni um einföldun rekstrarumhverfis lítilla og meðalstórra fyrirtækja  
á Norðurlöndunum. Verkefnið miðar að því að gera fyrirtækjum og stofnunum kleift að miðla/sækja viðskipta- og bókhalds-
gögn á sjálfvirkan, snjallan og öruggan hátt í því sem næst rauntíma.
Þátttakendur í verkefninu koma frá fyrirtækjaskrám, skattyfirvöldum, hagstofum og fleiri aðilum. Hvert land er með eigið 
landsteymi sem gegnir m.a. því hlutverki að hafa samráð við hagsmunaaðila í heimalandinu. Skatturinn stýrir vinnu  
íslenska landsteymisins.
Nánari upplýsingar: http://www.nordicsmartgovernment.org

Allir sem hafa áhuga eru velkomnir og hvattir til að mæta. Skráning fer fram á slóðinni https://www.rsk.is/skraning-a-nsg/
Fyrir áhugasama utan fundar verður fundinum streymt á fésbókarsíðu Skattsins https://www.facebook.com/rikisskattstjori/

Það er hvimleið tilhneiging í 
opinberri umræðu að hjóla í 
manninn en ekki efnið. Iðu-

lega eru það þau sem ekki hafa góð 
málefnaleg rök fram að færa sem 
gerast sek um slík brot. Fátíðara er 
að útbreiddur fjölmiðill falli í slíka 
gryfju. Fréttablaðið varð þó upp-
víst að sérkennilegri árás á mig í 
skoðunardálknum Frá degi til dags 
í þriðjudagsblaðinu þann 14. janúar.

Sagt var berum orðum að ástæða 
fyrir gagnrýni minni á stjórnsýslu 
Hafrannsóknastofnunar væri að 
ég vissi að með því að „kyssa hring 
norsku eldisrisanna“ ætti ég von 
á því að geta endað einn daginn í 
þægilegu starfi! Rakalaus er þessi 
þvættingur og er illmælgi þessi 
augljóslega sett fram í annarlegum 
tilgangi. Mér vitandi hefur blaðið 
ekki fjallað um gagnrýni mína eða 
gert sér far um að leita til mín eða 
annarra eftir frekari sjónarmiðum 
og útskýringum, til að upplýsa les-
endur sína um málið á hlutlægan 
og faglegan hátt. En augljóslega 
telur blaðið að málið heyri undir 
opinbera umfjöllun fyrst efnistök 
dálksins voru með þessum hætti.

Ekki er ástæða til að elta ólar 
frekar við þetta tiltekna skítkast. 
En það er ástæða til að velta upp 
þeirri spurningu hvort Frétta-
blaðið hafi misst skynbragðið fyrir 
raunverulegri baráttu fólks víðs 
vegar um landið fyrir lífsaf komu 
sinni og tilverurétti. Er blaðið 
virkilega svo f jarlægt fólkinu í 
landinu að það áttar sig ekki lengur 
á mikilvægi verðmætasköpunar og 
uppbyggingar starfa í einkageir-
anum? Hvernig gat blaðið öðru-
vísi horft fram hjá því að ég, sem 
varaþingmaður í Norðvesturkjör-
dæmi, er einfaldlega að tala fyrir 
hagsmunum fólks á Vestfjörðum 
og víðar eftir bestu sannfæringu? 
Eiga þeir sem gefa sig að störfum í 
almannaþágu virkilega framvegis 
von á því að Fréttablaðið leggist á 
sveif með þeim sem hafa það eitt 
fram að færa að rífa niður og snúa 
út úr og eigna mönnum annarlegar 
hvatir fyrir málstað sínum? Gildir 
þá einu hvar á ritstjórnarsíðu slíkar 
árásir birtast.

Stjórnendur og eigendur Frétta-
blaðsins eru nú í dauðafæri á því 
að komast í skjól ríkisjötunnar 
með rekstur sinn með frumvarpi 
menntamálaráðherra um ríkis-
framlög til fjölmiðla. Fólk á Vest-
f jörðum, sem á allt sitt undir 
eigin verðmætasköpun, er ekki 
svo heppið. Ekkert frumvarp er 
í þinginu sem kveður á um slíkt 
ríkisframlag til þeirra. Það þarf að 
vinna fyrir sér sjálft og væri ósk-
andi að Fréttablaðið sýndi þeirri 
baráttu skilning.

Fjölmiðill  
í hafvillu

Teitur Björn 
Einarsson
varaþingmaður 
Sjálfstæðis-
flokksins í 
Norðvestur-
kjördæmi

Nýlega var kynntur enn einn 
turninn við sjávarsíðuna í 
Reykjavík, átján hæða hótel-

turn á horni Vitastígs og Skúlagötu. 

Bless, bless, fagra fjallasýn
Sverrir 
Björnsson
hönnuður

„Þetta verður eitt af sérkennum 
Reykjavíkur, ásamt Hallgrímskirkju 
og Perlunni,“sagði arkitektinn. 
Blessaður maðurinn veit ekki að 
gömlu húsin og falleg fjallasýn eru 
sérkenni Reykjavíkur. Varla nema 
von þegar borgaryfirvöld hafa ekki 
náð því enn þá og samþykkja þenn-
an himinháa Reykjavíkurreður.

Norðurveggurinn í Reykjavík er 
farinn að minna á The Wall í Game 
of Thrones og stöðugt er múrað 
meira upp í útsýnið til norðurs sem 
er sundurskorið af turnum.

Hvergi er veggurinn hærri og 
þéttari en í kringum miðborgina. 
Háhýsin á Skúlagötu, hörmungin á 
Hafnartorgi og austurbakka hafn-
arinnar eru nýjustu múrsteinarnir 
í vegginn. Það er líka mikið tekið 
að henda hæðum ofan á eldri bygg-
ingar sem verið er að breyta í hótel, 
Slippinn, Héðinshúsið, Landsíma-
húsið, rétt eins og enginn búi fyrir 
aftan þau.

Á hvergi að vera skarð í múrnum 
fyrir augað og sálina að fá smá hvíld 
frá þessari steypu? Hvað með það 

sem eftir er? Stálsmiðjureitinn, 
Miðbakkann, Ánanaustin, á líka 
að múra upp í þá glugga? Það er von 
að fólk spyrji: Hver hannaði þessa 
distópísku framtíðarsýn fyrir borg-
ina? Borgarstjórn? Skipulagsyfir-
völd? Verktakar? Arkitektar? And-
skotinn? Skammsýnin í að byggja 
háhýsi við sjó er augljós þegar litið 
er til Heimahverfisins og Efra Breið-
holts; háhýsin efst á hæðinni og 
lægri hús neðar. Allir glaðir.

Með hverri nýrri byggingu í 
Reyjavíkurmúrinn eru tekin lífs-

gæði af öllum sem búa innar í 
borginni. Langt austur í bæ skera 
turnar útsýnið út á flóann til Snæ-
fellsjökuls. Taumlaus græðgi er lélegt 
stílsnið manneskjulegs umhverfis. 
Tjón íbúa Reykjavíkur er mikið sem 
og gróði verktaka og hóteleigenda í 
boði borgaryfirvalda. Eru þau blind? 
Halda þau að borgarbúar séu það?

Bless, bless, Akrafjall og Skarðs-
heiði, f jólubláir draumar Reyk-
víkinga tilheyra nú örfáum auð-
mönnum í lúxusíbúðum og ríkum 
ferðamönnum á hótelsvítum.
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Við lítum á þetta 
sem svo að leikur-

inn gegn Ungverjum sé 
fyrsti leikurinn í milliriðl-
unum.

Guðmundur Guðmundsson

Brooks Koepka gagnrýndi hæga 
kylfinga í fyrra. NORDICPHOTOS/GETTY
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HANDBOLTI Íslenska karlalands-
liðið í handbolta mætir síðdegis í 
dag Ungverjalandi í lokaumferð 
í E-riðli Evrópumótsins í Malmö 
í Svíþjóð. Fyrir leikinn er Ísland 
búið að tryggja sér farseðilinn í 
milliriðil mótsins en Ungverjar og 
Danir berjast um að fylgja íslenska 
liðinu þangað. Danmörk verður að 
treysta á íslenskan sigur ætli liðið 
sér að komast áfram.

Íslenska liðið hefur fjögur stig 
á toppi riðilsins, Ungverjaland er 
með þrjú stig í öðru sæti og Dan-
mörk kemur þar á eftir með eitt 
stig. Rússar eru svo án stiga á botni 
riðilsins  og eru  úr leik.  Leikur 
Íslands og Ungverjalands er mikil-
vægur fyrir íslenska liðið þar sem 
liðið tekur þau stig sem liðið fær í 
þeim leik með sér í milliriðil móts-
ins.

Guðmundur Guðmundsson, 
þjálfari landsliðsins, sagði að nú 
væri nýtt mót að hefjast hjá íslenska 
liðinu í milliriðlinum. Því væri mik-
ilvægt að fara með þau tvö stig sem 
í boði væru inn í milliriðlana sem 
hefjast á fimmtudaginn.

„Við erum komnir í milliriðil-
inn en við lítum á þetta þannig að 
leikurinn gegn Ungverjum sé fyrsti 
leikurinn í milliriðlinum. Hann 
getur skilað okkur tveimur stigum 
inn í milliriðilinn og þess vegna er 
hann gríðarlega mikilvægur. Við 
viljum að sjálfsögðu vinna þennan 
leik og leggjum allt í sölurnar til 
þess,“ sagði Guðmundur á blaða-
mannafundi landsliðsins í gær.

„Ung verjar sýndu það gegn 
Dönum að þeir eru með frábært lið. 
Við þurfum að vera með svör við 
frábærri vörn þeirra og vera tilbúnir 
að verjast fjölbreyttum sóknarleik 
þeirra.“

Noregur og Portúgal sem léku í 
D-riðli mótsins hafa nú þegar tryggt 
sér sæti í milliriðli 2 með íslenska 
liðinu. Það réðst svo í gærkvöldi 
hvaða lið fóru upp úr F-riðlinum en 
þar voru það Slóvenar og Svíar sem 
fóru í milliriðilinn.

Með því að vera komnir í milli-
riðilinn er ljóst að Íslendingar eru 
ein af þeim tíu þjóðum sem eiga 
möguleika á að hljóta annað af þeim 
tveim ur sæt um sem laus eru í und-

ankeppni Ólympíuleikanna. Dan-
mörk sem berst fyrir lífi sínu í mót-
inu í lokaumferð riðlakeppninnar 
fer beint inn á Ólympíuleika sem 
heims meist ari og þá hafa Nor eg ur, 
Spánn, Frakk land, Króatía, Þýska-
land og Svíþjóð tryggt sér sex af 
þeim átta sæt um sem Evr ópa fær í 
undan keppn inni.

Þær tvær þjóðir sem hafna í efstu 
sætunum fyrir utan ofangreindar 
sjö þjóðir munu fara í undankeppn-
ina fyrir Ólympíuleikana. Fyrir 
liggur að Frakkar munu ekki fara 
áfram í milliriðilinn og því er líklegt 

að það dugi að hafna í sjöunda eða 
áttunda sæti til þess að eiga mögu-
leika á að geta komið sér til Tókýó 
næsta sumar.

Ungverjar hafa betur í innbyrðis-
viðureignum liðanna en liðin hafa 
mæst 21 sinni og þar hefur ung-
verska liðið haft betur í 13 leikj-
um,  íslenska liðið sjö sinnum og 
einu sinni hafa liðin gert jafntefli. 
Liðin mættust síðast í vináttulands-
leik í janúar árið 2017 þar sem Ung-
verjaland hafði betur. Eina jafntefli 
í viðureign liðanna kom svo á Evr-
ópumótinu í Danmörku árið 2014.

Eftirminnilegasta einvígi lið-
anna er líklega í átta liða úrslitum 
á Ólympíuleikunum árið 2012 en 
þar fór ungverska liðið með sigur 
af hólmi eftir tvíframlengdan leik. 
Snorra Steini Guðjónssyni brást 
bogalistin á vítapunktinum á 
ögurstundu í þeim leik og Guðjón 
Valur Sigurðsson og Aron Pálmars-
son brenndu af skotum sínum sem 
hefðu getað tryggt sigurinn annars 
vegar og jafnað metin hins vegar í 
framlengingunum.
hjorvaro@frettabladid.is

1 5 .  J A N Ú A R  2 0 2 0   M I Ð V I K U D A G U R

SPORT

Mikilvæg stig í boði í kvöld
Ísland leikur lokaleik sinn í D-riðli gegn Ungverjum í kvöld þar sem efsta sætið er undir. Með sigri fara 
Strákarnir okkar með tvö stig í milliriðilinn þar sem baráttan um sæti í undankeppni ÓL harðnar.

Guðjón Valur Sigurðsson fékk góða hvíld í leik Íslands og Rússlands og ætti að mæta fullfrískur inn í leikinn gegn Ungverjum í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

FÓTBOLTI Íslenska karlalands-
liðið í knattspyrnu mætir Kanada 
í æfingaleik í Los Angeles í nótt í 
fyrri æfingaleik Íslands í ferðalagi 
til Bandaríkjanna. Þar sem leikur-
inn fer fram á degi sem er ekki á 
opinberum landsleikjatíma eru 
stærstu stjörnur Íslands og Kanada 
fjarverandi, þar á meðal Alphonso 
Davies, vonarstjarna kanadískrar 
knattspyrnu sem leikur með Bayern 
München. Þetta er annar leikur 
Kanada á stuttum tíma eftir að hafa 
unnið 4-2 sigur á landsliði Barbados 
í æfingaleik um helgina.

Þjálfarateymi íslenska liðsins 
hefur þurft að gera fjórar breyting-

ar á hópnum sem tilkynntur var á 
dögunum og eru alls níu nýliðar í 
íslenska hópnum. Þá eru tíu leik-
menn í hópnum sem leika með 
liðum úr Pepsi Max-deildinni.

Leikmannahópur Íslands í kvöld 
á að baki 364 landsleiki, þar af eiga  
Birkir Már Sævarsson, Hannes Þór 
Halldórsson, Kári Árnason og Kol-
beinn Sigþórsson, sem hafa verið í 
lykilhlutverki í landsliðinu undan-
farinn áratug, 294 leiki.

Þetta verður í fjórða sinn sem 
karlalið Íslands og Kanada mætast 
í æfingaleik og til þessa hefur Ísland 
unnið einn og tveimur lokið með 
jafntefli. Liðin skildu jöfn á Laugar-
dalsvelli fyrst þegar þau mættust 
árið 2007 en árið 2015 vann Ísland 
annan leikinn og hinum lauk með 
jafntef li þegar liðin mættust tví-
vegis í æfingaleik. – kpt

Stjörnurnar fjarverandi þegar Ísland mætir Kanada í nótt

Kolbeinn getur bætt markamet Eiðs Smára í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Kolbeinn Sigþórsson er í 
hópi íslenska liðsins og 
vantar aðeins eitt mark til 
að bæta markamet sem 
hann deilir með Eiði Smára 
Guðjohnsen hjá karlaliðinu.

FÓTBOLTI Breiðablik tilkynnti í 
gær að Oliver Sigurjónsson væri 
kominn aftur í uppeldisfélag sitt og 
að hann hefði skrifað undir þriggja 
ára samning. Oliver kemur til Blika 
frá Bodö/Glimt í Noregi og er annar 
leikmaðurinn sem Breiðablik semur 
við í vetur á eftir Róberti Orra Þor-
kelssyni. Þá mun markvörðurinn 
Anton Ari Einarsson leika með lið-
inu á næsta ári eftir að hafa samið 
við Blika síðasta sumar.

Oliver sem er 24 ára á að baki 
93 leiki fyrir Breiðablik, þar af 66 í 
efstu deild. Hann hefur leikið tvo 
leiki fyrir A-landsliðið ásamt fimm-
tíu leikjum fyrir yngra landslið. Þá  
hefur Oliver verið á mála hjá AGF í 
Danmörku og síðast Bodo/Glimt í 
Noregi í atvinnumennsku.

Oliver æfði með Southend Uni-
ted sem leikur í ensku C-deildinni 
fyrir áramót þar sem Sol Campbell 
og Hermann Hreiðarsson eru við 
stjórnvölinn. – kpt

Oliver kominn 
heim til Blika

GOLF Talsmenn PGA-mótaraðar-
innar í golfi, þeirrar sterkustu í 
heiminum, tilkynntu í gær róttæka 
breytingu sem tekur gildi í apríl 
næstkomandi. Kylfingar á móta-
röðinni geta átt von á vítahöggi í 
refsingu ef þeir eru of lengi að slá.

Brooks Koepka, einn besti kylf-
ingur heims, lýsti að mótum lokn-
um yfir óánægju sinni með Bryson 
DeChambeau og J.B. Holmes fyrir 
að vera lengi að slá boltann.

Kylfingar munu áfram fá góðan 
tíma til undirbúnings en fá nú sex-
tíu sekúndur til þess að slá högg 
í stað þess að ráða tímanum. Við 
fyrsta brot munu kylfingar fá við-
vörun en brjóti kylfingur af sér 
aftur mun hann fá eitt högg í víti.

Aðeins eitt fordæmi er til um að 
kylfingur hafi fengið vítahögg fyrir 
hæga spilamennsku í sögu móta-
raðarinnar en það átti sér stað árið 
1995. – kpt

Boða víti fyrir 
hæga kylfinga



NBA Síðasta sumar tefldu forráða-
menn Los Angeles Lakers djarft. 
Félagið sótti Anthony Davis frá 
New Orleans Pelicans á kostnað 
þriggja efnilegra leikmanna sem 
félagið hafði valið snemma í nýliða-
valinu og valrétti næstu ára. Davis 
á aðeins hálft ár eftir af samningi 
sínum en skilaboðin voru skýr. Það 
átti að gera atlögu að meistaratitl-
inum í staðinn fyrir að bíða og sjá 
hvað yrði úr ungum kjarna liðsins. 
Félag með LeBron James innan-
borðs er alltaf líklegt til að fara langt 
í úrslitakeppninni og það átti að 
nýta síðustu ár LeBron vel, sérstak-
lega í ljósi þess að ljóst var að leiðin í 
Vesturdeildinni gæti orðið greið í ár.

Eftir að hafa tekið við fimmta 
meistaratitlinum á ellefu árum í 
byrjun sumars 2010 fór að halla 
undan fæti hjá Lakers. Lykilleik-
menn voru komnir á aldur og hætti 
Phil Jackson, einn besti þjálfari allra 
tíma, ári síðar. Þeir reyndu að safna 
í nýtt ofurlið til að gefa Kobe Bryant 
enn eitt tækifæri á meistaratitlinum 
en aldurinn fór illa með Lakers sem 
var sópað út úr úrslitakeppninni. 
Síðan þá hefur liðið verið fast í kjall-
ara Vesturdeildarinnar og á fjórum 
tímabilum vann liðið aðeins 91 leik 
af 328. Liðið fór að sýna framfarir 
árið 2017 þegar 35 leikir unnust með 
lið skipað ungum leikmönnum sem 
voru teknir snemma í nýliðvalinu en 
þolinmæðin var á þrotum. 

Þegar bauðst að semja við LeBron 

James, einn af bestu körfubolta-
mönnum allra tíma síðasta sumar 
stökk Lakers á tækifærið þrátt fyrir 
að LeBron væri að hefja sitt sextánda 
tímabil í deildinni. Fyrsta tímabil 
LeBron í Los Angeles olli vonbrigð-
um þegar hann var í fyrsta sinn að 
glíma við meiðsli auk þess sem ungt 
lið Lakers tók ekki það framfara-
skref sem ætlast var til á tímabili sem 
Lakers vann 37 leiki.

Í ár hefur allt annað verið að sjá 
til Lakers. Þrátt fyrir smávægileg 
meiðsli hefur liðið unnið níu leiki 
í röð og 33 leiki af 40 þegar tíma-
bilið er að verða hálfnað sem er besti 
árangur liðs í Vesturdeildinni. Aðrir 
leikmenn, aukaleikararnir svoköll-
uðu, hafa stigið upp á réttum stund-
um þegar Davis og LeBron hafa verið 
fjarverandi eða átt slaka leiki.

Forráðamenn Lakers hafa eflaust 
fengið nóg af því að vera að eltast 
við litla bróðurinn í Los Angeles, 
LA Clippers. Clippers hefur verið 
í skugga Lakers í Borg Englanna 
frá því að Clippers flutti til LA árið 
1984 en undanfarin tíu ár hafa Clip-
pers verið í forystu fyrir borgina 
í NBA-deildinni án þess að vinna 
titla. Clippers var atkvæðamikið á 
leikmannamarkaðnum og nældi 
í Kawhi Leonard og Paul George í 
sumar í von um að færa liðinu meist-
aratitil en sem oft áður virðist Lakers 
ætla að standa í vegi fyrir nágrönn-
um sínum.
kristinnpall@frettabladid.is

LA Lakers að vakna af tíu ára dvala
Tíu árum eftir að Los Angeles Lakers vann síðasta meistaratitil sinn er liðið komið aftur í fremstu röð og þykir líklegt til að berjast 
um meistaratitilinn. LeBron James og Anthony Davis leiða endurreisn stórveldisins sem er komið í fyrsta sæti í Los Angeles á ný.

LeBron James og Anthony Davis á góðri stundu. LeBron er í leit að fjórða meistaratitlinum á ferlinum en Davis að 
þeim fyrsta eftir að hafa leikið með New Orleans Pelicans fyrstu sjö ár ferilsins. NORDICPHOTOS/GETTY
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Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum 
Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur. Að auki fylgir öllum 
Hyundai rafbílum 8 ára eða 200.000 km ábyrgð á aðal rafhlöðu bílsins.

Hyundai | Kauptúni 1 |  Sími 575 1200 | www.hyundai.is    

Veldu rafmagn.
Veldu stíl.
Eigum bíla til afgreiðslu.

Nýr 100% rafdrifinn Hyundai KONA er fyrsti rafdrifni jepplingurinn á markaðnum. Hann hefur eitt mesta 
drægi bíla í þessum stærðarflokki eða 449 km samkvæmt nýjum WLTP mælingum. Meðal búnaðar í nýjum 
Hyundai KONA er skynvæddur hraðastillir, sjálfvirk neyðarhemlun, sjónlínuskjár sem varpar upplýsingum um 
hraða og leiðsögn í framrúðu, Krell hljóðkerfi og margt fleira.

Fyrsti rafdrifni jepplingurinn.
Drægi 449 km.

KONA Comfort EV 2WD, 39 kWh, drægi 289 km* Verð 4.590.000 kr.
KONA Premium EV 2WD, 64 kWh, drægi 449 km* Verð 5.890.000 kr.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055.

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.

Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Elskuleg móðir okkar, systir,  
amma og langamma, 

Gréta Aðalsteinsdóttir 

er látin.  
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

   að ósk hinnar látnu.

Kári Árnason Johansen
Herborg Árnadóttir Johansen Örn Marinó Arnarson
Trausti Aðalsteinsson
Birta Sif Arnardóttir Þorfinnur G. Þorfinnsson
Sölvi Marinó Þorfinnsson
Árni Steinn Arnarson María Ramos
Ari Marinó Arnarson

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Stefán Örn Stefánsson
vélaverkfræðingur frá Húsavík, 

Lundi 3, Kópavogi,
lést laugardaginn 11. janúar  

á Landspítalanum.  
                                             Útförin verður auglýst síðar.

Gunnþórunn R. Þórhallsdóttir
Stefán Geir Stefánsson Anna María Gunnarsdóttir
Halla Stefánsdóttir
Finnur R. Stefánsson Steinunn Jónsdóttir
Rebekka Stefánsdóttir Emil Kárason

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Traustason

lést 10. janúar á líknardeild 
Landspítalans í Kópavogi. 

Útförin fer fram frá Digraneskirkju 
föstudaginn 17. janúar kl. 15. 

  Blóm og kransar vinsamlega afþökkuð.

Sigrún Svava Loftsdóttir
Trausti Jónsson Þuríður Bergsdóttir
Loftur Jónsson Edda Bang
Ingimundur S. Jónsson
Pálmi Jónsson Agnes Finnsdóttir
Sigurþór Jónsson Hanna Steinsdóttir
Hólmfríður Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær bróðir minn og vinur,
Magnús Óskarsson

fyrrverandi kennari á Hvanneyri, 
Bræðratungu 15, 

Kópavogi,
lést 28. desember sl.

Útförin fer fram frá Kópavogskirkju 
              miðvikudaginn 22. janúar kl. 13.

Guðmundur Óskarsson

Kærleikskveðjur og innilegar þakkir 
fyrir hlýhuginn og samúðina við 
andlát og útför elsku Palla okkar,

Páls Þorsteinssonar
Gula drekans 

              tónlistarmanns,
Kristín Árnadóttir Þorsteinn Pálsson
Eva Þorsteinsdóttir
Hulda Sif Þorsteinsdóttir Erlendur Þór Gunnarsson
Selma Rut Þorsteinsdóttir Árni Davíð Skúlason
Fanný Hrund Þorsteinsdóttir Magni Kristjánsson

og systrabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

Sverrir Björnsson 
frá Brautarholti, Hrútafirði,

lést á sjúkrahúsinu Hvammstanga,  
  4. janúar. Útförin fer fram í Staðarkirkju 

Hrútafirði laugardaginn 18. janúar kl. 14. 
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Félag áhugamanna 

um endurbyggingu Riishúss á Borðeyri, nr. 0159-05-410302, 
kt. 460701-2790.

Guðbjörg Á. Kristinsdóttir
Björn Ingi Sverrisson Margrét K. Guðmundsdóttir
Kristín Anna Sverrisdóttir
Ásgeir Sverrisson Katrín Schmitt
Alda Berglind Sverrisdóttir Lárus Jón Lárusson

afabörn og langafabörn.

Jarðarför ástkærs eiginmanns míns, 
Harðar Þórhallssonar 

sem lést á gjörgæsludeild 
Landspítalans 4. janúar síðastliðinn, 
fer fram mánudaginn 20. janúar frá 

Akureyrarkirkju kl. 13.30.  
 Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem 

vilja minnast hins látna er bent á Sjúkrahúsið á Akureyri. 
Aðstandendur vilja koma sérstöku þakklæti til starfsfólks 

gjörgæsludeildar Landspítalans við Hringbraut, 
starfsfólks á 12E og Sjúkrahótels Landspítalans. 

Ólöf Hallbjörg Árnadóttir
Gunnar Rafn og Guðrún Harpa Vilhjálmsdóttir

Hjördís Sævar Harðardóttir Kári Karlsson
Hörður Harðarson Lára Guðmundsdóttir
Þórhallur Harðarson Aníta Pétursdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför elskulegs eiginmanns 
míns, föður okkar, tengdaföður,  

afa og langafa, 
Sigurðar Eiríkssonar 

fyrrverandi vörubifreiðastjóra,  
Garðafelli, Eyrarbakka.

Þakkir fyrir hlýju við umönnun til starfsfólks Ljósheima, 
og Karlakórs Selfoss og stjórnanda fyrir frábæran 

tónlistarflutning.

Guðfinna Sveinsdóttir og fjölskylda.

Ástkær móðir okkar, uppeldismóðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Ingibjörg Ingimundardóttir
Hrísmóum 7, Garðabæ,

sem lést föstudaginn 3. janúar, verður 
jarðsungin fimmtudaginn 16. janúar  

kl. 13 frá Vídalínskirkju í Garðabæ.

Agnes Jóhannsdóttir Bessi Þorsteinsson
Dagbjört Hansdóttir Sigurbjörn Sveinsson
Hermann Hansson Auðbjörg Tómasdóttir
Svava Hansdóttir Jóhannes Kristjánsson
Hrafn Ingimundarson Elín Ágústsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar ástkæri
Hörður Einarsson

Skipalóni 7, Hafnarfirði,
andaðist á líknardeild Landspítalans  

       í Kópavogi að morgni 24. desember. 
Útför hans fer fram frá Fríkirkjunni í 

Hafnarfirði föstudaginn 17. janúar kl. 13.00. 
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir, en þeim sem 
vilja minnast hans er bent á minningarsjóð Fríkirkjunnar í 

Hafnarfirði eða Heru líknarþjónustu.

Ólöf Þórólfsdóttir
Einar Þór Harðarson Auður Kristín Árnadóttir
Signý Dóra Harðardóttir Einar Ragnarsson
Jóna Margrét Harðardóttir Björn Freyr Björnsson
Ragnar Þór Harðarson Hanna María Óskarsdóttir

barnabörn og aðrir ástvinir.

Elísabet I fæddist árið 1533. Hún var 
dóttir Hinriks VIII og Anne Boleyn. 
Móðir hennar var tekin af lífi þegar 
Elísabet var tveggja ára eftir ásakanir 
um framhjáhald. Eini sonur Hinriks dó 
sex árum á eftir föður sínum og í kjöl-
farið tók systir Elísabetar, María, við 
krúnunni. Á valdatíma Maríu var Elísa-
bet um tíma fangelsuð í Lundúnaturni 
vegna gruns um samsæri gegn systur 
sinni.

Eftir dauða Maríu var Elísabet krýnd 
Englandsdrottning. Hún fór ekki jafn 
geyst í ákvarðanatöku og faðir hennar 
og systkini og safnaði að sér dyggum 
hópi traustra ráðgjafa. Eitt helsta 
kjörorð hennar var „video et taceo“ (ég 

sé en þegi). Elísabet hélt áfram í mót-
mælendatrú þá sem faðir hennar hafði 
innleitt en páfinn úrskurðaði þá trú 
ólögmæta árið 1570. Elísabet lét fang-
elsa Maríu Skotadrottningu, kaþólska 
frænku sína, og síðar lífláta af því hún 
væri Elísabetu skeinuhætt og gæti gert 
tilkall til krúnunnar. 

Elísabet giftist aldrei og var því 
stundum kölluð meydrottningin. 
Valdatími Elísabetar, einnig nefndur 
Elísabetartíminn, einkenndist meðal 
annars af leiklist, með leikskáld á borð 
við William Shakespeare í fararbroddi, 
og ævintýralegum sjóförum manna á 
borð við Francis Drake.

Elísabet lést 24. mars árið 1603.

Þ E T TA  G E R Ð I S T:  15 .  J A N ÚA R  1559

Elísabet I. krýnd Englandsdrottning

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Sumarrós Jóhanna 
Helgadóttir 

Ólafsvegi 7, Ólafsfirði, 
andaðist á hjúkrunar- og dvalarheimilinu 

Hornbrekku þann 6. janúar.  
Útför hennar fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju  

laugardaginn 18. janúar kl. 14.00.

Jón Ævar Klemensson Helga Jónsdóttir
Arnar Klemensson
Guðrún Jónsdóttir Árni Jónsson
Klemenz Jónsson María Magnúsdóttir
Rósa Jónsdóttir Sigurbjörn Þorgeirsson

og langömmubörn.

Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristrún Skúladóttir
Sléttuvegi 15, Reykjavík,

sem lést 8. janúar sl., verður jarðsungin 
frá Háteigskirkju föstudaginn 17. janúar  

 kl. 13.00. Starfsfólki á deild B2 í Fossvogi er 
þökkuð alúð og umhyggja undanfarnar vikur.

Skúli Eggert Þórðarson Dagmar Elín Sigurðardóttir
Gunnar Þorsteinsson
Klara Lísa Hervaldsdóttir Gísli Ívarsson

barnabörn og langömmubarn.
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Verið velkomin í nýja og glæsilega
verslun okkar á Hafnartorgi

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

Byltingarkennd nýjung 
í margskiptum glerjum

50–65% stærra lessvæði

Íslensk fyrirtæki munu í auknum mæli 
taka afstöðu til samfélagsmála til að svara 
sífellt háværari kröfu frá neytendum. 
Stjórnendur hafa fleiri markmið en að há-
marka hag hluthafa. Getur komið í bakið 
á þeim ef stefnan er ekki trúverðug. Þró-
unin sögð ýmist jákvæð eða ískyggileg.  »6

»2
Lægsta orkuverðið fyrir 
minni stórnotendur

Samkeppnishæfni raforkuverðs 
Landsvirkjunar er mikil samkvæmt 
nýrri skýrslu. Raforkukostnaður 
minni stórnotenda var lægstur á 
Íslandi 2018. Raforkuverð á Norður-
löndum hefur hins vegar lækkað 
verulega síðustu mánuði.

»4
Arðsemi Íslandsbanka 
langt undir kröfu ríkisins

Arðsemi Íslandsbanka var talsvert 
undir arðsemiskröfu Bankasýsl-
unnar á fyrstu níu mánuðum síðasta 
árs. Bankanum ber að grípa til „við-
eigandi ráðstafana“ ef arðsemin er 
undir kröfunni í tvo fjórðunga í röð.

»8
Vörur Good Good  
í Walmart-verslanir

Smásölurisinn mun bjóða til sölu 
vörur íslenska matvælafyrirtækisins 
í meira en 100 verslunum sínum í 
ellefu fylkjum. Selja vörurnar til 24 
landa en mesti vöxturinn er í Banda-
ríkjunum.



Samkeppnishæfni raforku
verðs Landsvirkjunar er að 
jafnaði mikil og heildar
raforkukostnaður minni 
stórnotenda (1020 MW) 
var lægstur á Íslandi árið 

2018 samkvæmt gögnum frá Euro
stat og verði í nýjum samningum 
Landsvirkjunar.

Þetta er á meðal þess sem kemur 
fram í nýrri skýrslu Landsvirkjunar 
sem kynnt verður á ráðstefnu orku
fyrirtækisins í dag sem ber yfir
skriftina Orkumarkaðir í mótun: 
Íslensk orka á alþjóðlegum mörk
uðum. Í skýrslunni var meðalverð 
Landsvirkjunar til stórnotenda 
borið saman við verð á heildsölu
markaði raforku á Norðurlönd
unum, Bretlandi og Þýskalandi. Var 
niðurstaðan sú að verðið væri mjög 
samkeppnishæft og einnig væri 
meiri breytileiki í verði erlendis.

Raforkuverð á norræna uppboðs
markaðinum Nord Pool hefur hins 
vegar lækkað verulega á síðustu 
mánuðum vegna hagstæðs veður
fars. Nord Pool er markaður með 
raforkusamninga fyrir það raf
magn sem framleitt er á Norður
löndunum.

„Það sem hefur verið að gerast 
er að fjárfesting í uppbyggingu 
endurnýjanlegrar orku í Evrópu 
er að þrýsta raforkuverði niður. Á 
meginlandinu hefur raforkuverð til 
orkusækins iðnaðar farið lækkandi 
á síðustu misserum en hér heima 
hefur það verið að þokast upp á við,“ 
segir Ingólfur Bender, hagfræðingur 
Samtaka iðnaðarins, í samtali við 
Markaðinn.

„Þetta vegur að samkeppnisstöðu 
orkusækins iðnaðar hér á landi en 
hann er að skapa umtalsverð verð
mæti fyrir þjóðarbúið, hvort sem 
litið er til starfa eða útf lutnings
verðmætis. Samkeppnishæf ni 
skiptir höfuðmáli fyrir sjálf bærni 
greinarinnar. Raforkukostnaður 
er umtalsverður hluti heildar
kostnaðar þessara fyrirtækja og 
því skiptir þróun hans miklu máli 
fyrir samkeppnishæfni þeirra. Í 
þessu sambandi er vert að hafa í 
huga að álverin, svo dæmi sé tekið, 
hafa sum hver verið rekin með tapi 
undanfarin misseri sem er mikið 
áhyggjuefni,“ segir Ingólfur.

„Þessi fyrirtæki eru í samkeppni 
við erlend fyrirtæki sem njóta raf

orkuverðs sem fer lækkandi, auk 
ríkisstyrkja. Þó að við séum ekki 
með opinn raforkumarkað þá er 
innlend framleiðsla á afurðum sem 
byggir á íslenskri raforku í sam
keppni við erlenda framleiðendur.“

Í skýrslu Landsvirkjunar er vísað 
til greiningar verkfræðistofunnar 
Eflu. Þar kemur fram að heildsölu
verð Landsvirkjunar til almennra 
notenda hafi lækkað um 16 prósent 
á föstu verðlagi 20062018. 

Á sama tíma hafi smásöluverð 
raforku til fyrirtækja lækkað um 
þrjú prósent á föstu verðlagi og smá
söluverð raforku til heimila hefur 
hækkað um 10 prósent umfram 
verðlag.

Evrópska hagstofan, Eurostat, 
birtir árlega gögn um raforku
kostnað mismunandi notenda. 
Landsvirkjun bendir á að miðað 
við gögn fyrir árið 2018 sjáist að 
heimili og fyrirtæki á Íslandi séu 
með lægsta raforkukostnaðinn af 
öllum Norðurlöndunum.

„Undanfarin ár hafa nýir stór
notendur bæst við f lóruna á 
Íslandi sem eru ólíkir þeim sem 
fyrir voru. Þeir nota t.a.m. minna 
af rafmagni (talið í tugum frekar 
en hundruðum megavatta), raf
magnssamningarnir eru styttri og 
raforkueftirspurnin byrjar smátt 
en vex yfir tíma,“ segir í skýrslunni.  
thorsteinn@frettabladid.is

43%
var eignarhlutur Novators 
og tengdra félaga í CCP fyrir 
söluna til Pearl Abyss.
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Nýsköpunarfyrirtækið Con
trolant, sem hefur þróað 
lausnir til þess að fylgjast 

með ástandi viðkvæmra vara, líkt 
og lyfja og matvara, lauk síðasta 
haust samtals um 960 milljóna 
króna hlutafjáraukningu. Erlendir 
fjárfestar komu með um fjórðung 
fjármagnsins.

Guðmundur Árnason, fjármála
stjóri Controlant, segir í samtali 
við Markaðinn að hlutafjáraukn
ingunni sé ætlað að standa straum 
af vexti og uppbyggingu félagsins 
en það sé nú í verulegum vexti á 
erlendum mörkuðum.

Fyrri hluthafar Controlant leiddu 
hlutafjáraukninguna en nýir fjár
festar, innlendir sem erlendir, bætt
ust jafnframt í hluthafahópinn.

Samlagssjóðir Frumtaks Ven
tures eru stærsti hluthafi nýsköp
unarfyrirtækisins en eignarhlutur 
þeirra nam tæplega 38 prósentum 
fyrir hlutafjáraukninguna. Aðrir 
stórir hluthafar í Controlant eru 

Sótti sér 960 milljónir króna í hlutafé

Guðmundur 
Árnason,  
fjármálastjóri 
Controlant.

219
milljónir króna voru 
rekstrartekjur Controlant 
árið 2018.

enn fremur fjárfestingafélagið TT 
Investments, sem er meðal annars 
í eigu Baldurs Guðlaugssonar, fyrr
verandi ráðuneytisstjóra, og Kjart
ans Gunnarssonar, fyrrverandi 
framkvæmdastjóra Sjálfstæðis
flokksins, Gísli Herjólfsson, fram
kvæmdastjóri og einn stofnenda 
Controlant, eigendur Málningar, 
fjárfestarnir Magnús Magnússon 
og Magnús Pálmi Örnólfsson, Bessi 
Gíslason lyfjafræðingur og Ingi 
Guðjónsson, stjórnarformaður 
og einn eigenda Lyfju, svo nokkur 
dæmi séu nefnd.

Rekstrartekjur Controlant námu 
ríf lega 219 milljónum árið 2018, 

samkvæmt ársreikningi nýsköp
unarfyrirtækisins, en Gísli Herjólfs
son framkvæmdastjóri sagði í sam
tali við Morgunblaðið síðasta vor að 
gert væri ráð fyrir að tekjur á árinu 
2019 yrðu yfir 500 milljónir króna.

Fyrirtækið skilaði rúmlega 605 
milljóna króna tapi á árinu 2018 og 
jókst það umtalsvert frá árinu 2017 
þegar það var um 324 milljónir 
króna. Rekstrargjöld jukust um 82 
prósent á árinu og námu alls 820 
milljónum króna en Gísli tók fram 
í fyrrnefndu viðtali að fyrirtækið 
væri í miklum uppbyggingarfasa 
sem hefði áhrif á afkomuna. – kij

Lægsta verðið fyrir 
minni stórnotendur
Samkeppnishæfni raforkuverðs Landsvirkjunar er mikil samkvæmt nýrri 
skýrslu. Raforkukostnaður minni stórnotenda var lægstur á Íslandi árið 2018. 
Raforkuverð á Norðurlöndum hins vegar lækkað verulega síðustu mánuði.

Landsvirkjun kynnir skýrsluna á ráðstefnu í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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✿   Verðþróun á raforkumörkuðum

Raforkuverð á þremur stórum uppboðsmörkuðum raforku í Norður-Evrópu gefur til kynna það 
meðalverð sem fæst í raforkusölu á viðkomandi mörkuðum. Til samanburðar sést það meðalverð 

sem Landsvirkjun fær fyrir sína raforkusölu til stórnotenda.

Tvö félög á vegum Novators, 
fjárfestingafélags Björgólfs 
Thors Björgólfssonar, högn

uðust um tæplega 7,2 milljarða 
króna á árinu 2018 vegna sölu á hlut 
þeirra í tölvuleikjafyrirtækinu CCP. 
Þetta má lesa út úr ársreikningum 
félaganna, NP og NP II.

Novator varð stærsti hluthafi 
CCP árið 2005 og var leiðandi fjár
festir í tölvuleikjafyrirtækinu allt 
til ársins 2018 þegar það var selt 
til suðurkóreska tölvuleikjafram
leiðandans Pearl Abyss. Þá var tekið 
fram í fréttatilkynningu að Novator 
og tengd félög hefðu fyrir söluna átt 
samanlagt ríf lega 43 prósenta hlut 
í CCP.

Félagið NP var stærsti einstaki 
hluthafi tölvuleikjafyrirtækisins 
með 27,2 prósenta hlut og þá hélt 
NP II á 8,5 prósenta hlut í fyrirtæk
inu. Fyrrnefnda félagið bókfærði 
hjá sér 6,2 milljarða króna hagnað 
vegna sölunnar árið 2018 en það 
síðarnefnda ríf lega eins milljarðs 
króna hagnað.

Pearl Abyss keypti allt hlutafé 
í CCP fyrir 225 milljónir dala, 
jafnvirði 27,7 milljarða króna, á 
haustmánuðum 2018. Auk þess 
var möguleiki á árangurstengdum 
greiðslum fyrir allt að 200 millj
ónir dala, sem jafngildir um 24,7 
milljörðum króna, á árunum 2019 
og 2020.

Rekstrarhagnaður CCP þarf 
samkvæmt kaupsamningnum 
að hafa verið meiri en 25 millj
ónir dala á síðasta ári til að 
það komi til árangurstengdra 
greiðslna fyrir árið. Á þessu 
ári þarf sá hagnaður svo að 
vera meira en 40 milljónir 
dala til þess að umrætt 
ákvæði virkist.

T i l  s a m a n 
burðar má nefna 
að rekstrarhagn
aður CCP var 5,2 
milljónir dala árið 
2018, 11,8 millj

ónir dala árið 2017 og 26,1 milljón 
dala á árinu 2016. Enn liggja ekki 
fyrir upplýsingar um afkomu tölvu
leikjafyrirtækisins á síðasta ári.

Í ársreikningi Pearl Abyss á 
Íslandi fyrir árið 2018 kom fram 
að miðað við forsendur viðskipta
áætlunar suðurkóreska félagsins 
væri áætlað virði væntra greiðslna 
– vegna árangurstengda hluta kaup
verðsins – um 23,8 milljónir dala 
eða aðeins um tólf prósent af þeim 
200 milljónum dala sem geta að 
hámarki komið til greina.

Félög á vegum Novators voru eins 
og áður sagði stærsti hluthafi CCP 
með 43 prósenta hlut en aðrir stórir 
hluthafar voru bandarísku sjóðirnir 
New Enterprise Associates með 23 
prósent og General Catalyst með 
21 prósent og þá átti Hilmar Veigar 
Pétursson forstjóri 6,5 prósenta 
hlut.

Pearl Abyss, sem var stofnað árið 
2010, gefur út leikinn Black Desert 
Online en f laggskip CCP er sem 

kunnugt er fjölspilunarleik
urinn EVE Online. Starf
semi CCP hélst óbreytt 
hér á landi eftir söluna 
en um 200 manns starfa 
hjá fyrirtækinu á Íslandi 
og um 50 í Bretlandi og 

Sjanghæ. Fyrirtækið 
velti alls 56,3 millj
ónum dala, jafn
virði 6,9 milljarða 
króna, árið 2018 og 
drógust tekjurnar 
saman um fjór
tán prósent frá 
fyrra ári. – kij

Sjö milljarða hagnaður 
Novators af sölu í CCP

Björgólfur Thor 
Björgólfsson, 
einn eigenda 
Novators
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Útboð á verklegum framkvæmdum 2020
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Brynjar Pétursson á 
helming í félaginu sem átti 
fasteignina. Nýsir keypti 
fasteignina árið 2006 en 
fasteignafélagið varð gjald-
þrota í kringum fjármála-
hrunið.

Marel, sem skráð er í kaup-
höll á Íslandi og Hollandi, 
leggur til að f jármála-

fyrirtæki annist skilaskyldu á arð-
greiðslum skráðra fyrirtækja til 
ríkissjóðs í stað fyrirtækjanna sem 
skráð eru á markað, eins og tíðkist 
víða erlendis. Þetta kemur fram í 
umsögn fyrirtækisins til efnahags- 
og viðskiptanefndar Alþingis.

Til að hægt sé að standa skil á 
réttum skatti af arðgreiðslu þurfa 
fyrirtækin að vita skattalega stöðu 
hvers hluthafa. Sumir hluthafar 
hafa takmarkaða skattskyldu á 
grundvelli tvísköttunarsamninga 
og aðrir eru undanþegnir stað-
greiðslu, til dæmis lífeyrissjóðir og 
verðbréfasjóðir.

Í ljósi skorts á upplýsingum um 
skattalega stöðu hluthafa verða 
útreikningar fyrirtækjanna vegna 
arðgreiðslu gjarnan rangir. „Það 
veldur óþarfa vinnu við leiðrétt-

ingar og endurgreiðslur,“ segir í 
umsögninni.

„Af þessu skapast óhagræði sem 
auðveldlega mætti leysa með því 
að f lytja skilaskyldu staðgreiðslu 
af arði yfir á fjármálafyrirtæki en 
slíkt fyrirkomulag tíðkast víða 
erlendis. Fjármálafyrirtæki eru í 
viðskiptasambandi við hluthafa 
og geta því af lað upplýsinga um 
skattalega stöðu þeirra á einfaldari 
hátt en útgefendur. Auk þess hafa 
fjármálafyrirtækin þekkingu og 
búa yfir kerfum til að sjá um skatt-
greiðsluna hratt og örugglega,“ segir 
í umsögn Marels. – hvj

Fjármálafyrirtæki annist 
skilaskyldu á arði

Arðsemi eigin f jár 
Íslandsbanka var allt 
að fjórum prósentu-
stigum undir þeirri 
kröfu sem Banka-
sýsla ríkisins gerir 

til bankans á síðasta ári. Bankinn 
segist vera að bregðast við stöðunni 
með tiltækum ráðum og stefnir að 
því að ná markmiðum sínum á 
næstu tveimur til fjórum árum.

Arðsemi eigin fjár Íslandsbanka 
nam 5,1 prósenti á fyrstu níu mán-
uðum síðasta árs og var því umtals-
vert undir þeirri lágmarks ávöxt-
unarkröfu sem Bankasýsla ríkisins, 
sem fer með eignarhluti ríkisins í 
Íslandsbanka og Landsbankanum, 
setti bankanum í árslok 2018 en 
krafan var á síðasta ári á bilinu 7,75 
til 9,25 prósent.

Bankinn náði heldur ekki arð-
semiskröfu Bankasýslunnar þegar 
litið er til arðsemi eigin fjár hans án 
bankaskatts og einskiptiskostnaðar 
en þannig reiknuð nam arðsemin 
7,3 prósentum á tímabilinu.

Arðsemi eigin fjár Landsbankans 
var nær kröfu Bankasýslunnar en 
stofnunin gerir sambærilegar kröf-
ur til arðsemi bankanna tveggja. 
Landsbankinn skilaði arðsemi upp 
á 7,9 prósent á fyrstu níu mánuðum 
síðasta árs og minnkaði hún um 
tæplega eitt prósentustig á milli ára. 
Þess má geta að án bankaskatts nam 
arðsemi Landsbankans 9,6 pró-
sentum á tímabilinu sem um ræðir 
en bankinn hefur sem kunnugt er 
sett sér markmið um að ná og við-
halda að minnsta kosti tíu prósenta 
arðsemi að bankaskattinum undan-
skildum.

Samkomu lag tók st á milli 
Bankasýslunnar og Íslandsbanka 
um almenn og sérstök markmið 
í rekstri bankans í desember árið 
2018 eftir ríf lega tveggja ára við-
ræður en í nýlegri skýrslu um starf-
semi stofnunarinnar er tekið fram 
að nokkur álitamál hafi komið upp 
í viðræðunum, þá meðal annars um 
arðsemiskröfu ríkisins, sem tíma 
hafi tekið að greiða úr. Auk þess 
hafi verið áhöld um upplýsingagjöf 
bankans til Bankasýslunnar og 
samkeppnissjónarmið.

Í samningi Bankasýslunnar og 
Íslandsbanka, sem hefur verið birt-
ur á vef stofnunarinnar, er kveðið 
svo á um að bankinn skuli grípa 
til „viðeigandi ráðstafana“, eins og 
það er orðað, ef arðsemi af áfram-
haldandi starfsemi á ársgrundvelli 
uppfyllir ekki arðsemismarkmið 
bankans í fjárhagsáætlun eða lág-
marks ávöxtunarkröfu ríkisins á 

tveimur samliggjandi ársfjórðung-
um. Er ávöxtunarkrafan skilgreind 
sem áhættulausir vextir, það er, 
vextir á viðskiptareikningum inn-
lánsstofnana í Seðlabanka Íslands, 

að viðbættu fimm prósenta álagi.
Umrædd arðsemiskrafa Banka-

sýslunnar er sambærileg og fjárfest-
ar gera almennt til hérlendra banka, 
að sögn viðmælenda Markaðarins 

á fjármálamarkaði, en til þess að 
setja kröfuna í samhengi má sem 
dæmi nefna að Arion banki seldi í 
liðnum mánuði verðtryggð víkjandi 
skuldabréf, sem teljast til eiginfjár-
þáttar 2 og eru almennt séð ódýrara 
fjármagn en hlutafé, á kröfunni 3,95 
prósent.

Íslandsbanki hefur að undan-
förnu staðið í miklum hagræðing-
araðgerðum sem hafa meðal annars 
birst í uppsögnum en starfsmönn-
um bankans fækkaði um níutíu 
talsins á síðasta ári. Aðspurð um 
uppsagnirnar sagði Birna Einars-
dóttir bankastjóri í samtali við Rík-
isútvarpið í nóvember síðastliðnum 

að það væri „að sjálfsögðu mark-
miðið að ná arðsemi bankans upp 
á það stig að eigendur séu sáttir og 
það er mikilvægt að grípa til ýmissa 
aðgerða til að unnt sé að ná því“.

Í svari Íslandsbanka við fyrir-
spurn Fréttablaðsins er tekið fram 
að bankinn sé að „bregðast við 
þessu með tiltækum ráðum og 
stefnir á að komast í markmið sín 
á næstu tveimur til fjórum árum 
með því að sjá tekjur hækka meira 
en kostnað á því tímabili“.

Styttist í að söluferli hefjist
Eins og greint var frá í Markaðinum 
síðasta haust hefur enn ekkert verið 
ákveðið af hálfu stjórnvalda um 
hvenær eigi að hefja söluferli á hlut 
í öðrum hvorum ríkisbankanna. 
Haft var eftir Bjarna Benediktssyni, 
fjármála- og efnahagsráðherra, í 
Ríkisútvarpinu í lok september að 
hann vænti þess að skriður kæmist 
fljótlega á málið. Unnið er að endur-
skoðun eigendastefnu ríkisins fyrir 
fjármálafyrirtæki frá árinu 2017 en 
áhersla hefur verið lögð á að ljúka 
þeirri vinnu áður en sala á bönk-
unum hefjist.

Fram kom í fyrrnefndri frétt 
Markaðarins að Bankasýslan horfi 
til þess að farin verði sú leið við 
næsta skref í söluferli bankanna að 
fjórðungshlutur verði að lágmarki 
seldur í Íslandsbanka með hluta-
fjárútboði og tvíhliða skráningu 
á markað eða allt að hundrað pró-
senta hlutur með uppboðsleið þar 
sem aðrir bankar og fjárfestinga-
sjóðir myndu gera tilboð í bankann.

Niðurstöður starfshóps sem skil-
aði af sér hvítbók um fjármálakerfið 
í lok síðasta árs voru meðal annars 
þær að rök væru fyrir því að dregið 
yrði úr víðtæku eignarhaldi ríkis-
ins í fjármálafyrirtækjum, sem er 
margfalt meira en þekkist í öðrum 
Evrópuríkjum, til þess að minnka 
áhættu, fórnarkostnað og neikvæð 
samkeppnisáhrif. 
kristinningi@frettabladid.is

Arðsemi talsvert undir kröfu ríkisins 
Arðsemi Íslandsbanka var umtalsvert undir arðsemiskröfu Bankasýslunnar á fyrstu níu mánuðum síðasta árs. Bankanum ber að 
grípa til „viðeigandi ráðstafana“ ef arðsemin er undir kröfunni í tvo fjórðunga í röð. Arðsemi Landsbankans var nær kröfunni.

Má ekki ráða ráðgjafa án aðkomu Bankasýslu

Samkvæmt samningi Banka-
sýslunnar og Íslandsbanka er 
bankanum meinað að ráða 
fjármálaráðgjafa eða lögfræði-
lega ráðgjafa í tengslum við sölu 
á bankanum eða meiriháttar 
sameiningar við önnur fjármála-
fyrirtæki nema að Bankasýslan 
sé höfð með í ráðum.

Þá er jafnframt áréttað í 
samningnum að vald til þess að 
taka ákvörðun um að hefja sölu-
meðferð á hlut ríkisins í Íslands-
banka liggi hjá Bankasýslunni og 
fjármála- og efnahagsráðherra 

en ekki hjá bankanum. Bankinn 
megi auk þess ekki hafa frum-
kvæði að skráningu hluta á 
skipulegum verðbréfamarkaði 
án samþykkis Bankasýslunnar.

Jafnframt er sú skylda lögð 
á bankann að tryggja nauð-
synlega aðstoð og starfskrafta 
við sölumeðferð á hlut ríkisins 
sem og við undirbúning á slíkri 
sölu, til dæmis með þátttöku í 
áreiðanleikakönnunum, fundum 
með Bankasýslunni og kynn-
ingarfundum með væntanlegum 
fjárfestum.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka. Arðsemi eigin fjár bankans var 5,1 prósent á fyrstu níu mánuðum 
2019 og minnkaði um tvö prósentustig á milli ára. Arðsemi grunnrekstrar var um 7,3 prósent. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Íslandsbanki 5,1%
Landsbankinn 7,9%
Arðsemiskrafa ríkisins 8,25-9,25%

✿  Arðsemi eigin fjár
 Fyrstu níu mánuðir 2019

90
starfsmönnum Íslands-
banka var sagt upp störfum 
á síðasta ári.
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Íslendingar seldu fasteign í 
Danmörku fyrir 100 milljónir 
danskra króna, jafnvirði 1,8 

milljarða króna, að því er fram 
kemur í tilkynningu til sænsku 
kauphallarinnar.

Fint ehf., sem er í jafnri eigu 
Brynjars Péturssonar Young og kýp-
verska félagsins Kulsea Investment, 
samkvæmt upplýsingum Cred-
itinfo, seldi fasteignina til sænska 
fasteignafélagsins Wihlborgs. Einar 
Páll Tamimi lögmaður situr í stjórn 
fasteignafélagsins, samkvæmt árs-
reikningi ársins 2017.

Fasteignin, sem er 19.500 fer-
metrar, er í Brøndby, sem er í útjaðri 
Kaupmannahafnar. Útleiguhlut-
fallið er 83 prósent. Í fullri leigu 
nema leigutekjurnar 11,8 milljón-
um danskra króna á ári eða um 215 
milljónum króna, segir í tilkynn-
ingu til kauphallarinnar.

Árið 2006 festi fasteignafélagið 

Nýsir kaup á fasteigninni en það 
varð gjaldþrota í kringum fjármála-
hrunið 2008.

Brynjar hefur stýrt endurskipu-
lagningu fjölda fyrirtækja, þar á 
meðal fasteignafélaganna Nýsis, 
Eikar, SMI og Landic Property. Árið 
2012 stofnaði hann Contra og kom 
á fót 90 milljóna dollara fasteigna-
sjóði, að því er segir frétt frá árinu 
2013. – hvj

Seldu fasteign fyrir 1,8 
milljarða í Danmörku

Árni Oddur 
Þórðarson, for-
stjóri Marels.
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Ég held að fyrirtækin 
séu að svara kröfu frá 
almenningi um að þau 
taki afstöðu til sam
félagslegra eða póli
tískra mála. Í raun kom

ast þau varla hjá því vegna þess að 
krafan verður sífellt háværari,“ segir 
María Kristjánsdóttir, lögmaður 
hjá LEX, sem hefur fylgst með 
umfjöllun um samfélagslega ábyrgð 
fyrirtækja frá því að hún kynntist 
þessum málum við störf hjá Sam
einuðu þjóðunum árið 2006.

Finna má fjölmörg dæmi í ensku
mælandi löndum um það að stór 
og þekkt fyrirtæki hafi blandað 
sér í pólitísk mál á undanförnum 
misserum. María nefnir ákvörðun 
bandar íska íþróttavör ur isans 
Nike sem gerði auglýsingasamning 

við fyrrverandi NFLleikmanninn 
Colin Kaepernick haustið 2018. 
Hann hafði vakið bæði aðdáun og 
hneykslun með því að krjúpa þegar 
bandaríski þjóðsöngurinn var spil
aður fyrir leiki en þannig vildi hann 
mótmæla kynþáttaofbeldi í Banda
ríkjunum.

„Aukningin sem við erum að 
sjá í því að fyrirtæki og eigendur 
þekktra vörumerkja taki afstöðu 
í pólitískum og samfélagslegum 
málum hefur að einhverju leyti 
haldist í hendur við vitundar
vakningu almennings og fyrirtækja 
um samfélagslega ábyrgð fyrir
tækja,“ segir María. Auk þess hafi 
samfélagsmiðlar, sem veita beint 
aðgengi að neytendum, magnað 
þessa þróun.

Þá bendir María á að á síðasta 
ári hafi verið tvö dæmi um að 
íslensk fyrirtæki tækju afstöðu til 
samfélagslegra mála. Advania dró 
regnbogafána að húni þegar vara
forseti Bandaríkjanna, Mike Pence, 
kom í opinbera heimsókn í Höfða 
en höfuðstöðvar fyrirtækisins eru 
beint á móti Höfða. Íslandsbanki 
tók jafnframt samfélagslega afstöðu 
í vetur þegar tilkynnt var stefna 
bankans í sjálf bærri þróun en hún 
felur meðal annars í sér að horfa í 
auknum mæli til kynjahlutfalla hjá 
þeim fyrirtækjum sem bankinn á í 
viðskiptum við.

„Það var eng inn sérst ak ur 
aðdragandi. Við ákváðum að gera 
þetta eftir að hafa lent í hremm
ingum við að komast til vinnu út af 

öllu umstanginu í kringum heim
sóknina. Þá fórum við að ræða fyrir 
hvað maðurinn stæði og það fyrsta 
sem kom upp í hugann var að hann 
hefði ekki bara talað gegn sam
kynhneigð heldur beitti hann sér 
harkalega gegn réttindum samkyn
hneigðra,“ segir Ægir Már Þórisson, 
forstjóri Advania.

„Þá ákváðum við að minna á að 
hér á landi væri eining um að sam
kynhneigðir njóti sömu mannrétt
inda og aðrir. Það voru ekki nema 
þrjár vikur liðnar frá hinsegin 
dögunum og mörg fyrirtæki höfðu 
skreytt sig með regnbogafánanum. 
Okkur fannst þessi dagur ekki síðri 
til að flagga.“

Vakning sem er rétt að byrja
Spurður um viðbrögðin segir Ægir 
Már að þau hafi nær undantekn
ingalaust verið jákvæð. Sú litla 
gagnrýni sem Advania fékk fyrir 
uppátækið hafi aðallega snúist um 
að fyrirtæki eigi ekki að taka póli
tíska afstöðu.

„Ég er algjörlega á móti því að 
fyrirtæki blandi sér í f lokkspólitík 
og við litum aldrei á þetta sem svo 
að við værum að taka f lokkspóli
tíska afstöðu. Fánarnir standa fyrir 
mannréttindi sem ég held að lang
f lestir séu sammála um að skipti 
miklu máli,“ segir Ægir Már.

Munum við sjá meira af því að 
íslensk fyrirtæki taki afstöðu til 
samfélagsmála?

„Þetta er vakning sem er rétt að 
byrja og breytingarnar hafa verið 

ótrúlega hraðar á síðustu tveimur 
eða þremur árum. Áður var það nóg 
að fyrirtæki styrktu menningar 
eða íþróttastarf en nú eru gerðar 
aðrar og meiri kröfur um sam
félagsábyrgð fyrirtækja. Nú fer fólk 
fram á að fyrirtæki sýni í verki fyrir 
hvað þau standa. Gerðar eru ríkari 
kröfur um viðskiptasiðferði. Styrk
veitingar eru góðar og gildar en það 
getur verið flóknara að standa með 
sinni sannfæringu þegar á reynir 
en að setja lógó á íþróttabol,“ segir 
Ægir Már og ítrekar mikilvægi 
þess að stefna fyrirtækja í þessum 
efnum sé trúverðug og að henni sé 
fylgt eftir.

„Flest stærri fyrirtæki hafa 
myndað sér stefnu í samfélagsmál
um og það er ótrúlega lélegt ef hún 
á einungis að gilda á tyllidögum en 
ekki þegar á reynir. Stefnan þarf 

að vera meira en orð á blaði. Neyt
endur gera þá kröfu til nútíma
fyrirtækja að þau hafi einhverja 
sannfæringu og séu trú henni,“ segir 
Ægir Már.

Er þetta æskileg þróun að þínu 
mati?

„Já, ég ætla að vona að fyrirtæki 
láti að sér kveða í samfélags og 
umhverfismálum en forðist að 
blanda sér í f lokkspólitík. Stóra 
áskorunin sem fylgir þessari þróun 
er að slík mál geta auðvitað orðið 
flokkspólitísk.“

Hverfa frá meginhlutverkinu
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 
formaður Miðf lokksins, bendir á 
að samkeppni fyrirtækja um að 
selja góðar vörur eða góða þjón
ustu á samkeppnishæfu verði hafi 
verið ein af undirstöðum árangurs 
Vesturlanda um aldir. Í enskumæl
andi löndum hafi hins vegar verið 
áberandi þróun í áttina að því að 
fyrirtæki líti á sig sem pólitískar 
stofnanir og aðeins tímaspursmál 
hvenær sú þróun berist til Íslands.

„Stórfyrirtæki hafa verið að 
hverfa frá meginhlutverki sínu sem 
hefur slæm áhrif á neytendur, á hag
sæld og einnig á samfélagið vegna 
þess að eitt af því sem fyrirtæki eiga 
alls ekki að gera er að fara í mann
greinarálit. Það er ískyggileg þróun 
þegar fyrirtæki byrja að haga við
skiptum sínum eftir kyni, litarhafti 
eða öðru,“ segir Sigmundur Davíð.

Mæta seint á vígvöllinn
„Það er margt áhugavert við það 
sem er að gerast. Eitt af því er að 
fyrirtæki taka upp málstað sem 
hefur orðið ofan á hjá þeim sem eru 
ráðandi í samfélagsumræðunni. 
Stundum virðist þeim jafnvel vera 
sama um viðhorf hefðbundinna 
viðskiptavina sinna. Þetta tekur 
oft á sig undarlegar birtingar
myndir,“ segir Sigmundur Davíð.  
Stundum virðist þetta bara snúast 
um að teika vagninn. Hann nefnir 
breskan matvælarisa sem ákvað að 
setja regnbogafánann á umbúðir 
nokkuð hefðbundinnar samloku 
og markaðssetja hana sem LGBT
samloku.
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Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Umfjöllunin 100 milljóna króna virði

Fréttir af regnbogafánum Advania fóru eins og eldur 
í sinu í fjölmiðlum, bæði innlendum og erlendum. 
Samantekt á erlendri umfjöllun um þetta mál var 
unnin af alþjóðlega fréttakerfinu Cision sem mældi 
hve víða ákveðin efnisorð (Mike Pence, Advania, 
LGBT o.fl.) birtust í erlendum fjölmiðlum dagana á 
eftir heimsókn Mikes Pence til Íslands.

Samkvæmt greiningu Cision náðu fréttir og blogg-
færslur um málið til allt að 439 milljón lesenda og 
þeim var deilt um 75 þúsund sinnum á samfélags-
miðlum. Ætlun stjórnenda Advania var þó aldrei sú 
að skapa fjölmiðlafár að sögn Ægis Más.

„Viðbrögðin voru stjarnfræðileg. Við drógum 

fánana að húni og höfðum ekki í hyggju að láta 
nokkurn vita sérstaklega af því. Fólk í kringum okkur 
tók strax eftir þessu og fór að pósta myndum á 
samfélagsmiðla. Það liðu ekki nema fimm eða sex 
mínútur þangað til við fengum fyrsta símtalið frá 
fjölmiðlum,“ segir Ægir Már.

Að auki notar Cision aðferð við að meta virði 
tiltekinnar umfjöllunar eða, ef umfjöllunin er nei-
kvæð, hve miklum skaða umfjöllunin hefur valdið. 
Niðurstaðan var sú að Advania hefði þurft að verja 
um 825 þúsund Bandaríkjadölum, jafnvirði um 100 
milljóna króna, í stafræna markaðssetningu til að ná 
sambærilegri dreifingu.

Íslensk fyrirtæki munu í auknum mæli taka 
afstöðu til samfélagsmála til að svara sífellt 
háværari kröfu frá neytendum. Stjórnendur 
sagðir hafa fleiri markmið en að hámarka hag 
hluthafa. Forstjóri Advania segir vakninguna 
rétt að byrja. Getur komið í bakið á fyrirtækj-
um ef stefnan er ekki trúverðug. Formaður 
Miðflokksins segir þróunina ískyggilega.

Um leið og neyt-
endur skynja að 

stefna fyrirtækis sé ekki 
einlæg, eða að henni sé ekki 
fylgt eftir, er hætta á því að 
vörumerki og ímynd fyrir-
tækisins skaðist.

María Kristjáns-
dóttir, lögmaður 
hjá Lex
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Undir Brit Care vörulínunni má finna fóður sem hentar öllum stærðum hunda og katta. Framleiðendur Brit eru framsæknir í vöruþróun og eru sífellt að 
kynna nýjar vörur fyrir kröfuharða hunda og ketti. Hjá Brit er mikið lagt upp úr gæðum og hugsað um velferð dýranna, bæði þeirra smáu og stóru.  

Brit gæðafóður fyrir  
flotta hunda og ketti
Brit Care hefur verið á markaðnum á Íslandi síðan 2012 og er vel þekkt á 
meðal eigenda hunda og katta. Heilbrigði og velferð dýranna er ávallt sett í 
fyrsta sæti og framleiðendur Brit slaka ekki á kröfum um gæði hráefnis.   ➛2

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is



Hjá Brit Care er ávallt leitast 
við að nota eingöngu hrá-
efni sem hafa jákvæð áhrif 

á dýrin enda er Brit Care korn-
laust og ekki ofnæmisvaldandi og 
ætti því að henta öllum dýrum, 
þar með talið þeim sem glíma við 
fæðuóþol.

Vörn gegn sjúkdómum
Margir nútímasjúkdómar herja 
á dýr, ekki síður en mannfólkið. 
Hjartasjúkdómar, sykursýki, 
krabbamein og kvíði er meðal 
þess sem gæludýrin þurfa að kljást 
við. Brit Care hefur jákvæð áhrif á 
heilsu dýranna og getur minnkað 
líkur á slíkum sjúkdómum. Ein-
göngu er notast við vandlega valin 
hráefni eins og lamb, lax, önd, 
dádýr, kanínu og síld auk jurta sem 
hafa langvarandi jákvæð og upp-
byggjandi áhrif á dýrin.

Sérhannaðar vörur
Undir Brit Care vörulínunni má 
finna fóður sem hentar öllum 
stærðum hunda og katta. Fram-
leiðendur Brit eru framsæknir í 
vöruþróun og eru sífellt að kynna 
nýjar vörur. Það nýjasta frá þeim 
er Brit Mono Protein blautmatur 
fyrir hunda sem inniheldur aðeins 
eina tegund próteins. Inntaka á 
einni tegund próteins dregur úr 
líkum á fæðuóþoli eða ofnæmi. 
Hentar vel sem nammi í leikföng 
og er tilbreyting fyrir dýrið.

Fyrir smáhundana
Brit Care Mini er sérhannað fóður 
fyrir smáhunda. Þetta er ný lína af 
fóðri, sérstaklega löguð að þörfum 
smáhunda. Fóðrið er kornlaust 
og í því er hátt hlutfall kjöts með 
áhrifaríkum hráefnum sem styðja 
við ónæmiskerfi smáhundanna, 
hjarta, feld, skinn, tennur og bein. 
Í fóðrinu er lambakjöt, dádýr, 
kanínukjöt eða lax. Mjög bragðgott 
og auðmeltanlegt fóður.

Smáhundar hafa sérstaka nær-
ingarþörf. Vegna smæðar sinnar 
þola þeir verr ryk og önnur skaðleg 
efni sem geta leitt til streitu og 
valdið álagi á líkama þeirra. Vegna 
tiltölulega lítilla meltingarfæra 
og maga, samanborið við stærri 
hunda, er nauðsynlegt að hafa 
hærra hlutfall af næringarefnum í 
minna magni af fóðri.

Nánari upplýsingar er hægt að 
fá á vefnum https://ojk.is/ eða í 
gegnum Facebook síðu okkar, Brit 

Hundurinn er að vonum sáttur með 
sitt gæðafóður. 

Í Brit Care Cat línunni er úr-
val af þurr- og blautfóðri.

Framhald af forsíðu ➛ Undir Brit Care 
vörulínunni má 

finna fóður sem hentar 
öllum stærðum hunda 
og katta.

Brit Care fóðurvörur 
fást m.a. í verslunum 

Gæludýr.is, 
Garðheimum, 
Fiskó, Bendi, 

Stapafelli Keflavík og 
Kaupfélagi 

Borgfirðinga.

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

Undir Brit Care vörulínunni má finna fóður sem hentar 
öllum gæludýrum. Framleiðendur Brit eru framsæknir í 
vöruþróun og kynna sífellt nýjar vörur.
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Fjarðarkaup

Yfir þúsund hollustuvörur  
á tilboði á Heilsudögum
Gísli Sigurbergsson, verðlagsstjóri Fjarðarkaupa, segir nóg um að vera á Heilsudögum sem 
standa yfir út janúar en vinsælustu heilsuvörurnar og vörumerkin eru nú á veglegum afslætti. 
Gísli segir að greina megi töluverðan viðsnúning í kauphegðun viðskiptavina eftir jólasukkið.  ➛4

Það eru yfir þúsund vörur á tilboði á heilsudögum Fjarðarkaupa og er því tilvalið að gera sér ferð í Hafnarfjörð og byrja nýja áratuginn á hollum og hreinum nótum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

KYNNINGARBLAÐ



Icelandic Harvest
Astaxanthin

1.782 kr.

Áður 2.970 kr.

Solaray
Kalsíum

1.536 kr.

Áður 2.048 kr.

Solaray
Mega B

2.294 kr.

Áður 3.058 kr.

Fræið er sérdeild Fjarðarkaupa með 
heilsuvörur. Þar er gott úrval af vegan 
vörum, lífrænum matvörum, vistvænum 
vörum og fæðubótarefnum.
Kíktu í heimsókn og kynntu þér úrvalið.
www.fjardarkaup.is

Now
B12

1.014 kr.

Áður 1.352 kr.

Now
D3 vítamín

1.116 kr.

Áður 1.488 kr.

Sigdal
Hrökkbrauð

388 kr.

Biona
Tómatar/hvítlaukur

198 kr.

Áður 264 kr.

Bunalun Tómat- 
og grænmetissósa

345 kr.

Áður 432 kr.

Biona
Kirsuberjatómatar

208 kr.

Áður 278 kr.

Bunalun Tómat- 
og paprikusósa

345 kr.

Áður 432 kr.

Guli miðinn 
C-1000

956 kr.

Áður 1.268 kr.

Guli miðinn 
Hárkúr

674 kr.

Áður 898 kr.

VIT•HIT
Drekaávöxtur

230 kr.

Áður 288 kr.

VIT•HIT
Græn epli

230 kr.

Áður 288 kr.

Vitabella
Jarðarberja koddar

382 kr.

Áður 478 kr.

Koko
Kókosmjólk

256 kr.

Áður 342 kr.

Berry
Gojiberjasafi

226 kr.

Áður 283 kr.

Lýsi 
Heilsutvenna

936 kr.

Áður 1.248 kr.

Berry
Bláberjasafi

226 kr.

Áður 283 kr.

Floridana
Rauðrófur/hindber

336 kr.

Áður 398 kr.

lífrænt!

lífrænt!

VEGAN

20
AFSláttur20
AFSláttur

25
AFSláttur

25
AFSláttur

25
AFSláttur

20
AFSláttur
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Himnesk hollusta
Chia fræ 400 g 

500 kr.

Áður 625 kr.

Rapunzel
Rauðar linsubaunir

598 kr.

Áður 798 kr.

Bio-Kult
Candea

1.785 kr.

Áður 2.380 kr.

MS
Grísk jógúrt 1 kg.

628 kr.

Áður 698 kr.

Himnesk hollusta
Maískökur

131 kr.

Áður 164 kr.

Rapunzel
Basmati hrísgrjón

558 kr.

Áður 698 kr.

Nesbú
Lífræn egg

558 kr.

Áður 698 kr.

W.K. Kellogg
Granóla

324 kr.

lífrænt!lífrænt!
lífrænt!

HEILSUDAGAR VEGAN  LÍFRÆNT  GLÚTENLAUST

Sonett
Þvottalögur

1.320 kr.

Áður 1.650 kr.

lífrænt!

glútenlaust

25AFSláttur

10AFSláttur

25
AFSláttur

25AFSlátturaf allri línunni.

25AFSlátturaf allri línunni.

20
AFSláttur
af allri línunni.

20
AFSláttur
af allri línunni.

1000
vörur á
AFSlætti

yfir

25
AFSláttur

20
AFSláttur

16
AFSláttur

20
AFSláttur 20

AFSláttur

25
AFSláttur
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Himnesk hollusta
Chia fræ 400 g 
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Núna eru allir að hugsa um 
heilsuna, það er f ljótt að 
snúast úr jólaóhollustunni 

yfir í janúarhollustu,“ segir Gísli 
Sigurbergsson. „Það er nú kannski 
ekki allt óhollt í desember, en 
þetta er dálítið sérstakt, hvernig 
þetta snýst við, daginn eftir 
fyrsta.“

Þessar áherslubreytingar hafi 
áþreifanleg áhrif á vöruval við-
skiptavina. „Það er ekki hægt að 
selja smákökur 2. janúar, þær 
hreyfast ekki. Þótt þær séu á til-
boði meira að segja,“ segir Gísli 
og hlær. „Þær koma að vísu svo 
snemma inn að fólk er kannski 
bara komið með nóg.“

Fræið sem vex og dafnar
„Fræið var stofnað með það að 
markmiði að bjóða upp á fjöl-
breytt úrval af heilsuvörum á 
góðu verði,“ segir Gísli um tilurð 
Fræsins, sem byrjaði, líkt og litlu 
fræi sæmir, smátt og hefur svo 
stækkað statt og stöðugt. „Það 
er heilsuvörudeildin okkar sem 
starfrækt hefur verið með þessu 
sniði frá árinu 2003. Ég held að ég 
megi nú segja að við höfum verið 
nokkuð í fararbroddi með þessa 
búð,“ segir Gísli en óhætt er að full-
yrða að Fræið hafi löngum verið 
ákveðin vin í eyðimörkinni fyrir 
hollustumiðaða einstaklinga.

Ljóst er að hollustuvörur njóta 
sívaxandi vinsælda og hefur því 
margt breyst á þessum tíma. 
„Fræið hefur vaxið og dafnað og 
sífellt fjölgar heilsuvörum sem þar 
má fá. Við verum með um það bil 
3.000 vörutegundir í Fræinu. 

Á þeim 17 árum sem Fræið hefur 
verið í Fjarðarkaupum hefur áhugi 
á hollustu og heilsueflingu vaxið 
mjög auk þess sem framboð á 
ýmiss konar matvöru sem fram-
leidd er fyrir fólk með sérstakar 
þarfir varðandi mataræði hefur 
stóraukist.

„Þá er gaman að geta þess að 
Fjarðarkaup er efst á lista íslenskra 
fyrirtækja, annað árið í röð, í 
meðmælakönnun MMR og hefur 
raunar verið á meðal tíu efstu 
fyrirtækja á listanum frá því að 
mælingar hófust,“ segir Gísli en 
fyrirtækið þykir skara fram úr í 
þjónustu og sanngjörnu verðlagi.

Mikið úrval af heilsuvörum
„Á Heilsudögum setjum við allar 
okkur vinsælustu heilsuvörur á 
tilboð og færum inn í búð. Þetta 
eru í kringum þúsund vörur sem 
við setjum á tilboð, og það eru 
þessar vinsælustu vörur, eins og 
Now vörurnar, vörurnar með 
Gula miðanum, Rapunzel, Ecover, 
Nutrilink, Sonett, Isola, Biona, 
Solaray, Himnesk hollusta og Vit-
hit,“ segir Gísli. 

„Einnig erum við með tilboð 
á heilsuvörum sem ekki eru í 
Fræinu eins og til dæmis eggjum, 
mjólkurvörum, vatni, ávöxtum 

og grænmeti.“ Gísli segir alla 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi 
á Heilsudögunum en verslunin 
býður upp á einstakt úrval vara 
sem henta f lestu mataræði. „Við 
erum með mikið úrval af vegan 
vörum, vítamínum, prótein-
vörum, glútenlausum vörum, 
sykurlausum vörum, ketó vörum, 
lífrænum vörum og þar fram eftir 
götunum. 

Sömuleiðis er mikið úrval af 
lífrænum snyrtivörum og hrein-
lætisvörum sem verða á tilboði.“

Þá gangi Heilsudagarnir ekki 
síst út á að gera heilsuvörurnar 

sýnilegri. „Fræið varð í raun búð í 
búðinni þegar ákveðið var að færa 
heilsuvörur úr því að vera í einni 
hillu ef svo má segja yfir í heila 
deild. Þetta er það sem Heilsu-
dagarnir ganga út á, að taka þessar 
vörur og færa þær inn í búð.“

Þessi nálgun og aukinn sýni-
leiki geri það að verkum að vörur 
af þessu tagi verða aðgengilegri. 
„Það eru kannski ekki endilega 
allir sem fara þar í gegn í Fræið 
þannig að við erum að reyna að 
gera þetta svona aðeins almenn-
ara, svo að allir eigi kost á að 
kaupa hollari vörur.“

Ávaxtaborðið í 
Fjarðarkaupum er 
hlaðið hollustu. 

Heilsudagarnir í Fjarðarkaupum standa yfir út janúar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR Meðal vörumerkja sem eru á tilboði eru til dæmis Rapunzel, Ecover, Nut-
rilink, Sonett, Isola, Biona, Solaray, Himnesk hollusta og Vit-hit. 

Framhald af forsíðu ➛

Við erum með 
mikið úrval af 

vegan vörum, vítamín-
um, próteinvörum, 
glútenlausum vörum, 
sykurlausum vörum, 
ketó vörum, lífrænum 
vörum og þar fram eftir 
götunum.
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Íþróttavöruverslun

NÆG BÍLASTÆÐI VIÐ VERSLUN Fylgdu okkur á

Opnunartími

11-18

25-50% afsláttur
Opið 11-18 virka daga - laugardaga 11-16 

Sundaborg 1 Sími 553 0700

ÚTSALA
Öll helstu merkin á einum stað

Íþróttavöruverslun

SPORT24 Miðhrauni 2 Garðabæ

Fylgdu okkur á

Opið virka daga 11-18 
Laugadaga 11-17 
Sunnudaga 13-17

SPORT24 Sundaborg 1 Reykjavík
Opið virka daga 11-18 

Laugadaga 11-16 
Sunnudaga Lokað

Sími 553 0700

NÆG BÍLASTÆÐI 

Allt að 50% afsláttur 



Bílar 
Farartæki

 Aukahlutir í bíla

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Alhliða bókhaldsþjónusta, VSK, 
Laun.  
Gott verð, góð þjónusta.  
KH bókhald sími 623 2843.

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

FRÆSUN FYRIR GÓLFHITA 
OG FL.

Fræsun- rör- flotun

Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar á steinbrot@

steinbrot.is eða í síma: 777-2242

Getum bætt við okkur verkefnum í 
almennt múrverk- flísalagnir-flotun 
og fl. Uppl hjá Þórði í s: 618-5286 
eða thordurmurari@gmail.com

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
285 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir  
Sverrir í s. 661 7000

 Atvinnuhúsnæði

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla. 
Leiga: 99 þús. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Tilkynningar

Til sölu

Traðarreitur - eystri. Breyting á aðalskipulagi og deiliskipulag. Tillögur á vinnslustigi.
Vakin er athygli á því að nú stendur yfir í samræmi við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr.  123/2010 
kynning á vinnslutillögu að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 fyrir Traðarreit – eystri 
ásamt vinnslutillögu að deiliskipulagi á svæði sem afmarkast af Álftröð í austur, Digranesvegi í 
suður, Skólatröð í vestur og Hávegi í norður.

Vinnslutillögurnar verða kynntar í Kópavogsskóla á morgun fimmtudaginn 16. janúar 2020 kl. 
17:00. Kynningargögn má nálgast á heimasíðu bæjarins www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig 
eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér vinnslutillögurnar. Athugasemdir eða ábendingar 
skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 
Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 miðvikudaginn 29. janúar 
2020.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Traðarreitur - eystri.
Munið kynningarfundinn á 
morgun í Kópavogsskóla.

kopavogur.is

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is

... veitingastaði, eldhús og hótel ... hönnun veitingastaða
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Hljóðlátasti blandari í heimi - 200 drykkir á dag - Sigurvegari. 
árið 2013.   Öflugur mótor1800W 3,5HP blandar hann hratt og 
vel. - Hljóvörnin skapar betra vinnuumhverfi - BPA frítt plast í 
könnu - 42 stillingar fyrir mismunandi blöndur - 6 snertitakkar 
sem hægt er að forstilla  inn mismunandi blöndur.  - 3ja ára ábyrgð
 

Spacesaver - sérstaklega 
hannaður til að taka lítið 
borðpláss - Kraftmikill 1800W 
3,8HP blandar allt að 150 
drykki á dag. - BPA frítt plast í 
könnu - 30 prógrömm fyrir 
mismunandi blönduferla
3já ára ábyrgð

Blendtec Stealth 885

Blendtec Stealth 885

Blandarar fyrir fyrirtæki
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



„Maður veltir fyrir sér hvernig 
það horfir við þeim sem hafa bar-
ist áratugum saman fyrir réttinda-
málum þegar fyrirtæki skreyta 
sig með stolnum fjöðrum og nota 
þann árangur sem hefur náðst til 
að selja vörur. Þegar þau mæta seint 
á vígvöllinn en taka upp fánann og 
þykjast eiga þátt í sigrinum,“ segir 
Sigmundur Davíð.

Hver er ástæðan að baki þessari 
þróun að þínu mati?

„Ég held að þetta sé ein af leið-
ingin af því að við nútímamenn-
irnir erum farnir að líta á lífsgæðin 
sem sjálfgefinn hlut. Þar af leiðandi 
leyfum við okkur að snúa okkur að 
öðrum markmiðum. Grundvallar-
gildin sem bjuggu þetta allt til eru 
þá vanrækt fyrir vikið,“ segir Sig-
mundur Davíð.

„Og hugsanlega má að einhverju 
leyti rekja þessa þróun til þess að 
fólkið sem stýrir markaðssviðum 
eða starfsmannasviðum, og jafn-
vel ungir framkvæmdastjórar, hafi 
komið beint úr háskólaumhverfi 
þar sem þessi viðhorf eru hin 
ríkjandi trúarbrögð. Þarna er það 
komið í aðstöðu til að „boða trúna“, 
ef svo má segja, sem er mikill mis-
skilningur á hlutverkinu. Þessir 
stjórnendur eru oft í samkvæmis-
klúbbum sem eru ekki í tengslum 
við samfélagið og finnst ekki nógu 
merkilegt að vinna bara við að selja 
góða vöru eða veita góða þjónustu 
á samkeppnishæfu verði,“ segir Sig-
mundur Davíð og vísar í orð hag-
fræðingsins Joseph Schumpeter.

„Þegar fyrirtæki breytast í stofn-
anir eða skrifræði, og verða rekin 
á þeim forsendum frekar en á for-
sendum frumkvöðulsins, þá hafa 
þau lagt grunninn að eigin eyði-
leggingu.“

Umræðan nái út fyrir kyn
Ákvörðun Íslandsbanka um að 
horfa í auknum mæli til kynja-
hlutfalla hjá þeim fyrirtækjum 
sem bankinn á í viðskiptum við er 
hluti af stefnu bankans um sjálf-
bæra þróun sem snýst um að mæta 
kröfum nútímans án þess að skerða 
hlut framtíðarkynslóða. Gunnar 
Sveinn Magnússon, sérfræðingur í 

sjálf bærri þróun hjá Íslandsbanka, 
segir rannsóknir hafa sýnt fram á 
að fyrirtæki sem huga að sjálf bærni 
bæta reksturinn og arðsemina hjá 
sér og tryggja þannig betur lang-
tíma rekstrargrundvöll sinn.

„Það er einmitt ein af ástæðun-
um fyrir því að við erum að setja 
áherslu á sjálf bærni í okkar eigin 
rekstri út frá alþjóðlegum við-
miðum um umhverfis- og félagslega 
þætti og stjórnarhætti, svokölluð 
UFS-viðmið, ásamt því að styðja 
við heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna. Við viljum jafnframt eiga 
gott samtal og samstarf við við-
skiptavini og samstarfsaðila okkar 
um þessi mál. Auðvitað eru ólíkar 
forsendur fyrir mismunandi aðila, 
til að mynda er erfitt fyrir lítil fyrir-
tæki að ráðast í viðamiklar aðgerðir 
einn, tveir og þrír. Við gerum okkur 
grein fyrir því að þetta er langtíma-
verkefni hvort sem það er hjá okkur 
í Íslandsbanka eða hjá minni fyrir-
tækjum en það er samt mikilvægt 
fyrir alla að hefja þessa vegferð,“ 
segir Gunnar Sveinn.

Tekur Íslandsbanki þá afstöðu 
með því að jafnari kynjahlutföll 
séu æskileg?

„Já, engin spurning um að þetta 
sé þróun sem við teljum vera æski-
lega í samfélaginu og í viðskipta-
lífinu og það endurspeglast í raun 
hjá f lestum sem við ræðum við í 
dag. Þótt Ísland hafi náð langt á 
mörgum sviðum kynjajafnréttis 
þá getum við alltaf gert betur. Það 
vantar til dæmis töluvert upp á að 
f leiri konur séu í æðstu stjórnenda-
stöðum í íslenskum fyrirtækjum,“ 
segir Gunnar Sveinn en bætir við að 
það sem hafi vantað í umræðuna sé 
að þetta nái út fyrir kyn.

„Við teljum að f jölbreyttur 
mannauður sé mikilvægur, hvort 
sem það er hjá fjölmiðlum, fyrir-
tækjum, bönkum eða opinberum 
stofnunum því slíkt hefur almennt 
jákvæð áhrif á afkomuna og verð-
mætasköpun. Á ensku er það kallað 
„diversity and inclusion“ sem þýðir 
að við verðum að huga að mörgum 
mismunandi þjóðfélagshópum út 
frá fjölbreytileika og tryggja þátt-
töku ólíkra hópa. Það er ákveðin 

breyting á fyrirtækjamenningu 
sem þarf að eiga sér stað. Við erum 
sjálf að vinna í þessum málum og 
erum ekki fullkomin frekar en 
aðrir en við erum reiðubúin að 
taka umræðuna og gera nauðsyn-
legar breytingar til að bæta okkur 
og stöðuna almennt,“ segir Gunnar 
Sveinn.

Opnar dyr fyrir bankann
Spurður um viðbrögðin við mál-
inu segir Gunnar Sveinn að þau 
hafi verið sterkari en stjórnendur 
bankans áttu von á. Aftur á móti 
hafi verið mikilvægt að byrja ferlið 
og umræðan hafi verið gagnleg. Þá 
hafi viðbrögðin verið góð áminning 
um að útskýra málin vel og fara yfir 
þau í samráði við viðskiptavini og 
samstarfsaðila.

Áhersla Íslandsbanka á sjálf bæra 
þróun getur skapað tækifæri og 
opnað dyr að mati Gunnars Sveins. 
Hann starfaði hjá Alþjóðagjaldeyr-
issjóðnum árið 2015 þegar heims-
markmiðin voru kynnt. Til að byrja 
með voru sett ákveðin spurningar-
merki um aðkomu sjóðsins, um 
hvort og hvernig sjóðurinn gæti 
komið að þessu en á endanum var 
tekin ákvörðun um að innleiða og 
styðja við markmiðin.

„Við sáum strax árangur. Það 
opnuðust f leiri dyr fyrir okkur í 
starfseminni svo sem í samtalinu 
við stjórnvöld, það var auðveldara 
að sækja fjármagn fyrir verkefni og 
sjóðurinn varð meira í umræðunni 
á alþjóðavettvangi fyrir vikið. Ég sé 
alveg fyrir mér sambærilega þróun 
hérna á Íslandi þar sem fyrirtæki 
sem sinna þessu vel munu upp-
skera, hvort sem það er í formi hag-
stæðrar fjármögnunar, nýrra við-
skiptatækifæra, lægri áhættu eða 
meiri nýsköpunar,“ segir Gunnar 
Sveinn.

Einlægni skipti öllu máli 
Afstaða fyrirtækja til þeirra mála 
sem fara hæst í samfélagslegri 
umræðu getur ýmist haft neikvæð 
eða jákvæð áhrif á verðmæti vöru-
merkja þeirra. Eftir að markaðs-
herferð Nike fór af stað lækkaði 
hlutabréfaverð Nike í fyrstu en 

nú hefur það hækkað verulega, úr 
28 milljörðum dala í rúmlega 32 
milljarða dala. Ef fyrirtæki ákveða 
að hætta sér inn á pólitíska sviðið 
segir María mikilvægt að það sé 
gert af einlægni.

„Það er eitt að gefa út stefnu en 
svo er annað að hún sé einlæg, trú-
verðug og í samræmi við aðgerðir 
fyrirtækisins. Um leið og neyt-
endur skynja að stefna fyrirtækis 
sé ekki einlæg, eða að henni sé ekki 
fylgt eftir, er hætta á því að vöru-
merki og ímynd fyrirtækisins skað-
ist,“ segir María og nefnir dæmi frá 
því í október á síðasta ári þegar 
Daryl Morey, framkvæmdastjóri 
NBA-körfuboltaliðsins Houston 
Rockets, tísti skilaboðum á Twitter 
sem fólu í sér stuðningsyfirlýsingu 
við mótmælendahreyf inguna í 
Hong Kong.

Morey eyddi tístinu stuttu eftir 
að það birtist, en skjáskot af stuðn-
ingsyfirlýsingunni fóru strax í 
dreifingu, meðal annars hjá stórum 
fjölmiðlum í Kína. Í kjölfarið hafa 
kínverskir styrktaraðilar liðsins 
rift styrktarsamningum sínum og 
körfuboltasamband Kína hefur 
slitið öllu samstarfi við liðið.

Tveimur dögum síðar lýsti Morey 
því yfir á Twitter að það hefði ekki 
verið ætlunin að móðga kínverska 
aðdáendur Rockets. NBA gaf enn 
fremur út yfirlýsingar um málið þar 
sem óviðeigandi ummæli Moreys 
voru hörmuð. Þetta útspil NBA 
var harðlega gagnrýnt í Bandaríkj-
unum af stjórnmálamönnum og 
álitsgjöfum í fjölmiðlum sem veltu 
þeirri spurningu upp hvort hagn-
aður skipti deildina meira máli en 
mannréttindi.

Atvinnuviðtölin breyttust
Breyttar hugmyndir um hlutverk 
fyrirtækja endurspeglast meðal 
annars í atvinnuviðtölum. Ægir 
Már segir að ungt fólk sem kemur 
í atvinnuviðtöl til Advania spyrji 
oft hvað fyrirtækið sé að gera í 
umhverfismálum og hver stefnan 
sé í samfélagsmálum almennt.

„Þetta er oft með því fyrsta sem 
er rætt í viðtölunum. Það var ekki 
þannig fyrir fimm árum,“ segir 

Ægir Már. Gunnar Sveinn talar á 
svipuðum nótum.

„Við finnum alveg fyrir því að 
þessi mál skipta máli hjá fólki sem 
er að sækja um vinnu hjá bankan-
um. Sumar hafa hrifist af áherslum 
bankans á jafnréttismálin á meðan 
aðrir eru til dæmis að velta fyrir 
sér hvernig bankinn stendur sig í 
umhverfismálum. Víða erlendis 
hefur verið lögð áhersla á mikilvægi 
þess að starfsfólk trúi á stefnu fyrir-
tækisins með tilliti til sjálf bærni 
og ég held að sú hugsun sé að koma 
meira hingað til landsins. Fyrir-
tæki þurfa að vera með þessi mál 
á hreinu til að ná í og halda í gott 
starfsfólk,“ segir Gunnar Sveinn.

Sigmundur Davíð segir varhuga-
vert að blanda starfsmönnum í 
póli tíska stefnu stjórnenda. „Ef 
starfsmaður vinnur vinnuna sína 
vel og kemur vel fram við við-
skiptavini þá á hann ekki að þurfa 
að taka að sér það hlutverk að reka 
pólitíska stefnu gagnvart viðskipta-
vinum.“

Stjórnvöld taki sig á
Þá segir Ægir Már að Ísland sé 
komið skammt á veg miðað við hin 
Norðurlöndin og stjórnvöld þurfi 
að búa til trúverðugan ramma sem 
verðlaunar samfélagslega ábyrg 
fyrirtæki.

„Að mínu mati mætti til dæmis 
gera miklu strangari kröfur um 
samfélagsábyrgð fyrirtækja í opin-
berum útboðum. Sem dæmi er 
nýlegt útboð ríkisins vegna tölvu-
kaupa. Þar voru kröfurnar til fyrir-
tækja um ábyrga tölvuframleiðslu 
í algjöru skötulíki. Í sambærilegum 
útboðum í Svíþjóð þurfa fyrirtæki 
að sýna fram á að vörurnar sem þau 
bjóða séu framleiddar við sóma-
samlegar aðstæður. Það sama má 
segja um ýmsar reglur og staðla 
sem búið er að lögfesta hér á landi. 
Af hverju geta fyrirtæki sem ekki 
uppfylla jafnlaunastaðalinn orðið 
hlutskörpust í opinberum útboð-
um? Það virðist ekki hafa neinar 
af leiðingar þegar fyrirtæki fara á 
svig við lög og reglur sem snerta 
umhverfis-, jafnréttis- eða sam-
félagsmál,“ segir Ægir Már.

Stjórnendur eru oft 
í samkvæmisklúbb-

um sem eru ekki í tengslum 
við samfélagið og finnst 
ekki nógu merkilegt að 
vinna við að selja góða vöru 
eða þjónustu á 
samkeppnis-
hæfu verði. 

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, 
formaður  
Miðflokksins
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Opel Grandland X 
Verð frá 3.990.000 kr.

Pakki að verðmæti 400.000 kr.
fylgir öllum nýjum Grandland X

• Aukin veghæð
• Toyo harðskelja vetrardekk
• Toppgrind og skíðabogar
• Vetrarmottur
• Aurhlífar
• Árskort á skíðasvæði

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Opel á Íslandi
Reykjavík | Krókhálsi 9
Reykjanesbæ | Njarðarbraut 9

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun

opel.is

Forstjórar marka nýja stefnu

Business Roundtable, samtök 
forstjóra hjá stærstu fyrirtækjum 
Bandaríkjanna, vilja nú endurskil-
greina hlutverk fyrirtækja, en frá 
árinu 1997 hefur kennisetning 
samtakanna verið sú að æðsta 
skylda stjórnenda og stjórna sé 
að hámarka hag hluthafa.

Síðasta haust gáfu samtökin út 
yfirlýsingu um að kennisetning-
unni hefði verið breytt. Hlutverk 
fyrirtækja felist ekki einungis 
í því að hámarka hag hluthafa 
heldur þurfi þau einnig að taka 
þátt í umhverfisvernd og stuðla 
að fjölbreytni.

Íslandsbanki er þátttakandi í 
samtökunum Nordic CEOs for a 
sustainable future sem er sam-
starfsvettvangur fyrir forstjóra 
norrænna stórfyrirtækja s.s. SAS, 
Telenor, Swedbank, Storebrand, 
Marel og fleiri. Birna Einarsdóttir 
bankastjóri sat fund á vegum 
samtakanna í byrjun árs.

„Þetta eru allt fyrirtæki sem 
hafa verið leiðandi á sviði 
samfélagslegrar ábyrgðar eða 
sjálfbærni á Norðurlöndum 
á undanförnum árum. Hug-
myndin er að ef við ætlum að ná 
heimsmarkmiðunum á næstu 

10 árum og styðja við Parísar-
samkomulagið þá sé ekki nóg 
að ríkisstjórnir, almenningur 
og félagasamtök séu að sinna 
þessum málaflokki heldur þurfa 
fyrirtæki líka að leggja sitt af 
mörkum. Það er mikill metnaður 
í þessum hópi og auðvitað eru 
loftslagsmálin fyrirferðarmest. 
Þó eru öll fyrirtækin sammála 
um nauðsyn þess að hlúa líka að 
öðrum þáttum sjálfbærninnar 
sem tengjast fjölbreytileika og 
jafnrétti kynjanna,“ segir Gunnar 
Sveinn.

Flest stærri fyrir-
tæki hafa myndað 

sér stefnu í samfélagsmálum 
og það er ótrúlega lélegt ef 
hún á einungis að gilda á 
tyllidögum en ekki þegar á 
reynir.

Ægir Már  
Þórisson,  
forstjóri  
Advania
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Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Bandaríska verslana-
keðjan Walmart mun 
hefja sölu á vörum frá 
íslenska matvælafyrir-
tækinu Good Good í lok 
mánaðarins. Í upphafi 

verða vörurnar boðnar til sölu í 102 
verslunum á vegum risans í ellefu 
fylkjum en við lok árs verður þær 
að finna í 500 verslunum af 4.500. 
Þetta segir Garðar Stefánsson, fram-
kvæmdastjóri Good Good, í samtali 
við Markaðinn.

Fyrirtækið selur matvöru sem er 
án viðbætts sykurs og er sætt með 
náttúrulegum sætuefnum sem 
henta meðal annars þeim sem eru á 
ketó mataræði. Um er að ræða sult-
ur, súkkulaðismjör, síróp og innan 
tíðar munu ketóstangir bætast við 
vöruframboðið.

Hópur fjárfesta stofnaði félag árið 
2015, sem var byggt á grunni Via 
Health í Hafnarfirði sem framleiddi 
stevíudropa. Eignarhaldsfélagið 
Lyng, móðurfélag Icepharma, á 70 
prósenta hlut í Good Good í dag.

„Við breyttum hugmyndinni að 
baki Via Health, sköpuðum nýtt 
vörumerki og einbeittum okkur að 
því að búa til sykurlausar vörur til 
viðbótar við stevíudropana.

Hugmyndafræði Good Good er í 
anda Apple og Nike. Þau einblína á 
hönnun og vöruþróun en eru í sam-
starfi við framleiðendur til að búa 
til vörurnar fyrir sig. Það er eins 
með okkur. Við búum til uppskriftir 

frá grunni og hófum samstarf við 
framleiðslufyrirtæki.

Við erum í samstarfi við sultu-
framleiðanda í Hollandi. Hann 
kaupir mikið af jarðarberjum og við 
njótum góðs af þeim kjörum sem 
honum býðst,“ segir Garðar.

Árið 2018 hóf Good Good að selja 
stevíudropa í Bandaríkjunum og 
bauð sulturnar til sölu nokkrum 
mánuðum síðar. Að Garðars sögn 
eru sultur Good Good þær mest 

seldu hjá Amazon í Bandaríkjunum, 
hvort sem litið er til sykurlausra eða 
sykraðra. „Ketósamfélagið kynnt-
ist fyrst sultunum okkar á Amazon 
og það leiddi til þess að innkaupa-
stjórar hófu að hafa samband við 
okkur. Walmart hafði til að mynda 
samband við okkur að fyrra bragði.“

Samanlagt eru vörur Good Good 
til sölu í um þúsund verslunum í 
Bandaríkjunum og finna má vör-
urnar í 24 löndum.

Garðar segir að fyrirtækið hafi 
velt 1,9 milljónum dollara í fyrra 
og stefnt sé á að salan muni nema 
4,5 milljónum dollara í ár. „Mesti 
vöxturinn er í Bandaríkjunum,“ 
segir hann. „Salan jókst að meðal-
tali um 13,5 prósent á viku á fjórða 
ársfjórðungi síðastliðins árs. Þetta 
er að springa út.“

Hann segir að grunnurinn að 
rekstrinum hafi verið lagður á 
árunum 2015 og 2016. „Í upphafi 
skyldi endinn skoða. Við vildum 
ná árangri á erlendum mörkuðum 
og hófum því samstarf við hol-
lenskan framleiðanda sem fram-
leiðir 30 milljónir sultukrukka 
á ári. Jafnvel þótt við þreföldum 
pöntunina okkar til að mæta eftir-
spurn frá stórum verslanakeðjum 
fer verksmiðjan létt með það. Allir 
okkar framleiðendur, hvort sem 
það er fyrir sulturnar, súkkulaði-
smyrjuna, sírópið, ketóstangirnar 
eða annað, geta vaxið með okkur. 
Ef þessi grunnur væri ekki til staðar 
myndu stórar keðjur ekki vilja fara 
í samstarf við okkur. Þær verða að 
geta treyst því að við getum afhent 
vörur í nægu magni,“ segir Garðar.

Hann bendir á að viðskiptavinir 
vilji að allt sé eins einfalt og hægt er. 
Þess vegna hafi verið brugðið á það 
ráð að stofna fyrirtæki í Hollandi og 
hýsa þær vörur sem seldar eru í Evr-
ópu í vöruhúsi þar. Til að einfalda 
málin í Bandaríkjunum var dóttur-
félag stofnað þar og hafið samstarf 
við vöruhús.

Starfsmenn Good Good eru ein-
ungis þrír og starfa í Reykjavík.

„Innan skamms munum við 
bjóða til sölu ketóstangir og erum 
afar spennt fyrir því að sjá hverjar 
viðtökur markaðarins verða,“ segir 
Garðar.

Um er að ræða tvær tegundir, 
annars vegar með hnetukaramellu 
og hins vegar lakkrís. Ketóstang-
irnar munu fara í verslanir í þessari 
viku á Íslandi, í Bretlandi, Belgíu og 
Hollandi.

Vörur Good Good í Walmart-verslanir
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Þorsteinn Björnsson hóf 
störf sem framkvæmda-
s t jór i  t æk n i s t jór n a r 
Reikni stofu bankanna 
í október 2016. Hann er 

forfallinn skútusiglingamaður og 
segist reyna að koma sér í krefjandi 
aðstæður sem kalla á að geta bjargað 
sér á eigin spýtur.

Hvernig komstu þangað sem þú ert 
núna?

Verandi frá sjávarþorpi vestur 
á fjörðum lá beinast við að hefja 
starfsferilinn í sjávarútvegstengdri 
starfsemi og eftir nám í rafeinda-
virkjun fór ég að vinna hjá Kristjáni 
„Hringfara“ í Radiomiðun við upp-
setningar og viðhald á tækjabúnaði 
í skip. Með aukinni tölvuvæðingu 
skipaf lotans lá leiðin í tölvunar-
fræði í TVÍ þar sem lokaverkefnið 
var heimabanki unninn í samstarfi 
við Tölvumiðstöð sparisjóðanna.

Á þeim tíma var þróun í átt að 
sjálfsafgreiðslu í fjármálakerfum 
ekki langt komin, en tveimur árum 
seinna var þróun bankanna á sjálfs-
afgreiðslulausnum komin á fullt og 
þá hóf ég störf hjá Tölvumiðstöð 
sparisjóðanna (síðar Teris) við inn-
leiðingu sjálfsafgreiðslulausna og 
síðar sem framkvæmdastjóri þró-
unarsviðs. Til RB réðst ég svo 2012 
í kjölfar kaupa þess á Teris. Hjá RB 
hefur verkefnið verið að endurnýj-

un allra grunnkerfa og tækni innviða 
félagsins.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Listinn yfir áhugamál er langur, en 

kannski má segja að það sem áhuga-
málin eigi sameiginlegt sé að þau feli 
í sér að komast í krefjandi aðstæður 
sem kalla á að geta bjargað sér um 
flest á eigin spýtur. Ég er forfallinn 
skútusiglingamaður og sumarleyfi 
fjölskyldunnar helgast gjarnan af 
siglingum um heimsins höf. Síðasta 
sumar sigldum við til dæmis á eigin 
seglbáti frá Íslandi til austurstrandar 
Grænlands sem var upplifun sem 
erfitt er að fanga í orð. Á veturna 
hafa jeppaferðalög um hálendi 
Íslands skipað stóran sess, en þær, 
eins og skútusiglingar um heimsins 
höf, krefjast þess að maður segi tíma-
bundið skilið við hinn sítengda heim 
og sé hluti af teymi sem bæði þarf að 
vinna þétt saman og hafa breiða 
þekkingu til að bjarga sér sama hvað 
upp kemur.

Auk þessa hef ég mikinn áhuga á 
tónlist, en til þess að tengja tónlistar-
áhugann við þessa þörf til að bjarga 

sér hefur mín þátttaka í tónlistar-
lífinu einkennst af því að bóka fyrst 
tónleika og læra svo á viðkomandi 
hljóðfæri.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Morgunrútínan hjá mér felst í því 

að hella upp á stóran kaffibolla sem 
ég tek með mér í morgunumferðina, 
en ólíkt mörgum lít ég á það sem 
alveg sérstaka gæðastund að sitja í 
umferðinni áður en amstur dagsins 
tekur við. Þegar í vinnuna er komið 
er yfirleitt fyrsta verkefnið að renna 
yfir hvernig nóttin hefur gengið fyrir 
sig í greiðslumiðlun landsmanna og 
hvort það sé ekki örugglega allt í 
standi fyrir komandi dag.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif á 
þig?

Þær eru fjölmargar í gegnum 
tíðina, en oftast eru það frásagnir 
einstaklinga sem hafa tekist á við 
áskoranir sem eru utan þeirra þæg-
indaramma. Síðasta bókin sem ég 
man eftir núna var Hringfarinn, en 
það er frásögn míns gamla vinnu-
veitanda, Kristjáns Gíslasonar, sem 
sagði skilið við starf í viðskiptaheim-

inum og lagði einsamall í hnattferð á 
mótorhjóli.

Hvað hefur verið mest krefjandi 
í rekstri RB á undanförnum miss-
erum?

Við í RB höfum síðustu ár í sam-
v innu v ið v iðsk ipt abankana 
unnið að heildarendurnýjun á 
helstu grunnkerfum fyrir innlán  
og greiðslukerfi sem er án efa eitt 
stærsta upplýsingatækniverkefni 
sem unnið hefur verið á Íslandi. 
Íslendingar eru mjög góðu vanir 
þegar kemur að greiðslumiðlun og 
við höfum vanist því að greiðslur 
milli fólks berist á broti úr sekúndu. 
Þetta er alls ekki raunin alls staðar 
í löndunum í kringum okkur þrátt 
fyrir að þau stefni almennt í þá átt, 
og það hefur alveg verið áskorun 
að uppfæra í ný kerfi og halda uppi 
sama þjónustustigi á meðan á þess-
um breytingum stendur.

Hver er helstu verkefnin fram 
undan?

Árið 2020 verður annasamt ár hjá 
okkur í RB. Núna erum við að vinna 
samhliða að uppfærslu á greiðslu-

kerfum Seðlabanka Íslands sem og 
innleiðingu Arion banka í ný inn-
lána- og greiðslukerfi, en bæði þessi 
verkefni eru mjög stór og verða gang-
sett á árinu.

Hvernig er rekstrarumhverfið að 
breytast og hvaða tækifæri felast í 
breytingunum?

Almennt er orðin mun meiri vit-
und um nauðsyn þess að auka sam-
starf íslenskra fjármálafyrirtækja 
um grunninnviði til þess að lækka 
kostnað og auka getu til samkeppni 
við alþjóðleg fyrirtæki, eins og kom 
til dæmis fram í Hvítbók um fjár-
málakerfið.

Vaxandi alþjóðavæðing kallar 
einnig á styrkar grunnstoðir og 
aukið samstarf um til dæmis tölvu-
öryggismál og eftirlitskerfi með pen-
ingaþvætti. Líkt og fram hefur komið 
í fjölmiðlum þá eru miklar kröfur frá 
hendi alþjóðasamfélagsins til okkar 
sem þjóðar um að styrkja varnir 
gegn peningaþvætti sem aftur kallar 
á samstarf allra sem að greiðslumiðl-
un koma. Allt þetta kallar á skýrar 
leikreglur og kannski má segja að 
fjármálamarkaðurinn þurfi að fara 
í gegnum sambærilega aðgreiningu í 
samstarfi við yfirvöld og bæði orku- 
og fjarskiptamarkaður hafa gengið í 
gegnum þar sem sameiginlegir inn-
viðir eru skilgreindir og heimildir 
eru til samreksturs slíkra innviða.

Hvar sérðu þig eftir 10 ár?
Ég vona að ég fái tækifæri til þess 

að vinna áfram að því verkefni 
að klára heildarendurnýjun allra 
helstu innviða fyrir fjármálafyrir-
tæki og þeir verði þá komnir í það 
horf að aðgengi og rekstur þeirra sé 
að mestu með sjálfvirkum hætti og 
ég hafi þannig meiri tíma til þess að 
standa í siglingum eða öðrum ferða-
lögum um ókannaðar slóðir.

Kemur sér oft í krefjandi aðstæður

Nám:
Rafeindavirkjun frá Iðnskólanum 
1991, kerfisfræðingur frá TVÍ 1995 
og BS í tölvunarfræði frá Háskól-
anum í Reykjavík 2005.

Fjölskylduhagir:
Ég er kvæntur Sóleyju Karlsdóttur 
sem er stafsmaður Íslandsbanka 
og saman eigum við tvö börn; 
Finnbjörn, nema í véla- og orku-
tæknifræði í HR, og Tinnu Ósk, 
nema í Verslunarskóla Íslands.

Svipmynd
Þorsteinn Björnsson

Ólíkt mörgum lít ég 
á það sem alveg 

sérstaka gæðastund að sitja í 
umferðinni áður en amstur 
dagsins tekur við.

Móðurfélag Icepharma 
stærsti hluthafinn. 
Vörur Good Good eru 
til sölu í um þúsund 
verslunum í Bandaríkj-
unum. Selja til 24 landa. 
Mesti vöxturinn er í 
Bandaríkjunum.

Garðar Stefánsson, framkvæmdastjóri Good Good. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ketósamfélagið 
kynntist fyrst 

sultunum okkar á Amazon 
og það leiddi til þess að 
innkaupastjórar hófu að 
hafa samband við okkur.

Þorsteinn segir að Íslendingar séu góðu vanir þegar kemur að greiðslumiðlun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Í vistkerfi nýsköpunar er mikil-
vægt að fjármagn til f járfest-
ingar sé ávallt til staðar. Sú hefur 

hreint ekki alltaf verið raunin á 
Íslandi, sem þýðir að tækifæri hafa 
glatast í gegnum tíðina. Nýsköpun 
þarf súrefni í formi fjárfestinga til 
að hugvit og mannauður, sem er 
sannarlega til staðar t.d. í vísinda-
samfélaginu, fái notið sín. Þegar 
netbólan sprakk um þúsaldamótin 
var í raun ekkert fjármagn í umferð 
til fjárfestinga. Nýsköpunarsjóður 
atvinnulífsins, sem var nánast eini 
sjóðurinn sem fjárfesti í nýsköpun, 
var fullfjárfestur og hafði í nokkur 
misseri ekkert fé til fjárfestinga og 
styrkjaumhverfið var hverfandi. 
Nýsköpunargjáin var um alda-
mótin sérlega djúp, óárennileg og 
súrefnissnauð.

Fy r ir t i lst uðla n sprot a- og 
tæknifyrirtækja innan Samtaka 
iðnaðarins og markvissu samtali 
við stjórnvöld tókst að ef la Tækni-
þróunarsjóð svo að muna tók um 
þessa samkeppnisstyrki og koma 
á endurgreiðslu R&Þ kostnaðar að 
norskri fyrirmynd sem hefur skilað 
miklum árangri. Það eru fjölmörg 
leiðandi fyrirtæki í dag sem þakka 

tilvist sína því að hafa notið í upp-
hafi styrkja frá Tækniþróunarsjóði 
og endurgreiðslan hefur ef lt vöxt 
og samkeppnishæfni nýsköpunar-
fyrirtækja.

Skilningur á vægi nýsköpunar 
hefur stóraukist á undanförnum 
árum hjá stjórnvöldum, atvinnulífi 
og háskólaumhverfinu. Til marks 
um þetta er ef ling Tækniþróunar-
sjóðs undanfarin ár, nýleg stofnun 
Auðnu Tæknitorgs, sem hjálpar 
samfélaginu við að hagnýta rann-
sóknarniðurstöður úr vísindasam-
félaginu, sinna hugverkavernd og 
skapa nýja sprota, spennandi fjár-
festingartækifæri og samkeppnis-
hæft atvinnulíf með því að koma 
vísindum í vinnu. Tilkoma við-
skiptahraðla hefur fjölgað og bætt 
lífslíkur sprotafyrirtækja. Og nú 
síðast má nefna þá vinnu sem lögð 
hefur verið í nýsköpunarstefnu 
og stofnun Kríu-sjóðsins. Eins og 
ráðherra nýsköpunar hefur sagt; 
nýsköpun er alls staðar, hún er bæði 
hugarfar og hreyfiaf l. Ráðherra 
menntamála hefur bent á áhuga-
verða tíma fram undan á Íslandi 
vegna framfara í vísindum og tækni 
og að störfin verði í auknum mæli 
til í gegnum nýsköpun. Jafnvel 
seðlabankastjóri talar fyrir nauð-
syn fjárfestinga í nýsköpun.

Í kjölfar styrkja og englafjár-
festa (efnaðir einstaklingar og fjöl-
skyldur) koma iðulega vísissjóðir 
(Venture Capital sjóðir, framtaks-
fjárfestingasjóðir) og voru nokkrir 
slíkir stofnaðir hér á landi í kring-
um 2014 og færðu súrefni inn í spro-
taumhverfið.

Í samtölum við sjóðstjóra hefur 
komið fram að vísissjóðirnir eru 
nú meira eða minna fullfjárfestir 
og því aðgengi sprotafyrirtækja 
að fjármögnun að þverra. Það er 
því fagnaðarefni að atvinnu- og 
nýsköpunarráðherra hefur til-
kynnt tilurð Kríu; 2,5 milljarða 
króna sjóðs sem mun leggja til mót-
framlag við fjárfestingar í sprota-
fyrirtækjum, og eins og ráðherra 
orðaði það manna fyrst „leggja 
sprotafyrirtækjum til súrefni“.

Vísissjóðir hafa takmarkaðan 
líftíma, venjulega 10 ár, og þurfa 
innan þess tíma að hafa valið, fjár-
fest, selt og hagnast á fjárfestingum 
í fyrirtækjum til að skila arði við 
uppgjör sjóðsins í lok líftímans. Allt 

tekur þetta tíma og 3-5 árum eftir 
fjárfestinguna þarf að huga að sölu 
hlutabréfanna. Þessar tímaskorður 
vísisfjárfestinga hafa ýmislegt í 
för með sér; pressu á fyrirtækin 
að standa sig (sem er gott), vaxa 
hratt og halda fókus sem hentar 
vel sprotum þar sem þróun vöru 
eða þjónustu gengur hratt fyrir sig 
og nær á markað innan fárra ára. 
Þessi tímarammi hentar vel, t.d. í 
upplýsingatækni, tölvugeiranum, 
matvælatækni og f leiru.

Öðrum gerðum sprota hentar 
vísismódelið miklu síður; lyfjaþró-
un, líftækni, grænni tækni, nanó-
tækni; eða almennt nýsköpun sem 
byggir á rannsóknum og þróun, 
djúpvísindum og djúptækni sem 

við þurfum á að halda til að mæta 
áskorunum samtímans. Þar er fjár-
festingargluggi vísissjóðanna allt 
of þröngur. Tímaskorður vísissjóð-
anna henta síður þroskaferli þess-
ara fyrirtækja og hafa sum þeirra 
sagt sig frá fjárfestingum í þessum 
mikilvæga geira nýsköpunar fyrir 
vikið. Erlendis heyrist að vísismód-
elið sé brotið þegar kemur að vís-
indalegri nýsköpun og djúptækni.

Slík nýsköpun krefst djúpra vasa 
og þolinmóðs fjármagns. Í Bret-
landi hefur verið sýnt fram á að 
þolinmóð fjárfesting yfir lengra 
tímabil, 10-15 ár, í slíkum vísinda-
sprotum er mun líklegri til að ná 
virðisaukanum, skila góðri ávöxt-
un og mikilvægum samfélagslegum 
ávinningi. Hér vantar þetta þolin-
móða fjármagn.

Það er ljóst að til að fjárfesting 
samfélagsins í vísindastarfi skili 
sér í vísindalegri nýsköpun þarf að 
finna farveg fyrir þolinmótt fjár-
magn með sjóði sem hefur getu og 
vilja til að fjárfesta í nýjustu tækni 
og vísindum. Þetta væri verðugt 
verkefni fyrir lífeyrissjóðina að 
leysa.

Niðurstaðan er sú að heilbrigt 
nýsköpunarumhverfi þarf á súr-
efni að halda alla leið í mark, bæði 
í spretthlaupi og langhlaupi. Allar 
þessar mismunandi gerðir f jár-
magns verða að vera til staðar; 
samkeppnisst y rk ir í upphaf i, 
áhugasamir englar, vísissjóðir fyrir 
spretthörð fyrirtæki, og þolinmóð-
ir fjárfestingarsjóðir fyrir vísinda- 
og djúptæknirisa framtíðarinnar.

Við þurfum súrefni á línuna!

Súrefni á línuna! – Fjármögnun nýsköpunar 
Einar Mäntylä
framkvæmda-
stjóri Auðnu 
Tæknitorgs

• Yfirgripsmikil reynsla af rekstri og þekking á íslensku atvinnulífi.
• Þekking á rekstri banka og starfsemi fjármálafyrirtækja.
• Reynsla af alþjóðlegum viðskiptum.
• Sérþekking á sviði upplýsingatækni.
• Sérþekking á sviði áhættustefnu s.s. markaðs- og lánsáhættu.
• Reynsla af stjórnun og stefnumótun.
• Traust og gott orðspor.
• Leiðtogahæfileikar.
• Fjárhagslegt sjálfstæði.
• Menntun sem nýtist í starfi.

Bankasýslan fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum samkvæmt lögum nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins. 
Fer stofnunin með 100% eignarhlut í Íslandsbanka hf., 98,2% eignarhlut í Landsbankanum hf. og 49,5% eignarhlut í 
Sparisjóði Austurlands hf. 

Við val á einstaklingum sem tilnefndir eru í stjórnir fjármálafyrirtækja tekur valnefndin mið af yfirsýn, þekkingu og 
reynslu viðkomandi í tengslum við fyrirtækjarekstur og starfsháttum fjármálafyrirtækja. Nefndin leitast við að það sitji 
sem næst jafnmargar konur og karlar í stjórnum fjármálafyrirtækja. Þá er jafnframt miðað að því að þekking og reynsla 
stjórnarmanna sé fjölbreytt.

Einstaklingar sem vilja gefa kost á sér 
þurfa að uppfylla margvísleg lagaleg 
skilyrði, m.a. vegna laga nr. 161/2002 
um fjármálafyrirtæki, ásamt því að 
standast hæfismat Fjármálaeftirlitsins. 
Nánari upplýsingar um skilyrðin má 
finna á heimasíðu Bankasýslu ríkisins.

Bankasýsla ríkisins leitar að einstaklingum
til stjórnarsetu í fjármálafyrirtækjum.

Bankasýsla ríkisins er sérstök ríkisstofnun með 
sjálfstæða stjórn sem heyrir undir fjármála- 
og efnahagsráðherra og fer með eignarhluti 
ríkisins í fjármálafyrirtækjum í samræmi við 
lög, góða stjórnsýslu- og viðskiptahætti og 

eigendastefnu ríkisins á hverjum tíma.

VIÐ MAT Á HÆFI EINSTAKLINGA LÍTUR VALNEFNDIN MEÐAL ANNARS TIL EFTIRFARANDI ATRIÐA:
Nánari upplýsingar er að finna á vef 

Bankasýslu ríkisins www.bankasysla.is
Áhugasamir einstaklingar sem telja sig uppfylla 

framangreind skilyrði eru hvattir til að senda 
ferilskrár og kynningarbréf ásamt upplýsingum 
um ofangreind atriði til valnefndar Bankasýslu 
ríkisins á netfangið valnefnd@bankasysla.is. 

Óskað er eftir að umbeðnar upplýsingar 
berist fyrir 29. janúar nk. 

Nánari upplýsingar veitir Jón G. Jónsson, 
forstjóri Bankasýslu ríkisins, sími 550-1700.
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Segir meðferð sína í Japan hafa verið svívirðilega

Carlos Ghosn, fyrrverandi forstjóri Nissan sem f lúði Japan skömmu fyrir áramót, lýsti á blaðamannafundi í Beirút, höfuðborg Líbanons, í liðinni 
viku því sem hann sagði „svívirðilega“ meðferð sem hann hefði sætt af hálfu japanskra stjórnvalda. Hann sagðist „enga möguleika“ eiga á sanngjörn-
um réttarhöldum í landinu. Ghosn er ákærður fyrir fjármálalegt misferli í störfum sínum fyrir bílaframleiðandann í Japan. NORDICPHOTOS/GETTY

Þegar núverandi ríkis-
stjórn tók við völdum í lok 
nóvember 2017 var hag-
vöxtur hér á landi 4,4% 
og atvinnuleysi rétt ríf-

lega 2%. Nú þegar styttist í næstu 
alþingiskosningar og kjörtímabilið 
ríf lega hálfnað er hagvöxturinn 
enginn og atvinnuleysið komið yfir 
4%. Spár um hagvöxt fyrir þetta ár 
hafa verið á hraðri niðurleið undan-
farið. Í nýjustu spá Arion banka 
er því spáð að hagvöxturinn verði 
ekki nema 0,6% og að atvinnuleysið 
haldi áfram að aukast. Í ljósi þessa er 
vert að spyrja hver verður efnahags-
leg arfleið núverandi ríkisstjórnar. 
Verður þetta það efnahagslega 
veganesti sem ríkisstjórnarflokk-
arnir munu fara með inn í komandi 
alþingiskosningar?

Ekki of seint
Hagspár eru ávallt ákveðin sviðs-

mynd sem byggir á forsendum um 
þá þætti sem ákveða hagvöxt fram-
tíðarinnar. Þegar spárnar eru svart-
ar er það m.a. á valdi stjórnvalda að 
grípa til aðgerða og breyta þannig 
framtíð landsmanna til betri vegar. 
Spár um hægan hagvöxt á árinu og 
vaxandi atvinnuleysi er þannig ekki 
orðinn hlutur heldur eitthvað sem 
stjórnvöld geta mótað.

Í hagspám fyrir Ísland sem birtar 
hafa verið undanfarið er ráð fyrir 
því gert að hagvöxtur þessa árs 
verði fyrst og fremst drifinn áfram 
af vexti einkaneyslu. Stöðnun eða 
hægum vexti er spáð í gjaldeyris-
tekjum og fjárfestingum atvinnu-
veganna. Þetta er sérstakt áhyggju-
efni en til lengdar er ljóst að við 
byggjum hagvöxt ekki á vexti 
einkaneyslu einni saman.

Eflum samkeppnishæfni
En á hverju byggjum við þá stöðu 
íslenskra fyrirtækja sem á að skila 
okkur vexti í gjaldeyristekjum, 
fjárfestingum og aukinni hagsæld 
heimilanna á næstu árum? Hvaðan 
á þessi hagvöxtur að koma í raun? 
Ef skyggnst er bak við tölurnar þá 
markast framtíðin, sem hér er verið 
að spá fyrir um, af þeim ákvörðun-
um sem við tökum í dag. Hvernig 
við tökumst á við áskoranir eða við-

fangsefni sem skera úr um hvernig 
samkeppnisstaða okkar fyrirtækja 
mun þróast ræður miklu um hvort 
þau geti skapað aukin verðmæti og 
störf til hagsbóta fyrir íslenskt sam-
félag í framtíðinni.

Við hjá Samtökum iðnaðarins 
höfum lagt áherslu á þá þætti sem 
líklegastir eru til að efla samkeppn-
ishæfni Íslands um þessar mundir 
og undirbyggja þar með bætt lífs-
kjör landsmanna litið til framtíðar:

n Menntakerfið leiði saman færni 
mannauðsins og þarfir atvinnu
lífsins á skilvirkan og hagkvæm
an hátt.

n Innviðir séu í góðu ástandi og 
uppfylli þarfir atvinnulífs og 
almennings.

n Umgjörð og hvatar til nýsköp
unar séu með því besta sem 
þekkist í heiminum.

n Starfsumhverfi íslenskra fyrir
tækja sé stöðugt, hagkvæmt og 
skilvirkt.

n Íslenskur iðnaður sé í farar
broddi í sjálfbærni og umhverf
ismálum og styðji við markmið 
þjóðarinnar um kolefnishlut
leysi.

n Íslenskar vörur og fyrirtæki hafi 
jákvæða ímynd í samanburði 
við erlenda valkosti.

Hvílir á hagstjórninni
Verkefni hagstjórnar hefur á til-
tölulega skömmum tíma snúist 
úr því að draga úr þenslu yfir í að 
milda samdrátt og undirbyggja 
fjölgun starfa og aukna verðmæta-
sköpun fyrirtækja. Undanfarið 
hafa stjórnvöld nýtt ríkisfjármálin 
til að vinna á móti niðursveif lunni 
og peningastefnunefnd Seðlabank-
ans lækkað stýrivexti bankans í 
sama tilgangi. 

Aðilar almenna vinnumarkaðar-
ins hafa einnig lent kjarasamning-
um á breiðum grundvelli til langs 
tíma og í anda stöðugleika. Hag-
stjórnaraðilar hafa þannig gengið 
í takt í verkefni sínu.

En betur má ef duga skal. Hag-
vaxtarhorfur eru ekki góðar. Það 
er ekki nóg að ganga í takt í hag-
stjórninni. Takturinn verður að 
vera af áræðni og nægjanlega 
hraður til að mýkja efnahagssam-
dráttinn og skapa grundvöll fyrir 
nýtt hagvaxtartímabil. 

Huga þar f að öllum þeim 
þáttum sem ef la samkeppnis-
hæfni atvinnulífsins og hjálpa 
fyrirtækjum og heimilum að 
snúa efnahagssamdrættinum í 
nýtt vaxtarskeið. Það styttist í 
alþingiskosningar og því mikil-
vægt að nýta tímann vel.

Arfleifð ríkisstjórnarinnar?  
Ingólfur Bender
aðalhagfræð
ingur Samtaka 
iðnaðarins 

Við höfum flest nóg annað við 
tímann að gera en að hafa 
áhyggjur. Því miður þurfa 

þó allt of margir, sem unnið hafa 
hörðum höndum á vinnumarkaði 
eða heima fyrir, að telja hverja 
krónu á efri árum. Draumurinn um 

Er vit í að deila lífeyri með maka? 
Björn Berg 
Gunnarsson
deildarstjóri 
greiningar og 
fræðslu hjá  
Íslandsbanka 

áhyggjulaust ævikvöld er ekki sjálf-
sagður og hjá mörgum má ekkert út 
af bregða svo hann rætist.

Áföllin gera ekki boð á undan 
sér en það er þess virði að skoða 
möguleikana á að takmarka áhrif 
þeirra. Mun meira mætti því ræða 
um möguleika á skiptingu lífeyris 
hér á landi.

Þar sem lífeyrisréttindi eru ein-
staklingsbundin er ekki óalgengt 
að staða hjóna og sambúðarfólks sé 
mjög misjöfn í því samhengi og hall-
ar æði oft á konur sem verið hafa 
heimavinnandi, á lægri launum 
eða skemur á vinnumarkaði. Þær 
eiga oft minni réttindi og eru verr 

tryggðar fjárhagslega ef þær missa 
eða skilja við makann sinn.

Þrír kostir eru í boði við skiptingu 
lífeyris sem bætt getur stöðu þeirra 
sem verri hafa réttindin. Fyrst má 
nefna að við megum greiða inn 

í lífeyrissjóð makans okkar, ef 
hann gerir slíkt hið sama. Allt að 
helmingur iðgjalda (sama hlutfall 
hjá báðum aðilum) rennur þá inn 
í lífeyrissjóð maka og tryggir jafna 
uppbyggingu réttinda. Þetta getur 
sem dæmi nýst til áframhaldandi 
söfnunar réttinda þeirra sem hyggj-
ast vera heimavinnandi eða taka 
langt fæðingarorlof.

Útgreiðslum úr lífeyrissjóðum 
má skipta með sama hætti og er þá 
hægt að óska eftir að allt að helm-
ingur greiðslna (hjá báðum aðilum) 
sé millifærður á reikning maka í 
hverjum mánuði. Dvelji maki á 
hjúkrunarheimili getur munað 

miklu um þessa ráðstöfun vegna 
tekjutenginga.

Þriðji möguleikinn er varanlegt 
framsal uppsafnaðra réttinda. Að 
uppfylltum ákveðnum skilyrðum 
og fyrir 65 ára aldur getum við 
„gefið“ hvort öðru allt að helming 
þeirra réttinda sem safnast hafa 
meðan staðfest sambúð eða hjóna-
band hefur varað. Ólíkt þeim ráð-
stöfunum sem ég nefndi að framan 
er hér um varanlega skiptingu að 
ræða. Best er að leita sér ráðgjafar 
fagfólks áður en ráðist er í slíkt og 
borgar sig að líta sérstaklega til 
greiðslna TR og makalífeyrisrétt-
inda í því sambandi.

Fyrir 65 ára aldur 
getum við „gefið“ 

hvort öðru allt að helming 
þeirra lífeyrisréttinda sem 
safnast hafa meðan staðfest 
sambúð eða hjónaband 
hefur varað.  

Birgir til Akta
Birgir Haraldsson, 
sem var ráðinn 
til verðbréfa
fyrirtækisins 
Arctica Finance 
síðastliðið vor, 
stoppaði stutt 
við þar og hefur 
núna gengið til liðs við sjóða
stýringarfyrirtækið Akta þar sem 
hann starfar sem sjóðstjóri bland
aðra sjóða. Birgir, sem er hagfræð
ingur að mennt, hefur lengst af 
starfað á erlendum fjármálamörk
uðum en á árunum 2010 til 2019 
var hann hjá vogunarsjóðunum 
Caxton Associates og Harness 
Investment Group, fjárfestingar
bankanum Jefferies og greiningar
fyrirtækinu Nightberg.

Sumarhöll 
Arion seld
Gengið var 
frá sölu á sex 
herbergja 
orlofshúsi í eigu 
Arion banka, 
sem bankinn 
hafði boðið til sölu 
síðastliðið haust, í lok síðasta árs 
og fengust rúmlega 100 milljónir 
króna fyrir sumarhöllina. Aðeins 
æðstu stjórnendur Arion banka, 
sem er stýrt af Benedikt Gíslasyni 
sem var ráðinn bankastjóri fyrir 
um hálfu ári, höfðu haft afnot af 
húsinu undanfarin ár en það er 
um 172 fermetrar að stærð, er á 
9,6 hektara eignarlóð og var byggt 
árið 2004.

Sendiráð 
áhugasöm
Kvika banki, sem 
Marinó Örn 
Tryggvason 
stýrir, flutti 
skrifstofur 
sínar yfir í 
Höfðatorgs
turninn í liðnum 
mánuði, meðal annars alla 
starfsemi GAMMA, dótturfélags 
bankans, sem áður var til húsa 
í fasteigninni að Garðastræti 
37. Leitað er nú að kaupanda 
húsnæðisins, sem er um 680 
fermetrar að stærð, en á meðal 
þeirra sem sýna því einkum 
áhuga eru sendiráð erlendra ríkja. 
Væntingar eru um að mögulega 
geti fengist um 500 milljónir fyrir 
húsið en um mitt síðasta ár var 
það bókfært á um 380 milljónir í 
reikningum GAMMA.
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Miklu meira en bara ódýrt

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

Loftdæla OMEGA 
12V 30L 

8.995ViAir 12V loftdælur 
í miklu úrvali

Öflugar 
háþrýstidælur 
165Bör 
2100W 

Háþrýstidæla 
1200W 100Bör

Háþrýstidæla 
1400W 105Bör

22.999

Hleðslutæki 12V 6A 

19.995
Súluborvél 350W 
(m/skrúfstykki)

 Scanslib Hverfisteinn 

Silverline LI-ion 
18V hleðslubor-
vél 13mm

9.999

Fjölsög 
Höfftech

5.999

frá 19.995

Rafmagnsvírtalíur 
í miklu úrvali

Metabo 
KS216 bútsög

16.995

Hjólsög GMC 
1200W

14.999

Flísasög 80mm

13.995

SDS Lofthöggvél GMC
SDS vélar frá 9.999,-

14.999

Lunchbox útvarp 
ryk/regn/
frostþolið 

24.995

Fjöltengi í miklu úrvali, 
1.5M/3M/5M 3/
4/5/6/8 tengla 

Myndlistavörur í miklu úrvali

Frábært úrval af 
dragböndum/
ströppum

4.995

Startkaplar

frá 1.4959.999

6T Búkkar 
605mm Par 1/2+1/4 

Toppasett Kraft-
mann 94stk 

14.995

1/2 Toppasett 
1/4 Toppasett 

Verkfærasett 
108 stk 

5.995

Skrall-lyklar 8-17 

4.985

Viðgerðarbretti
4.895

frá 1.999
34.995 59.995

Verkfæraskápur 
á hjólum 

Verkfæraskápur 
á hjólum m/verkfærum

Steðjar í 
miklu úrvali

Vice Multi 
angle

6.985

Mikið úrval af 
verkfæratöskum 

frá 795

3.9957.995
9.999

14.999

Hjólafesting á bíl

frá 4.995

Sonax hreinsivörur  
á frábæru verði

Hjólatjakkur 
2T m/tösku

3.795

Ruslatínur

Hjólbörur 100kg

frá 395
Ruslapokar 
10,20,50stk

Skóflur

Strákústar

frá 395

frá 995

685

4.999

Laufahrífur

frá 999

Álskóflur



Ýmsir kraft ar 
valda því að 

öðrum en mér verður 
falið að sigla þessu 
verk efni í höfn.

Jón Þór Sturluson,  
fyrrverandi  
aðstoðarforstjóri 
Fjármálaeftirlitsins 

09.01.2020
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Helgi Vífill  
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PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar, 
endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem aðstoðar 
viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. 

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar

2019

Jafnlaunavottun

Sanngjörn 
laun fyrir jafn-
verðmæt störf

PwC býður upp á heildstæða þjónustu í launamálum  
og jafnlaunavottun. Við búum yfir áralangri reynslu  
og lausnum sem virka.

Einar Sigurðsson, fjárfestir og sonur 
Guðbjargar Matthíasdóttur aðal
eiganda Ísfélags Vestmannaeyja, var 

nýverið kjörinn stjórnarformaður Upp
hafs fasteignafélags, sem er í eigu fagfjár
festasjóðsins GAMMA: Novus.

Aðrir sem hafa tekið sæti í stjórn eru 
Júlíus Þorfinnsson, framkvæmdastjóri Stoða, Magnús 
Ingi Einarsson, framkvæmdastjóri bankasviðs Kviku, 
Magnús Leifsson, lögmaður hjá Kviku, og Máni Atla

son, framkvæmdastjóri GAMMA. 
Sjóðfélagar Novus voru upplýstir um 

það í september að við endurmat á eignum 
og áætlunum sjóðsins væri eigið fé, sem 
áður var metið á um 3,9 milljarða króna, 
nú aðeins talið vera um 42 milljónir. 

Félag í eigu Guðbjargar var í hópi 
stærstu sjóðfélaga Novus og eins umsvifamikið í hópi 
fjárfesta sem lánuðu samtals 2,7 milljarða króna til 
Upphafs í byrjun júní í fyrra. – kij

Einar stjórnarformaður Upphafs

Íslenska þjóðin hefur tekið 
margar góðar ákvarðanir. Ein 
þeirra er hvernig staðið var að 

uppbyggingu lífeyrissjóðakerfis
ins. Þess vegna er auðvelt að vera 
ósammála Ólafi Margeirssyni, 
doktor í hagfræði, sem velti því 
upp í skoðanapistli á Kjarnanum 
hvort það eigi ekki að umbylta 
lífeyriskerfinu í ljósi þess að ríkið 
getur prentað og keypt krónur að 
vild.

Við það tilefni er rétt að hafa 
tvennt í huga. Annars vegar að Mil
ton Friedman, Nóbelsverðlauna
hafi í hagfræði, benti á að aukið 
peningamagn í umferð leiði til 
verðbólgu. Ólafur er meðvitaður 
um vandann og sagði í greininni 
að auki ríkissjóður útgjöld sín of 
mikið valdi það verðbólgu.

Hins vegar að um helmingur af 
neyslu okkar Íslendinga kemur 
að utan. Það þarf því að kaupa 
umtalsvert af erlendri mynt fyrir 
krónur til að fæða okkur og klæða. 
Það sér það hver í hendi sér að lífið 
er ekki svo auðvelt að það sé hægt 
að þenja peningaprentvélina án 
sársaukafullra afleiðinga.

Til útskýringar eru tvenns 
konar lífeyriskerfi: Sjóðasöfnun 
og gegnumstreymiskerfi. Í sjóða
söfnun er hluta af launum fólks 
fjárfest í því skyni að safna fyrir 
efri árin. Það tíðkast hér á landi og 
er rétta leiðin.

Í gegnumstreymiskerfi er hluti 
af launum fólks millifærður til 
lífeyrisþega fyrir tilstilli ríkissjóðs. 
Gegnumstreymiskerfið er ósann
gjarnt meðal annars vegna þess að 
sveiflur í fæðingartíðni valda því 
að fámennar kynslóðir þurfa að 
standa undir eftirlaunum stórra 
kynslóða. Með hækkandi aldri 
þjóðarinnar verða hlutfallslega 
fleiri á eftirlaunum og því munu 
launþegar bera æ þyngri byrðar 
vegna þess – til viðbótar við aukna 
skattheimtu til að standa straum 
af vaxandi heilbrigðiskerfi.

Ólafur lítur málið öðrum augum 
og bendir á að ríkissjóður gefi út 
eigin mynt. „Þannig er rík is sjóður 
Íslands með ótak mark aða fjár
hags lega getu til þess að fjár magna 
útgjöld í íslenskri krónu, óháð 
skatt heimtu á sama tíma,“ segir 
hann.

Að hans mati lýtur spurningin 
ekki að fjárhagslegri getu ríkis
sjóðs til að greiða lífeyri í íslensk
um krónum heldur hvort og þá í 
hvaða mynd gegn um streym is eða 
sjóð söfn un ar kerfi sé betra til að 
tryggja að vörur og þjón usta séu 
fram leidd á þeim tíma sem líf eyr
ir inn er greiddur út.

Það er ástæða til að gjalda 
varhug við hugmyndum Ólafs. 
Íslenska lífeyriskerfið stendur 
betur að vígi en hjá mörgum 
öðrum þjóðum til að mæta öldrun 
þjóðarinnar. Það má ekki glutra 
niður þeirri eftirsóknarverðu 
stöðu. Það þarf einfaldlega að 
spara til efri áranna.

Of auðvelt



AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Hrunamannahreppi, og Flóahreppi 

Aðalskipulagsmál

Samkvæmt  1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst eftirfarandi aðalskipulagsbreyting:

1. Breyting á aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029. Hrafnaklettar úr landi Súluholts. 
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti  þann 5. nóvember 2019 að auglýsa tillögu/uppdrátt og greinargerð, að breytingu á gildandi 
aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029, vegna breytingar á landnotkun í Hrafnaklettum. Breytingin fellst í að landspildan Hrafna-
klettar, L166387, 2 ha að stærð, verður breytt úr frístundasvæði(F44) í landbúnaðarland. Samhliða aðalskipulagsbreytingunni er 
auglýst deiliskipulagstillaga fyrir svæðið.

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt eftirfarandi deiliskipulagstillaga:  

2. Kynning á deiliskipulagi fyrir Fjallaskála/fjallasel í Leppistungum á Hrunamannaafrétti.
Deiliskipulagið tekur til um 5 ha svæðis. Á staðnum er 70 m2 hús sem byggt var árið 1987 og 55 m2 hús sem byggt var árið 2007. 
Einnig er þar gamalt leitarmannahús. Þessi hús eru notuð sem leitar-mannahús og fyrir ferðafólk á sumrin. Einnig er á staðnum 36 
m2 hesthús og hestagerði við það. Gisting er fyrir um 24 gesti. Aðkoma er af vegslóða sem liggur um Hrunamannaafrétt. Mannvirki 
eru í eigu Hrunamanna¬hrepps. Starfsemi er aðallega yfir sumartímann. Innan lóðar/afmörkunar svæðis eru núverandi mann-
virki, hestagerði og vatnsból. Heimilt verður að stækka núverandi gistiaðstöðu um allt að 100 m2 eða byggja nýtt hús. Heimilt er 
að stækka hesthús í allt að 100 m2. Gisting verður fyrir allt að 50 gesti. Í Aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er svæðið 
skilgreint sem fjallasel á afþreyingar- og ferðamanna¬svæði.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst eftirfarandi deiliskipulagstillaga:
 
3. Deiliskipulag. Hrafnaklettar. Bygging íbúðarhúsa og skemmu. Flóahreppi
Sveitarstjórn  Flóahrepps samþykkti þann 1. október 2019 tillögu að deiliskipulagi  á um 2 ha svæðis í Hrafnaklettum úr landi Súlu-
holts. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir byggingu íbúðarhúsa og skemmu á tveimur byggingarreitum. Innan byggingareits B1 
er heimilt að byggja allt að 150 m2 íbúðarhús og allt að 300 m2 skemmu. Innan byggingarreits B2 er núverandi frístundahús, sem 
verður gert að íbúðarhúsi og það stækkað í allt að 80 m2. Aðkoma að Hrafnaklettum er af Önundarholtsvegi (nr. 311) og núverandi 
aðkomuvegi að landinu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niðurstaða sveitarstjórnar auglýst skv.  2. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

Vatnsleysa land B L188581. Bláskógabyggð. Breytt notkun lands innan frístundasvæðis F67. Aðalskipulagsbreyting. 
Lögð fram umsögn umhverfisstofnunar 27.9.2019 til afgreiðslu og umfjöllunar. Í umsögn Umhverfisstofnunar er bent á að land það 
sem breyta á í landbúnaðarland, njóti sérstakrar verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013. 

Bókun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar 12. desember 2019:

Sveitarstjórn áréttar að uppbygging á svæðinu mun einungis ná yfir svæði sem er afmarkað sem byggingarreitur. Ekki verður um 
framkvæmdir að ræða á vesturhluta svæðis þar sem um er að ræða birkikjarr sem nýtur verndar skv. 61. gr. laga nr. 60/2013 um 
náttúruvernd. Gerð hefur verið breyting á greinargerð tillögunnar, þar sem ofangreint er áréttað. Helgi Kjartansson vék af fundi við 
afgreiðslu málsins og Valgerður Sævarsdóttir, varaoddviti tók við stjórn fundarins.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá 
birtingu auglýsingar um gildistöku skipulags í B-deild Stjórnartíðinda.

Ofangreindar skipulagslýsingar/skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugar-
vatni á skrifstofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni http://www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg 
á heimasíðum sveitarfélaganna: https://www.floahreppur.is; https://www.fludir.is; https://www.blaskogabyggd.is

Skipulagstillaga nr. 2 er í kynningu frá 15. janúar til 5. febrúar 2020, en tillögur nr. 1 og 3 eru í auglýsingu frá 15. janúar til   
28. febrúar 2020.  Athugasemdir og ábendingar við tillögu nr. 2 þurfa að berast skipulagsfulltrúa eigi síðar en 5. febrúar 2020, 
en fyrir tillögur nr. 1 og 3  eigi síðar en 28. febrúar 2020.
Athugasemdir og ábendingar og skulu vera skriflegar. 

Rúnar Guðmundsson
Skipulagsfulltrúi

runar@utu.is

RÁÐNINGAR

Intellecta ehf.    Síðumúla 5    108 Reykjavík    511 1225    intellecta.isIntellecta ehf.    Síðumúla 5    108 Reykjavík    511 1225    intellecta.is

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu starfsmanna. 
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 
og viðkomandi einstaklings að vel takist til.
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Skráðu fyrirtækið þitt á alfred.is
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LÁRÉTT
1. Sverfa
5. Viðbót
6. Tveir eins
8. Flekka
10. Skóli
11. Kveinstafir
12. Sníkjur
13. Neisti
15. Tala
17. Lystisemd

LÓÐRÉTT
1. Orka
2. Klink
3. Atvikast
4. Gagn
7. Dáinn
9. Ávarp
12. Bata
14. Slæða
16. Snæddi

LÁRÉTT: 1. raspa, 5. auk, 6. ff, 8. frekna, 10. ma, 
11. vol, 12. betl, 13. glóð, 15. nítján, 17. nautn.
LÓÐRÉTT: 1. rafmagn, 2. aura, 3. ske, 4. afnot, 7. 
fallinn, 9. kveðju, 12. bóta, 14. lín, 16. át.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Simon Ansell (2.334) átti leik 
gegn Luksz Cyborovski (2.505) 
í bresku deildakeppninni fyrir 
skemmstu.

Hvítur lék 29. Bf6 og vann um 
síðir. Hann missti hins vegar af 
afar fallegri vinningsleið. 29. 
Dg7+!! Bxg7 30. hxg7 h5 31. 
Rh6+ Kh7 32. Rxf7 Hxh8 33. 
gxh8D+ Hxh8 34. R3g5+ Kg8 
35. Hxe6! og þótt ótrúlegt sé 
er svartur varnarlaus t.d. eftir 
35...Rf8 36. He8 eða 35...Rd4 
36. Rxh8. 
www.skak.is:  Skákhátíð MótX 
– önnur umferð.      

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Dregur úr vindi og 
úrkomu í dag, fyrst 
austan til. Norðlæg átt, 
víða 8-13, í kvöld og 
dálítil él um norðanvert 
landið, annars þurrt. Hiti 
kringum frostmark.

4 7 6 3 9 2 5 1 8

8 5 9 1 6 4 3 7 2

1 2 3 5 7 8 4 6 9

6 4 1 2 8 3 7 9 5

2 3 5 9 4 7 6 8 1

9 8 7 6 1 5 2 3 4

3 6 8 4 2 1 9 5 7

5 1 4 7 3 9 8 2 6

7 9 2 8 5 6 1 4 3

5 8 6 4 1 7 9 2 3

7 9 1 2 5 3 4 6 8

2 3 4 6 8 9 5 1 7

8 1 3 7 2 5 6 4 9

4 2 5 9 3 6 7 8 1

6 7 9 8 4 1 2 3 5

9 4 7 1 6 8 3 5 2

1 5 2 3 7 4 8 9 6

3 6 8 5 9 2 1 7 4

5 8 4 7 1 3 9 2 6

2 3 9 4 5 6 1 7 8

7 6 1 8 9 2 3 5 4

6 7 8 5 3 4 2 9 1

9 1 3 2 7 8 6 4 5

4 5 2 9 6 1 8 3 7

3 9 6 1 4 5 7 8 2

1 2 5 3 8 7 4 6 9

8 4 7 6 2 9 5 1 3

2 3 5 4 6 1 8 9 7

6 7 4 9 8 2 1 3 5

8 9 1 3 5 7 4 2 6

7 2 6 1 3 5 9 8 4

9 5 3 7 4 8 2 6 1

4 1 8 2 9 6 5 7 3

3 4 2 5 7 9 6 1 8

5 6 9 8 1 3 7 4 2

1 8 7 6 2 4 3 5 9

3 7 6 9 4 8 2 5 1

4 8 2 5 1 6 3 9 7

5 9 1 2 7 3 4 8 6

1 2 7 3 8 9 5 6 4

8 4 3 1 6 5 7 2 9

9 6 5 7 2 4 8 1 3

2 1 4 8 9 7 6 3 5

7 3 8 6 5 1 9 4 2

6 5 9 4 3 2 1 7 8

3 6 2 8 7 4 9 1 5

8 7 1 6 9 5 2 4 3

9 5 4 1 2 3 6 7 8

4 2 6 5 1 8 7 3 9

5 9 3 7 4 6 8 2 1

7 1 8 9 3 2 4 5 6

6 4 9 3 5 7 1 8 2

1 3 7 2 8 9 5 6 4

2 8 5 4 6 1 3 9 7

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Húff! 
Ég held við 

höfum sloppið 
í þetta skiptið 

líka, Húgó!

Ekkert mál! 
Bara Ívar 
í mötu-
neytinu!

Næst skaltu 
gleyma að 

setja nafnið 
þitt á tíma-
skráninguna!

Hvað get 
ég sagt? 
Ég er svo 
gleyminn!

Hertu 
þig!!

Já! 
Já! Ég 
lofa!

Hahahaha! 
Hversu oft 
ætlarðu að 

vera tekinn á 
teppið, Húgó?

Klúðraði 
talningunni. 

Ég hrein-
lega næ 

ekki að skrá 
tímana mína 

rétt!

Húgó, ekki 
taka þessu 

illa, en ég held 
þú sért ekki 
skarpasti 
hnífurinn í 
skúffunni!

Ég er 
svangur. Hérna. 

Ristaðu þér brauð.
Frá grunni??

Ég er með 
skrítinn 

hausverk.

Ó?
Já, hann 

kemur 
og fer.

Hæ, 
Solla.

Hérna 
kemur hann 

aftur.

Ég get 
læknað hann. 

Það er 
rétt hjá 

þér!

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35   
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS

1 5 .  J A N Ú A R  2 0 2 0   M I Ð V I K U D A G U R16 F R É T T A B L A Ð I Ð





LEIKHÚS

Vanja frændi

Anton Tsjékhov
Borgarleikhúsið

Leikstjórn: Brynhildur  
Guðjónsdóttir
Leikarar: Jóhann Sigurðarson, 
Unnur Ösp Stefánsdóttir, Katrín 
Halldóra Sigurðardóttir, Sigrún 
Edda Björnsdóttir, Valur Freyr 
Einarsson, Hilmir Snær Guðnason, 
Halldór Gylfason, Margrét Helga 
Jóhannsdóttir og Arnar Dan  
Kristjánsson
Leikmynd: Börkur Jónsson
Búningar: Filippía I. Elísdóttir
Lýsing: Björn Bergsteinn  
Guðmundsson
Tónlist: Bjarni Frímann Bjarnason
Leikgervi: Elín Sigríður Gísladóttir
Hljóð: Þórður Gunnar Þorvaldsson
Þýðing: Gunnar Þorri Pétursson

Jólasýning Borgarleikhússins var 
með seinna móti þetta leikárið. 
Frumsýningardagur Vanja frænda 
eftir Anton Tsjekhov, 11. janúar, 
er einnig afmælisdagur Leikfélags 
Reykjavíkur sem stofnað var þann 
dag árið 1897. Verkefnavalið er líka 
vel við hæfi því árið 1898 kom leik-
ritið fyrst út á prenti og var frum-
sýnt í Moskvu ári seinna. Leikstjóri 
er Brynhildur Guðjónsdóttir sem 
sló eftirminnilega í gegn á síðasta 
ári. Gunnar Þorri Pétursson þýðir 
verkið.

Óþarfi er að tíunda í lengra 
máli söguþráð Vanja frænda enda 
skiptir sögufléttan minna máli en 
innra ferðalag karakteranna. Fáir 
höfundar geta komið mótsögnum 
manneskjunnar og baráttu hennar 
við lífið jafn vel til skila og meistari 
Tsjekhov. Lífið er auðvitað ekkert 
annað en tragikómedía krydduð 
með löngum þögnum. Þeir sem 
segja eitt og gera annað virðast 
komast á auðveldari máta í gegnum 
þetta blessaða líf heldur en þeir sem 
segja sína meiningu af einlægni. 
Vansældin sem fylgir því að vera 
til er stundum svo óbærileg að hún 
verður sárfyndin. Ástin er auðvitað 
langfyndnasta grínið sem mann-
veran tekur upp á að gera sjálfri sér.

Valur Freyr Einarsson sýnir 
afspyrnu fínan leik í titilhlutverk-
inu, sem hinn djúpsærði og óham-
ingjusami Vanja frændi. Hokinn 
af bugun berst hann við óréttlæti 

Eymdarleg kátína og kómísk eymd

Leikritið er stórkostlegt og leikhópurinn stendur sig með prýði, segir gagnrýnandi Fréttablaðsins um Vanja frænda í Þjóðleikhúsinu.

heimsins en allar tilraunir hans 
til að bæta eigin lífskjör virðast 
dæmdar til að mistakast. Valur 
Freyr opnar á öll skynfæri og leikur 
Vanja eins og hráa taug, útþanda og 
blóðuga, á eftirminnilegan máta. 
Vanja til halds og trausts er frænka 
hans Sonja, leikin af Katrínu Hall-
dóru Sigurðardóttur. Texti og 
tungumál Tsjekhovs eiga einstak-
lega vel við Katrínu Halldóru sem 
túlkar þessa blöndu af von og ástar-
sorg af mikilli næmni, svo ekki sé nú 
minnst á húmor.

Leiksigur Hilmis Snæs
Jelena er kannski aukapersóna í 
hjónabandi sínu við Aleksandr pró-
fessor en hún er aðalpersóna óðals-
setursins. Unnur Ösp Stefánsdóttir 
á mjög góða spretti, sérstaklega 
þegar Jelena gengst við tælingum 
Vanja og Astrovs. Hún nær þó betri 
tökum á gríninu frekar en alvör-
unni og líður fyrir leikstjórnina. 
Hilmir Snær Guðnason vinnur leik-
sigur sem hinn drykkfelldi en stór-
huga læknir Astrov, sem vill bjarga 

heiminum fyrir komandi kynslóðir 
en er fullkomlega ófær um að hugsa 
um neinn annan en sjálfan sig. List 
Hilmis Snæs er nefnilega sú að hann 
gerir aðra leikara betri með mót-
leik sínum. Hér er á ferðinni leikur 
á heimsmælikvarða sem einkennist 
af einstaklega góðri hlustun, lík-
amsbeitingu og skilningi á text-
anum.

Jóhann Sigurðarson leikur fyrr-
nefndan prófessor eins og ímynd-
unarveika kennslukonu á eftir-
launum, sem er vel og bráðfyndið. 
Halldór Gylfason leikur eignar-
lausa óðalsbóndann Teljegínilla, 
sem er alltaf ýtt til hliðar eins og 
illa gerðum hlut, með sakleysið og 
kímnigáfuna að vopni. Sigrún Edda 
Björnsdóttir týnist því miður undir 
slæmu gervi og óskýrri afstöðu leik-
stjórans til hlutverksins. Margrét 
Helga Jóhannsdóttir rekur síðan 
lestina sem gamla fóstran og sýnir 
að leikhæfileikar fölna seint.

Lýsingin er listaverk
Vanja frændi er annað leikstjóra-

verkefni Brynhildar Guðjóns-
dóttur sem eins og áður sagði sló 
eftirminnilega í gegn á síðasta 
leikári. Hér gerir hún tilraunir með 
textann og beinir samtölum kar-
aktera oftar en ekki út í sal, þannig 
að áhorfendur eru ávarpaðir líkt 
og mannkynið allt sé tekið með 
í reikninginn. Tilraunir með að 
færa Astrov út í sal heppnast ekki 
vel, táknmyndir sveitalífsins ekki 
heldur og sviðshreyfingar Jelenu 
virðast sem úr öðru leikriti. Lífið 
snýst um tengingar mannanna á 
milli og stundum skortir þennan 
samleik líkt og leikararnir hafi 
ekki haldreipi til að grípa í. Af og 
til fæðast þó magnaðar senur sem 
virðast blossa upp en þyrfti að 
kynda betur til að kveikja undir 
allri sýningunni.

Búningahönnun Filippíu I. Elís-
dóttur er áferðarfögur sem endra-
nær, þá sérstaklega búningur pró-
fessorsins, en skortir skvettu af 
lit og lífi. Eins og ávallt er lýsing 
Björns Bergsteins Guðmundssonar 
listaverk út af fyrir sig. Fyrri hluta 

sýningar endurspeglar lýsingin 
veðurfarið en hinn seinni storminn 
sem geisar innra með íbúum óðals-
ins. Um tónlistina sér hinn hæfi-
leikaríki Bjarni Frímann Bjarna-
son en fyrir utan eitt stef, sem var 
þó magnað, er tónheimurinn ekki 
nægilega afgerandi. Svipaða sögu 
má segja um hljóðheim Þórðar 
Gunnars Þorvaldssonar.

Leikfélag Reykjavíkur hefur 
svo sannarlega breyst síðan 1897 
en Vanja frændi eldist ekki. Við 
hlæjum kannski að raunum hans 
og samferðafólki en aldeilis ekki að 
Tsjekhov. Brynhildur heldur áfram 
að marka sér spor sem eftirtektar-
verður leikstjóri og eðlilegt er að 
taka feilspor. Hún sýnir djörfung í 
verkefnavali og þrátt fyrir vankanta 
er hægt að mæla með Vanja frænda, 
enda er leikritið stórkostlegt og 
leikhópurinn stendur sig með prýði.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Hilmir Snær ber 
athyglisverða sýningu á herðum sér 
með heimsklassa leik.

Á hverju ári fer fram keppni 
ungra einleikara sem Sinfón-
íuhljómsveit Íslands stendur 

fyrir í samvinnu við Listaháskóla 
Íslands. Fjórir ungir einleikarar 
báru sigur úr býtum í keppninni 
í ár og stíga nú á stóra sviðið með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands á tón-
leikum í Eldborg í Hörpu.

Sigurvegararnir í ár eru fjórir 
framúrskarandi einleikarar sem 
spila með hljómsveitinni fimmtu-
daginn 16. janúar. Sólveig Vaka 
Eyþórsdóttir leikur fiðlukonsert nr. 
1 eftir Max Bruch, Kristín Ýr Jóns-
dóttir f lytur f lautukonsert Jacques 
Ibert, Flemming Viðar Valmunds-
son spilar harmóníkukonsertinn 
Spur eftir Arne Nordheim og að 
lokum leikur Gunnar Kristinn 
Óskarsson trompetkonsert í As-dúr 
eftir Alexander Arutiunian.

Stjórnandi tónleikanna er hin 
finnska Anna-Maria Helsing, sem 
hefur stjórnað Sinfóníuhljómsveit 
Íslands margsinnis áður við góðar 

undirtektir. Hún var aðalstjórn-
andi Sinfóníuhljómsveitarinnar í 
Oulu árin 2010-13 og varð þar með 
fyrsta konan til að gegna slíku starfi 
í Finnlandi. – kb

Sigurvegarar stíga á svið með Sinfó

Sigurvegararnir fjórir leika með Sinfóníuhljómsveitinni á fimmtudag.

FJÓRIR UNGIR EINLEIK-
ARAR BÁRU SIGUR ÚR BÝTUM  
Í KEPPNINNI Í ÁR.
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VEFNUM ER ÆTLAÐ 
AÐ VERA UPPLÝSINGA-

SÍÐA FYRIR ÁHUGASAMAN 
ALMENNING, UPPHAFSPUNKT-
UR FYRIR FRÆÐIMENN OG 
NEMENDUR SEM LEITA HEIM-
ILDA OG EFNISVEITA FYRIR 
KENNARA.

ÉG REYNDI AÐ HAFA 
SÖGURNAR EINS 

FJÖLBREYTILEGAR OG MÖGU-
LEGT VAR, ENDA ERU ÞEIR SEM 
LÆRA ÍSLENSKU FJÖLBREYTTUR 
HÓPUR Á ÓLÍKUM ALDRI.

Karítas Hrundar Páls-
dóttir er höfundur 
b ók a r i n n a r Á r s -
tíðir: Sögur á ein-
földu máli, sem Una 
útgáfuhús gefur út. 

Bókin er fyrsta frumsamda skáld-
verkið sem ætlað er þeim sem læra 
íslensku sem annað mál. Eliza Reid 
forsetafrú ritaði formála að bók-
inni.

„Hugmyndin kviknaði þegar ég 
var að læra japönsku við Waseda-
háskóla í Tókýó sem hluta af BA-
námi mínu í Háskóla Íslands. Í 
framhaldinu fór ég að skoða hvaða 
efni er verið að nota til að kenna 
íslensku sem annað mál. Mér 
fannst vanta f leiri léttlestrartexta 
og ákvað að gera þessa bók,“ segir 
Karítas.

Sögurnar í bókinni eru 101. „Ég 
reyndi að hafa sögurnar eins fjöl-
breytilegar og mögulegt var, enda 
eru þeir sem læra íslensku fjöl-
breyttur hópur á ólíkum aldri. Sög-
urnar eru skrifaðar með fullorðna í 
huga og eru á einföldu máli. Þær eru 
mislangar, f lestar eru á bilinu 100-
300 orð en sú stysta er 35 orð og sú 
lengsta 500 orð.“

Flokkað eftir getustigi
Karítas f lokkaði sögurnar eftir 
getustigi í samráði við sérfræðinga, 
leiðbeinendur sína við Háskóla 
Íslands, og í viðauka bókarinnar 
er að finna margs konar fróðleik 
um land og þjóð. „Einföldustu 
sögurnar fjalla um daglegt líf. Erf-
iðustu sögurnar vísa aftur á móti 
í fræga Íslendinga eða atburði úr 
sögu landsins og eru því sértækari. 
Ein af erfiðustu sögunum fjallar til 
dæmis um Tyrkjaránið,“ segir Kar-
ítas. „Ég sóttist eftir að hafa breiðan 
tilfinningaskala í sögunum. Þarna 
eru sorglegar sögur, um ástarsorg 
og dauða ástvina. Líka nokkrir 

leikþættir sem eru samtöl og svo 
eru fyndnar sögur sem byggja á 
orðaleikjum. Sögunum er skipt í 
fjóra f lokka eftir árstíðum: sumar, 
haust, vetur og vor. Margar hafa 
beinar skírskotanir til árstíðanna 
og kannski helst birtunnar af því að 
hún einkennir árstíðirnar á Íslandi.“

Hvatning til að lesa meira
Nokkrar sögur úr bókinni verða 
kenndar í Háskóla Íslands í hagnýtu 
námi fyrir þá sem læra íslensku 
sem annað mál nú á vormisseri. 
„Sögurnar eru hentugar til kennslu, 
bæði til að skapa umræður og til-
finningu fyrir setningagerð, auk 
þess sem þær auka orðaforða. Þær 
ættu líka að henta til yndislestrar. 
Ósk mín er að þær verði lesendum 
hvatning til að lesa meira,“ segir 
Karítas.

Þetta er fyrsta bók Karítasar en 
sögur eftir hana hafa birst í tíma-
ritum og smásagnasafninu Það er 
alltaf eitthvað, sem Una útgáfuhús 
gaf út á síðasta ári. Óhætt er að full-
yrða að fleiri verk eftir Karítas eigi 
eftir að koma út í nánustu framtíð. 
„Ég er rétt að byrja,“ segir hún og 
brosir. kolbrunb@frettabladid.is

Breiður tilfinningaskali
Bók eftir Karítas Hrundar Pálsdóttur. Fyrsta frumsamda 
skáldverkið ætlað þeim sem læra íslensku sem annað mál. 

Sögurnar eru skrifaðar með fullorðna í huga og eru á einföldu máli, segir Karítas. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Kvikmyndadagarnir Nordisk 
Film Fokus verða haldnir 
dagana 17.-18. janúar og að 

þessu sinni í samstarfi við Reykjavík 
Feminist Film Festival.

Frítt er inn á allar myndir og 
viðburði Nordisk Film Fokus. Frí-
miðar eru aðgengilegir á tix.is og á 
vef Norræna hússins. Dagskrá má 
finna á nordichouse.is/event/nor-
disk-film-fokus/.

Dagskráin í Norræna húsinu setur 
fókusinn á norræna kvenleikstjóra 
og sjálfsmynd sem viðfangsefni. 
Sýndar verða nýlegar, norrænar 
kvikmyndir og boðið upp á umræð-
ur við leikstjóra myndanna og aðra 
fulltrúa þeirra. Á meðal mynda má 
nefna heimsfrumsýningu á fær-
eysku myndinni Ábyrgd eftir Katrin 
Joensen-Næs og dönsku verðlauna-
myndina Dronningen (Queen of 

Hearts) eftir leikstjórann May el-
Toukhy. Myndin hlaut kvikmynda-
verðlaun Norðurlandaráðs 2019 og 
áhorfendaverðlaun á Sundance-
kvikmyndahátíðinni 2019.

Sérstakir gestir hátíðarinnar eru:

Katrin Joensen-Næs, leikstjóri 
Ábyrgd (Færeyjar). Satu-Tuuli 
Karhu, ein aðalleikkonan í Marian 
paratiisi (Finnland) og Pipaluk 
Kreutzmann Jørgensen, leikstjóri 
Anori (Grænland). – kb

Norrænir kvenleikstjórar

Úr færeysku myndinni Ábyrgd sem verður heimsfrumsýnd hér á landi.

Vefurinn Huldukonur: Hin-
segin kynverund kvenna á 
Íslandi fyrir 1960 – huldu-

konur.is var nýlega opnaður í hús-
næði Samtakanna ‘78, Suðurgötu 
3. Um er að ræða afrakstur heim-
ildasöfnunarverkefnis sem sett var 
á laggirnar árið 2017 og miðar að því 
að afla og miðla heimildum um hin-
segin kynverund kvenna á Íslandi 
fyrir tíma sjálfsmyndarpólitíkur á 
síðari hluta 20. aldar. 

Vefnum er ætlað að vera upp-
lýsingasíða fyrir áhugasaman 
almenning, upphafspunktur fyrir 
fræðimenn og nemendur sem leita 
heimilda og efnisveita fyrir kennara 
sem vilja fjalla um hinseginleika í 
sögu- og sagnfræðikennslu.

Verkefnið var unnið í samstarfi 
við Samtökin ‘78 og Kvenna-
sögusafn og það er styrkt af Jafn-
réttissjóði Íslands, Þróunarsjóði 
námsgagna og Nýsköpunarsjóði 
námsmanna.

Vefurinn inniheldur afrakstur 
heimildasöf nunar verkef nisins 
Huldukonur. Hinsegin kynverund 
kvenna í íslenskum heimildum 
1700-1960 en með umsjón þess 
fara Ásta Kristín Benediktsdóttir, 
Hafdís Erla Hafsteinsdóttir og Íris 
Ellenberger. Þær settu verkefnið á 
fót árið 2017 samhliða því að þær 
ritstýrðu bókinni Svo veistu að 
þú varst ekki hér: Hinsegin sagn-
fræði og hinsegin saga á Íslandi en 
í því útgáfuferli kom berlega í ljós 
að aðgengi að heimildum um hin-

Vefur um huldukonur
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Þjóðleikhúsið auglýsir
eftir samstarfsverkefnum

 Þjóðleikhúsið auglýsir e�ir hugmyndum að leiksýningum 
sem settar yrðu upp í samstar� leikhússins við leikhópa, 

leikárið 2020-2021, í samræmi við 6. grein laga um 
sviðslistir, 2019.

 
Þjóðleikhúsið vill efna til frjós og skapandi samstarfs við 

leikhópa utan leikhússins, í þeim tilgangi að e�a sviðslistir 
í landinu.

 
Umsóknum skal skila fyrir 4. febrúar næstkomandi

 
Nánari upplýsingar má �nna á heimasíðu Þjóðleikhússins, 

leikhusid.is

Gæði og glæsileiki
endalaust úrval af hágæða flísumFlísabúðin

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Gæði og glæsileiki endalaust úrval af hágæða flísum

Finndu okkur  
á facebook

Ásta Kristín 
Benediktsdóttir.

segin karla er mun auðveldara en að 
heimildum um hinseginleika fólks 
af öðrum kynjum. Til þess að bregð-
ast við þessu ákváðu Íris, Hafdís 
og Ásta, í samstarfi við Samtökin 
‘78 og Kvennasögusafn Íslands, að 
efna til sérstakrar rannsóknar sem 
miðaði að því að leita markvisst að 
heimildum um hinsegin kynverund 
kvenna og annars fólks sem litið er 
á sem konur og gera þær aðgengi-
legar fyrir fræðimenn, nemendur 
og almenning. – kb
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Heimsókn
Einn af vinsælustu þáttum Stöðvar 2, Heimsókn snýr aftur á Stöð 2. Sindri Sindrason lítur inn 
hjá íslenskum fagurkerum, sem hafa einstakan áhuga fyrir heimili sínu og húsmunum.

MIÐVIKUDAGA
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Miðvikudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓGOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Friends
08.20 Gilmore Girls
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gossip Girl
10.10 Mom
10.30 I Feel Bad
10.55 The Good Doctor
11.45 Bomban
12.35 Nágrannar
13.00 Strictly Come Dancing
14.25 Strictly Come Dancing
15.10 Grand Designs
16.00 Falleg íslensk heimili
16.35 GYM
17.05 Dýraspítalinn  Önnur þátta-
röð þessara vinsælu þátta í um-
sjón Heimis Karlssonar. Dýraspít-
alinn er áhugaverður þáttur þar 
sem fylgst er með dýralæknum 
leysa hin ýmsu vandamál sem upp 
koma hjá fjölskylduvinum okkar 
þar sem baráttan er stundum upp 
á líf og dauða. 
17.43 Bold and the Beautiful
18.03 Nágrannar
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Víkingalottó
19.10 Heimsókn
19.35 First Dates
20.25 Ultimate Veg Jamie
21.10 Meat. A Threat to Our Planet
22.10 Orange is the New Black
23.00 The Blacklist
23.45 NCIS
00.30 Magnum P.I.
01.15 A Confession
02.00 A Confession
02.45 A Confession

19.10 The New Girl
19.35 Fresh Off The Boat
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Splitting Up Together
21.15 Arrow
22.00 Mrs. Fletcher
22.30 Gasmamman
23.15 The New Girl
23.40 Fresh Off The Boat  Gaman-
þættir um taívanska fjölskyldu 
sem flytur til Ameríku á tíunda 
áratugnum og freistar þess að 
upplifa ameríska drauminn.
00.05 Friends
00.30 Seinfeld
00.55 Tónlist

12.05 Middle School. The Worst 
Years of My Life
13.40 Batman and Harley Quinn
14.55 Going in Style
16.30 Middle School. The Worst 
Years of My Life
18.05 Batman and Harley Quinn
19.20 Going in Style
21.00 Pacific Rim. Uprising
22.50 Secret In Their Eyes
00.40 Silence
03.15 Pacific Rim. Uprising

08.00 South African Open  Út-
sending frá South African Open.
13.00 South African Open
18.00 Inside the PGA  Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.
18.25 Sony Open in Hawaii  Út-
sending frá Sony Open in Hawaii.
22.25 South African Open  Út-
sending frá South African Open.
03.30 Abu Dhabi HSBC Cham-
pionship  Bein útsending frá Abu 
Dhabi HSBC Championship.

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Gettu betur 1991 Úrslit. 
MH - FB
13.40 Mósaík
14.30 Á tali hjá Hemma Gunn 
1990-1991
15.45 Persónur og leikendu      
 Herdís Þorvaldsdóttir
16.25 Táknmálsfréttir
16.35 EM stofan  Umfjöllun um 
leiki dagsins á EM karla í hand-
bolta.
17.05 Ísland - Ungverjaland  Bein 
útsending frá leik á EM karla í 
handbolta.
18.45 EM stofan  Umfjöllun um 
leiki dagsins á EM karla í hand-
bolta.
19.10 Fréttir
19.35 Íþróttir
19.40 Veður
19.45 Kastljós
20.00 Menningin
20.10 Vikinglotto
20.20 Hver stund með þér  Íslensk 
heimildarmynd um Ólaf Björn 
Guðmundsson, sem orti ástarljóð 
til konu sinnar, Elínar Magnús-
dóttur, á 60 ára tímabili. 
21.05 Skytturnar The Musketeers
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 EM stofan  Umfjöllun um 
leiki dagsins á EM karla í hand-
bolta.
22.45 Louis Theroux - Takmarka-
laus ást Louis Theroux’s Altered 
23.45 Alzheimer. Í leit að lækn-
ingu Horizon. Curing Alzheimer’s 
 Heimildarþáttur frá BBC um fram-
farir á sviði alzheimer-rannsókna. Í 
þættinum er meðal annars fjallað 
um tækninýjungar sem gera 
vísindamönnum kleift að greina 
sjúkdóminn mun fyrr en áður og 
um framfarir í lyfjaþróun. e.
00.35 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil 
08.45 The Late Late Show
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Dr. Phil 
13.50 Trúnó 
14.25 Lifum lengur
15.00 George Clarke’s Old House, 
New Home
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil
18.15 The Late Late Show
19.00 The Good Place 
19.45 Life in Pieces 
20.10 BH90210
21.00 Chicago Med
21.50 New Amsterdam 
22.35 Jägarna
23.20 The Late Late Show
00.05 NCIS 
00.50 9-1-1  Dramatísk þáttaröð 
um fólkið sem sent er á vettvang 
þegar hringt er í neyðarlínuna. 
01.35 Emergence
02.20 Det som göms i snö 
03.05 Síminn + Spotify

08.05 Cardiff - Swansea  Útsending 
frá leik í ensku 1. deildinni.
09.45 Football League Show  
 Sýndar svipmyndir úr leikjunum í 
ensku 1. deildinni.
10.15 Sampdoria - Brescia  Út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
11.55 Roma - Juventus  Útsending 
frá leik í ítölsku úrvalsdeildinni.
13.35 Liverpool - Everton  Útsend-
ing frá leik í ensku bikarkeppninni.
15.15 Ensku bikarmörkin
15.45 Tindastóll - Njarðvík  Út-
sending frá leik í Domino’s-deild 
karla.
17.25 Dominos Körfuboltakvöld 
karla  Leikirnir í Domino’s-deild-
inni gerðir upp.
19.05 Haukar - Keflavík  Bein út-
sending frá leik í Domino’s-deild 
kvenna.
21.15 Kansas City Chiefs - Ho-
uston Texans  Útsending frá leik 
Kansas City Chiefs og Houston 
Texans í undanúrslitum NFL.
23.35 Arsenal - Leeds  Útsending 
frá leik í ensku bikarkeppninni.

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunhugleiðsla
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Tónlist frá A til Ö
15.00 Fréttir
15.03 Samtal
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Stormsker
18.50 Veðurfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Hjartastaður 
Þriðji lestur
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Kliníkin  Í þáttunum fylgir 
Helga María Guðmundsdóttir 
konum í gegnum ferlið á fegrun-
araðgerðum hjá Kára Knúts – atriði 
í þættinum geta valdið óhug við-
kvæmra áhorfenda.
20.30 Viðskipti með Jóni G.  Í 
viðskiptaþættinum með Jóni G. 
Haukssyni er rýnt í verslun og 
viðskipti landsmanna með aðstoð 
sérfræðinga og stjórnenda úr at-
vinnulífinu.
21.00 Fréttaþáttur á miðvikudegi 
 21 er kröftugur frétta- og um-
ræðuþáttur á Hringbraut í umsjón 
Sigmundar Ernis Rúnarssonar. Í 
21 koma viðmælendur víða að og 
þar verða sagðar sögur og fréttir 
dagsins í dag kryfjaðar.
21.30 Saga og samfélag  Nýr þáttur 
þar sem málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu samhengi 
og vikið að nýjustu rannsóknum 
fræðimanna á margvíslegum 
sviðum.

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

afsláttur
60%
Allt að Ú
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www.husgagnahollin.is

  
  

 V
E F V E R S L U N  

A
LLTAF OPIN

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér 
allar nýjust fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.
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Job.isMest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

www.intellecta.is

Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki leitar að öflugum og framsýnum aðila í starf 
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar u.þ.b. 40 manns. 
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Árangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
Tengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
Hæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

Helstu viðfangsefni:

Umsjón með daglegum rekstri
Stjórnun og leiðtogahlutverk
Markaðs- og sölumál
Samskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

SNILLINGUR Í BÓKHALDI
80 - 100% starfshlutfall

Við óskum eftir liðsauka í að e a ármálasvið fyrirtækisins auk þess sem 
viðkomandi mun taka að sér önnur tengd verkefni í rekstri fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum af þessum toga auk þess að 
hafa ríka þjónustulund gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.

 
      Góð reynsla af ármálum, bókhaldi og rekstri almennt
            Menntun sem nýtist í star nu
      Framúrskarandi tölvuþekking
      Góð enskukunnátta ásamt einu Norðurlandatungumáli er kostur.

Lindex er ölskyldufyrirtæki stofnað 2011 og rekur 7 verslanir á Íslandi auk 
vefverslun lindex.is. Til viðbótar er stefnt að opnun fyrstu verslunarinnar 
í Danmörku í haust.

Umsóknir með ferilskrá berist á atvinna@ldx.is 
mermerktar „Snillingur í bókhaldi“ 
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

 

Hæfniskröfur eru:

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

Með því að auglýsa í Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% lesenda dagblaða* á 
höfuðborgarsvæðinu.



Díana prinsessa af Wales
Harry fetar nú, með stuðningi 
Megh an sinnar, svipaða braut og 
móðir hans, Díana prinsessa af 
Wales, sem barðist með kjafti og 
klóm fyrir tilfinningalegu svigrúmi 
frá oki Windsor-fjölskyldunnar.

Papparassar og slef berar gulu 
pressunnar, sem nú sleikja út um 
og Harry kennir um dauða móður 
sinnar, réðu sér ekki heldur fyrir 
kæti þegar Díana sneri, með skiln-
aðinum við Kalla prins, baki við 
öllum konunglegum skyldum og 
kastaði hinu tilkomumikla „hennar 
konunglega hátign“. Þar sem hún 
varð, í ágúst 1996, formlega fráskilin 
tveggja prinsa móðir fékk hún að 
halda nafnbótinni „prinsessan af 
Wales“, ásamt 17 milljón punda ein-
greiðslu, vænum meðlagsgreiðslum 
og íbúð í Kensingtonhöll.

Filippus prins
Afi Harrys, eiginmaður Elísabetar 
drottningar, Filippus prins, hertogi 
af Edinborg, er að sögn hundfúll út 
í Harry fyrir lítilsvirðinguna sem 
hann telur þau Meghan sýna stór-
fjölskyldunni. Filippus hefur þó 
sjálfur afsalað sér konunglegum 

Sjálfstætt kóngafólk
Harry prins er enn vandræðabarn þótt hann sé löngu vaxinn upp 
úr nasistagrímubúningnum sínum og nú nötrar Buckinghamhöll 
þótt þau Meghan Markle séu ekki þau fyrstu til að slengja blautri 

almúgatusku framan í drottninguna ömmu hans.
Þórarinn  
Þórarinsson
thorarinn@frettabladid.is

Þegar Harry var lítill prins skók skilnaður foreldra hans Buckinghamhöll þannig að hrikti í konunglegum stoðunum. Nú er það hins vegar ástin sem setur allt þar á hvolf. NORDICPHOTOS/GETTY

Breska slúðurpressan 
hvæsir nú sem aldrei 
fyrr og sýnir í sér tenn-
urnar sem hún hefur 
læst í hertogahjónin 
af Sussex, þau Harry 

Bretaprins og Meghan Markle, 

fyrir fordæmalitla og fyrirvaralausa 
ákvörðun um að afsala sér öllum 
konunglegum skyldum og f lytja 
búferlum til Kanada. 

Uppákoman er vissulega söguleg 
en þótt fáheyrt sé að venslafólk 
Elísabetar II kasti frá sér titlum og 
konunglegum fjársjóði eru hjónin 
ungu engir brautryðjendur. 

Drottningunni, ömmu Harrys, er 
ekki skemmt og ljóst að þótt sonar-
sonurinn hafi í gegnum árin verið 

til ýmiss konar vandræða þá þykir 
þessi ákvörðun jafnvel verri við 
hirðina en þegar hann  spókaði sig 
í nasistabúningi. Ömmu þykir því 
greinilega skömminni skárra að 
sitja uppi með drenginn  heldur en 
að horfa á hann hverfa með Megh-
an sinni í gráan, hversdagsleika 
almúgans.

Þá vitleysu á ungi maðurinn sem 
áður var þekktur sem prins ekki 
mjög langt að sækja.

titlum, að vísu svo hann mætti öðl-
ast enn f lottari nafnbætur. Hann 
fæddist inn í grísku og dönsku kon-
ungsfjölskyldurnar en til þess að 
geta kvænst ríkisarfanum breska 
afsalaði hann sér öllu prjáli þaðan, 
gerðist breskur ríkisborgari með 
ættarnafnið Mountbatten og fékk 
í bónus að vera hvorki meira né 
minna en barón af Greenwich, jarl 
af Merioneth og hertogi af Edin-
borg.

Mikill vill þó oft meira og Filipp-
us linnti ekki látum fyrr en hann 
fékk líka að verða prins árið 1957.

Játvarður áttundi
Segja má að vandræði hertoga-
hjónanna Meghan og Harrys hafi 
byrjað löngu áður en þau komu 
til sögunnar, þann 11. desember 
1936 þegar Játvarður VIII afsalaði 
sér konungdómi í nafni ástarinnar 
eftir aðeins 326 daga í hásætinu. Þá 
tók langafi Harrys við krúnunni og 
amma hans Elísabet varð ríkisarfi 
með öllum meðfylgjandi ósköpum 
sem Harry og Meghan hafa nú 
afþakkað.

Játvarður er eini breski þjóðhöfð-
inginn sem hefur stigið niður með 
þessum hætti, en þótt Harry verði 
seint kóngur klár er margt líkt með 
skyldum. Játvarður varð ástfanginn 
af fráskilinni, bandarískri almúga-
konu, Wallis Simpson, sem í ofaná-
lag þurfti að fá skilnað frá öðrum 
eiginmanni sínum til þess að geta 
gifst Játvarði.

Hjónabandið var því í raun guð-
dómlegur ómöguleiki þar sem 
konungurinn var einnig verndari 
Englandskirkju sem var og er minna 
í því að blessa hjónaskilnaði. Stjórn-
völd gerðu Játvarði því grein fyrir 
því að hann yrði að kasta frá sér 
krúnunni til þess að fá notið ásta 
Wallis. Það gerði hann og þau skötu-
hjú voru saman upp frá því þar til 
dauðinn aðskildi þau 1972 þegar 
Játvarður kvaddi þennan heim.
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Pétur og Zara Önnubörn
Anna, systir þeirra Karls og Andr-
ésar, þykir jarðbundnasti meðlimur 
konungsfjölskyldunnar og kaus 
ung að lifa lífi sínu utan sviðsljóss 
konungdæmisins. Sama á við um 
börnin hennar tvö, Pétur og Zöru, 
sem hún eignaðist með þáverandi 
eiginmanni sínum, Mark Philips.

Þótt Pétur, fæddur 1977, sé elsta 
barnabarn drottningar og Zara 
fyrsta ömmustelpan, fædd 1981, 
bera systkinin enga titla. Karllægt 
stigveldi krúnunnar gerir ekki ráð 
fyrir að börn prinsessa fái sjálf-
krafa titla en Elísabet bauð þessum 
barnabörnum sínum engu að síður 
opinbera titla.

Foreldrarnir afþökkuðu gott boð 
sem á sínum tíma þótti býsna djarft 
spilað þegar þau sögðust vilja skapa 
börnunum eins eðlilegt líf og mögu-
legt væri. Mörgum árum síðar lét 
Zara hafa eftir sér að hún teldi sig 
heppna og hún væri þakklát fyrir að 
bera ekki titil eftir að hafa horft upp 
á hversu ófrjálsir frændur hennar, 
Vilhjálmur og Harry, eru í raun og 
veru. 

Pétur var fyrsta skilgetna kon-
unglega barnabarnið í yfir 500 ár til 
að fæðast án titils en hefur spjarað 
sig ágætlega. Zara, systir hans, hefur 
svo öðlast frægð á eigin forsendum 
sem hæfileikaríkur knapi og vann 
til silfurverðlauna sem slíkur á 
Ólympíuleikunum 2012 og hlaut 
MBA-orðu fyrir afrek sín íþróttinni 
sem einmitt er Elísabetu, ömmu 
hennar, afar hugleikin. 

Andrés prins
Karl, faðir Harrys, er elstur fjögurra 
barna þeirra Elísabetar II og Filipp-
usar prins. Einkadóttirin Anna 
er næstelst og Játvarður yngstur. 
Þau hafa látið lítið fyrir sér fara í 
gegnum tíðina ólíkt bróðurnum á 
milli þeirra, vandræðamanninum 
Andrési prins sem var undir lok 
síðasta árs beinlínis þvingaður til 
þess að gera það sem Harry, litli 
frændi hans, þráði svo heitt og gerði 
nokkrum vikum síðar.

Skandalaannáll Andrésar er 
áratugalangur og hann hefur 
ítrekað skapraunað mömmu sinni 
og hleypt öllu í háaloft í höllinni. 
Þaninn mælirinn fylltist loks og 
sprakk í fyrra þegar samkrull hans 
og barnaníðingsins og auðjöfursins 
Jeffreys Epstein varð lýðnum svo 
augljóst að hirðin gat ekki horft 
lengur fram hjá því ógeði öllu 
saman.

Sjálfum sér samkvæmur gerði 
Andrés illt verra þegar hann reyndi 
að þræta fyrir vafasamar heimsókn-
ir sínar til Epsteins og kynferðislega 
misnotkun stúlkna undir lögaldri 
með undarlega starfsemi svitakirtla 
sinna sem helstu fjarvistarsönnun-
ina.

Mömmu, Karli bróður hans og 
kaldlynda gamalmenninu Filipp-
usi prins var þá öllum lokið og eftir 
fund með Andrési var hann beðinn 
um að láta sig hverfa. Síðan þá segir 
fátt af honum þótt engin hætta sé 
á að hann sé með öllu úr sögunni. 
Ekkert frekar en Harry frændi.

Lykill fjármögnun hf.  I  Ármúla 1  I  108 Reykjavík  I  lykill.is  I  lykill@lykill.is

Birting viðauka
við grunnlýsingu

Útgefandi: Lykill fjármögnun hf., kt. 621101-2420, Ármúla 1, 108 Reykjavík.

Lykill fjármögnun hf. hefur birt viðauka dagsettan 08.01.2020 við 

grunnlýsingu fyrir útgáfuramma. Grunnlýsingin er dagsett þann 20.12.2018, 

viðaukinn og endanlegir skilmálar skuldaskjalanna eru gefnir út á íslensku.

Grunnlýsingin og viðaukinn hafa verið staðfest af Fjármálaeftirlitinu í 

samræmi við ákvæði laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti.

Nánari upplýsingar um grunnlýsinguna, viðauka við hana og endanlega 

skilmála útgefinna skuldaskjala má nálgast hjá útgefanda að Ármúla 1, 

108 Reykjavík, eða á vefsíðu hans 

https://www.lykill.is/starfsemi/fjarfestatengsl/.

Reykjavík, 13. janúar 2020,

Lykill fjármögnun hf.

Harry litli í örmum móður sinnar og rétt eins og hún er hann með storminn 
frá Buckinghamhöll í fangið af slíku afli að appelsínugul viðvörun á við.

Ástin ærir hirðina. Wallis Simpson og Meghan eiga ýmsilegt sameiginlegt.

Filippus lét sig ekkert muna um að kasta grískum og dönskum titlum þegar hann kvæntist Elísabetu. 

Er frelsið yndislegt? Meghan á 
spjalli við Önnu prinsessu. Harry og Meghan fundu ekki upp hjólið sem þau ætla að rúlla á til Kanada.
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Platan er fimm laga EP-
plata og heitir Gone, 
lög in er u samin á 
margra ára tímabili og 
koma í raun úr ólíkum 
áttum. Tónlistin er 

frekar frábrugðin því sem ég hef 
áður gefið út, meira í átt að RnB en 
aðeins tregafyllra. Ég samdi lögin 
á þessari plötu á píanó en áður hef 
ég alltaf samið á gítar. Eyþór bróðir 
minn kemur svo og byggir upp lögin 
og býr til hljóðheim. Sá hljóðheimur 
er einhvern veginn alltaf nákvæm-
lega það sem að ég heyri fyrir mér. 
Hann spilar svo líka inn hljóðfæri 
og syngur,“ segir Elín.

Hún segir samstarf þeirra systk-
ina alltaf ganga mjög vel, lítið sé um 
orðaskipti því tónlistin tali sínu 
máli.

„Þetta er í raun besta samstarf 
sem ég átt, þetta kemur mjög nátt-
úrulega til okkar. Fólk vill meina 
að við séum mjög lík útlitslega. Mér 
finnst við oft mjög líkir karakterar 
líka en svo erum við líka mjög ólík 
á mörgum sviðum. Hann til dæmi 
elskar fótbolta, sem ég geri ekki,“ 
segir Elín brosandi.

Pabbi spilar á plötunni
Foreldrar Elínar og Eyþórs eru tón-
listarfólkið Ellen Kristjánsdóttir og 
Eyþór Gunnarsson.

„Ég myndi frekar segja að við 
höfum fengið tónlistarmanna-
legt uppeldi frekar en tónlistarlegt 
uppeldi. Tónlistin var bara þarna, 
við vorum mikið á hljóðprufum og 
æfingum með mömmu og pabba. 
Svo vorum við baksviðs á tón-
leikum, þannig að við höfum alltaf 
verið umkringd tónlist. Hins vegar 
heldur fólk oft að tónlist sé mikið 
spiluð á heimilinu og að við syngj-

um hástöfum á öllum hátíðum árs-
ins, en svo er ekki. Við tölum hins 
vegar mjög mikið og hátt,“ segir Elín 
og hlær.

„Pabbi spilar svo af sinni alkunnu 
snilld á píanó og syntha í f lestum 
lögum og hjálpaði okkur með ýmis-
legt. Beta systir mín syngur raddir 
og svo eru nokkrir aðrir snillingar 
sem koma aðeins að plötunni. Eitt 
lagið var tekið upp hjá Kidda úr 
Hjálmum. Tónlistarmaðurinn 
Ásgeir Trausti hans spilaði aðeins 
inn á lagið, þar sem hann var sjálfur 
að vinna í stúdíóinu.“ Það var svo 
Friðfinnur Sigurðsson sem hljóð-
blandaði og mixaði plötuna.

Æfði sig við Celine Dion
Elín segist hafa mjög ung vitað að 
hana langaði að vera tónlistarkona.

„Ég vissi það frekar ung, já, teikn-
aði sjálfsmynd af mér á sviði að 
syngja þegar ég var fimm, sex ára. 
Svo tóku við stanslausar æfingar 
við allar plötur Celine Dion. Ég get 
í raun ekki ímyndað mér að vera 
neitt annað,“ segir Elín.

Á síðasta ári eignaðist Elín sitt 
fyrsta barn með unnustu sinni. 
En finnst henni móðurhlutverkið 

ÉG VISSI ÞAÐ FREKAR 
UNG, JÁ, TEIKNAÐI 

SJÁLFSMYND AF MÉR Á SVIÐI 
AÐ SYNGJA KANNSKI ÞEGAR ÉG 
VAR FIMM, SEX ÁRA. SVO TÓKU 
VIÐ STANSLAUSAR ÆFINGAR 
VIÐ ALLAR PLÖTUR CELINE 
DION.

Tryggðu þér áskrift

Í KVÖLD
KL. 19:05

       Röddin 
   breyttist á 
     meðgöngu
Tónlistarkonan Elín Ey gaf út á dögunum 
EP-plötuna Gone. Lögin samdi hún yfir 
nokkurra ára tímabil en bróðir hennar 
vann þau svo með henni. Hún segist hafa 
vitað frá æsku að hana langaði til að verða 
tónlistarkona og söng við Celine Dion.

Systkinin Eyþór og Elín ná mjög vel saman í tónlistinni en Eyþór hefur meiri áhuga á fótbolta. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Plötuna Gone er 
hægt að nálgast 
á öllum helstu 
streymisveitum.

hafa haft áhrif á tónlistargerðina 
og stílinn?

„Nokkur lögin eru samin og 
tekin upp á meðan á meðgöngunni 
stóð. Ég tók eftir því að röddin mín 
var betri á meðan ég var ólétt. Mér 
finnst stíllinn ekkert sérstaklega 
breyttur en það gæti vel verið að 

ég heyri það eftir á. Hins vegar eru 
áherslur mínar allt aðrar yfir höfuð. 
Allt sem ég geri núna er fyrir hann, 
svo að já það hefur áhrif á allt og þar 
á meðal tónlistina.“

En hvert væri draumasamstarfið?
„Það eru í raun margir sem koma 

til greina. Þá helst uppáhalds tón-

listarfólkið mitt. Núna væri ég 
mjög til í að vinna með Sam Smith, 
Charlotte Day Wilson, Harry Styles, 
Miley Cyrus, Dolly Parton og Peter 
Gabriel.“

Stúdíó með útsýni
Hún segist enn finna fyrir stressi 
þegar hún kemur fram, en ekki 
alltaf. „Mér finnst mjög gaman 
að spila, já. Verð oft stressuð og 
stundum ekkert stressuð, ég veit 
í raun og veru ekki hvað skilur á 
milli en held það sé bara gott að vera 
áfram stressaður, þá er þetta enn þá 
spennandi,“ segir hún.

Nú er Elín á fullu að setja saman 
band og ætlar að vera með útgáfu-
tónleika von bráðar.

„Svo er draumurinn bara að 
þroskast og halda áfram að bæta 
mig í tónlistinni og lífinu. Mig 
langar að verða besta útgáfan af 
sjálfri mér, giftast konunni minni og 
eignast þrjú börn í viðbót. Vonandi 
eignast hús og stúdíó með útsýni 
yfir strönd og með gestahús fyrir 
alla fjölskylduna okkar.“

Gone er hægt að nálgast á öllum 
helstu streymisveitum.
steingerdur@frettabladid.is
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is
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dreifing@postdreifing.is 550 5000

Davíðs  
Þorlákssonar

BAKÞANKAR

Það eru ekki bara jólasveinar 
sem láta til sín taka í árslok. 
Stjórnmálamenn mæta 

með árlegar hækkanir á ýmsum 
gjöldum. Hækkanirnar eru yfir-
leitt sagðar vera í samræmi við 
verðbólgu. Mikilvægt er að gera 
greinarmun á þjónustugjöldum 
annars vegar og sköttum hins 
vegar. Þjónustugjöld eru inn-
heimt sem endurgjald fyrir veitta 
þjónustu og eiga að endurspegla 
kostnaðinn við að veita hana á 
meðan ekkert endurgjald kemur 
fyrir skatta.

Þjónustugjöld eru því góð því 
þau leiða til þess að þeir sem fá 
þjónustu borgi fyrir hana í stað 
skattgreiðenda. Þó er brýnt 
að passa að ef um nauðsynlega 
þjónustu er að ræða, eins og heil-
brigðisþjónustu, þá verði hún 
ekki svo dýr að fólk þurfi að neita 
sér um hana. Það er hins vegar 
ekkert lögmál að kostnaður hins 
opinbera við að veita þjónustu 
hækki í línulegu sambandi við 
verðbólgu. Fólk og fyrirtæki ættu 
því að vera á varðbergi og ganga 
úr skugga um að þjónustugjöld 
séu ekki hærri en kostnaðurinn 
við að veita þjónustuna.

Hvað varðar skatta sem 
ákveðnir eru í krónum og hækk-
aðir eru árlega, eins og gjöld á 
áfengi og tóbak, er hins vegar 
engin þörf á slíkum hækkunum. 
Litlir sérskattar f lækja skatt-
kerfið, eru hlutfallslega dýrir í 
innheimtu og skila því litlu. Það 
er því ekkert að því að leyfa verð-
bólgu að éta þá upp með því að 
hækka þá ekki. Stóra spurningin 
er síðan hvort kom á undan verð-
bólgan eða verðhækkunin? Gjald 
sem er hækkað með vísan til verð-
bólgu leiðir svo aftur óhjákvæmi-
lega til verðbólgu.

Verðtryggð 
verðbólga
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Yfir þúsund hollustuvörur  

á tilboði á Heilsudögum

Gísli Sigurbergsson, verðlagsstjóri Fjarðarkaupa, segir nóg um að vera á Heilsudögum sem 

standa yfir út janúar en vinsælustu heilsuvörurnar og vörumerkin eru nú á veglegum afslætti. 

Gísli segir að greina megi töluverðan viðsnúning í kauphegðun viðskiptavina eftir jólasukkið.  ➛4

Það eru yfir þúsund vörur á tilboði á heilsudögum Fjarðarkaupa og er því tilvalið að gera sér ferð í Hafnarfjörð og byrja nýja áratuginn á hollum og hreinum nótum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

KYNNINGARBLAÐ Fjórblöðungur 
Fjarðarkaupa 

fylgir blaðinu í dag!

Bachelorinn 
er byrjaður
Hver fær rós? Hver fer heim? Flugmaðurinn 
Peter Weber eða Pilot Pete leitar að ástinni
í nýrri þáttaröð af The Bachelor. Nýr þáttur 
kemur í Sjónvarp Símans Premium í hverri 
viku eftir frumsýningu vestanhafs.

siminn.is
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