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Mmm ... 
 Góður á 
grillið!

Besta 
uppskeran 

núna!
Krónan
mælir með!

Í gær leituðu um 140 björgunarsveitarmenn frá Norðurlandi og Austurlandi að skipverjanum sem talið er að hafi fallið útbyrðis á Vopnafirði á mánudag. Leitað var í öllum firðinum, fjörur 
gengnar og drónar settir á loft. Aðstæður voru góðar, en leitin bar ekki tilætlaðan árangur.  Leit verður fram haldið í dag og stefnt er að fjölgun leitarmanna. MYND/GUNNAR GUNNARSSON 

SAMFÉ L AG Íslenskir unglingar 
drekka og reykja lítið, samanborið 
við aðra evrópska unglinga. Einelti 
er einnig lítið hérlendis í alþjóðleg-
um samanburði. Þá hreyfa íslenskir 
unglingar sig mikið og borða lítið 
sælgæti og drekka lítið af sykr-
uðum gosdrykkjum.

Þetta er meðal niðurstaðna 
nýrrar alþjóðlegrar rannsóknar 
á heilsu og líðan unglinga, sem 
gerð er á fjögurra ára fresti. Hlut-
fall unglinga sem hefur tekið þátt 
í slagsmálum eykst mikið á Íslandi 
frá síðustu rannsókn og er hvergi 
hærra.

Ársæll Már Arnarsson, prófess-
or og einn af stjórnendum rann-
sóknarinnar, segir erfitt að segja 
nákvæmlega til um ástæðurnar en 
tölurnar séu sláandi. – sar / sjá síðu 4

Slagsmál ungra 
færast í aukana

STJÓRNSÝSLA Dómur í máli verk-
taka og Samtaka iðnaðarins gegn 
Reykjavíkurborg, kann að hafa 
áhrif á innheimtu borgarinnar á 
innviðagjöldum fyrir marga millj-
arða, að sögn sviðsstjóra hjá SI. 
Aðalmeðferð í málinu fer fram fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.

Stefnufjárhæðin er 120 milljónir 
en fordæmisgildi dómsins getur 
orðið víðtækt og haft áhrif á inn-
heimtu innviðagjalda við framtíð-
aruppbyggingu Reykjavíkurborgar.

Jóhanna Klara Stefánsdóttir, 
sviðsstjóri mannvirkjasviðs SI, 
segir verulega óvissu um heimildir 
til að standa í tekjuöf lun með inn-
heimtu innviðagjalds á einkarétt-
arlegum grunni. Niðurstaða gæti 
legið fyrir áður en dómurinn tekur 
réttarhlé í sumar. – kij / sjá Markaðinn

Gæti haft mikil 
áhrif á borgina 

VIÐSKIPTI Icelandair Group gæti 
látið reyna á kjarasamnings-
ákvæði fyrir félagsdómi svo að 
unnt sé að ráða f lugfreyjur sem 
st anda ut an Flug f rey jufélags 
Íslands (FFÍ). Þetta er valmögu-
leiki sem stjórnendur Icelandair 
Group íhuga að grípa til, samkvæmt 
heimildum Markaðarins, ef ekki 
nást samningar við stéttarfélagið. 
„Þetta hlýtur að vera einn af þeim 
valkostum, sem Icelandair verður 
að skoða, þar sem staða félagsins er 
mjög erfið,“ segir Jón Karl Ólafsson, 
stjórnarformaður TravelCo og fyrr-
verandi forstjóri Icelandair Group, í 
samtali við Markaðinn. Félagafrelsi 

tryggi að starfsfólk þurfi ekki að 
vera í ákveðnu stéttarfélagi, ef það 
svo kýs og að því leyti sé þetta raun-
hæfur möguleiki fyrir Icelandair.

Jón Karl segir að í f lestum kjara-
samningum tengdum Icelandair 
megi finna ákvæði um að félags-
menn viðkomandi stéttarfélags eigi 
forgangsrétt á störfum hjá flugfélag-
inu. „Það er hins vegar ólíklegt, að 

þessi forgangsréttarákvæði standist 
ef starfsmaður kýs af einhverjum 
ástæðum að vera utan stéttar-
félags,“ bætir Jón Karl við.

Fulltrúar Icelandair gátu ekki tjáð 
sig um málið en fundi viðsemjenda, 
sem boðaður var hjá ríkissátta-
semjara í gær, var frestað að beiðni 
samninganefndar FFÍ.

Icelandair hefur náð samningum 
við f lugmenn og f lugvirkja, en 
félagið kappkostar að ná fram yfir 
20 prósenta hagræðingu í launa-
kostnaði fyrir hluthafafund á 
föstudaginn þar sem tekin verður 
ákvörðun um 30 milljarða hluta-
fjárútboð. – þfh, hae / sjá Markaðinn

Gæti farið fram hjá FFÍ
Icelandair íhugar að láta reyna á ákvæði um Flugfreyjufélag Íslands fyrir 
félagsdómi. Gæti greitt götuna fyrir ráðningar á fólki utan stéttarfélagsins. 

Icelandair kappkostar 
að ná fram yfir 20 prósenta 
hagræðingu í launakostnaði 
fyrir hluthafafund.



Veður

Austan og suðaustan 8-13 í dag, 
en 13-18 með suðurströndinni 
fram undir kvöld. Rigning um allt 
land, talsverð úrkoma sunnan til á 
landinu. Hiti 7 til 13 stig.
SJÁ SÍÐU 16

Ratsjá lýkur þjónustu

Aðalfundur
Sláturfélags Suðurlands svf.

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn á Goðalandi, 
Fljótshlíð, föstudaginn 12. júní 2020 og hefst kl. 15:00.

Dagskrá:
1. Aðalfundarstörf samkvæmt 24. gr. samþykkta félagsins.
2. Tillaga stjórnar um breytingar á 27. gr. samþykkta félagsins.
3. Önnur mál.

Tillögur frá félagsaðilum sem bera á fram á aðalfundi þurfa að vera 
komnar skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en 14 dögum fyrir 
aðalfund. Framboð til stjórnar og varastjórnar skulu hafa borist 
skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en þremur vikum fyrir 
aðalfund í samræmi við 2. mgr. 27. gr. samþykkta félagsins.

Reykjavík, 19. maí 2020.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.

Færanlegri kanadískri ratsjá sem f lutt var á Stokksnes fyrir rúmum mánuði var ekið aftur á Kef lavíkurf lugvöll í vikunni. Stöðin þjónaði á Stokks-
nesi á meðan unnið var að úrbótum á ratsjárstöðinni þar. Með fylgdu 24 sérfræðingar frá kanadíska f lughernum. „Færanlega ratsjárkerfið var hér í 
þeim tilgangi að tryggja órofinn rekstur og eftirlit með loftrými yfir og við Ísland,“ segir í svari frá Landhelgisgæslunni til Fréttablaðsins. MYND/LHG

Þórólfur Guðnason, sóttvarna-
læknir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

COVID-19 Þórólfur Guðnason sótt-
varnalæknir segir erfitt að segja 
til um það hvenær engin virk smit 
verði eftir á landinu. Hann býst 
þó við að það geti orðið á næstu 
dögum.

Virk smit í landinu eru nú aðeins 
þrjú talsins miðað við upplýsingar 
almannavarna í gær en enginn er 
inniliggjandi á sjúkrahúsi. Alls 
voru 305 sýni tekin til greiningar í 
gær, 121 á sýkla- og veirufræðideild 
Landspítala og 184 hjá Íslenskri 
erfðagreiningu.

Þórólfur tók fram í samtali við 
Fréttablaðið í gær að hann viti ekki 
nákvæmlega hvar einstaklingarnir 
þrír séu staddir í ferlinu.

„Fólk er ákveðinn tíma í einangr-
un og svo eru það þeirra læknar sem 
lýsa því yfir hvenær þeim er batnað 
og nákvæmlega hvar þeir eru stadd-
ir veit ég ekki. En það verður nú bara 
á næstu dögum sko,“ segir Þórólfur.

„Það er talað um að fólki geti 
batnað eftir tvær vikur frá byrjun 
einkenna eða ef minnsta kosti sjö 
dagar hafa liðið og þeir eru ein-
kennalausir. Og nák væmlega 
hvernig er með þessa þrjá veit ég 
ekki.“ – oæg

Virk smit geti 
orðið engin á 
næstu dögum

Þrjú virk COVID-19 smit 
eru nú í landinu.

M A N N FAG N A Ð U R  „Við bíðu m 
átekta,“ segir Hörður Orri Grettis-
son, formaður Þjóðhátíðarnefndar 
í Vestmannaeyjum. Mikil óvissa er 
enn um í hvaða formi hátíðin verður 
vegna fjöldatakmarkana sem líkast 
til verða í gildi um verslunarmanna-
helgina af völdum kórónuveirufar-
aldursins.

Forsala á Þjóðhátíð hófst þegar 
í vetur. Spurður um hversu margir 
hafi þegar keypt miða segir Hörður 
að það verði ekki gefið upp.

„Ef Þjóðhátíð verður ekki haldin 
verða miðarnir bara endurgreiddir. 
Það er einfaldlega skýrt í neytenda-
lögum að ef þú kaupir þér þjónustu 
eða eitthvað slíkt og hún er ekki 
innt af hendi þá áttu rétt á endur-
greiðslu, þannig að það er alveg 
ljóst,“ undirstrikar Hörður.

Spurður hvort Þjóðhátíðarnefnd-
in hafi, í ljósi útgjalda sem þegar 
hljóti að hafa orðið, bolmagn til að 
endurgreiða alla selda miða segir 
Hörður útgjöldin ekki svo mikil enn 
sem komið er.

„Við höfum ekki lagt út neitt út 
af Þjóðhátíðinni í ár,“ segir Hörður. 
„Við erum með styrktarsamninga 
við Ölgerðina Egil Skallagrímsson, 
sem er okkar stærsti styrktaraðili, 
og við eigum miðasölukerfið sjálf. 
Eins og staðan er í dag er útlagður 
kostnaður vegna Þjóðhátíðarinnar 
2020 minniháttar og nánast eng-
inn.“

Þeirri hugmynd hefur meðal 
annars verið varpað fram að aðeins 
Vestmanneyingar sjálfir fái aðgang 
að Þjóðhátíðinni að þessu sinni til 
að takmarka gestafjöldann. „Það er 
bara hugmynd sem ég hef heyrt líka 
en það eru engar ákvarðanir með 
það,“ segir Hörður. Spurður hvort 
þetta kæmi til greina segir hann 

það eiga eftir að koma í ljós. „Það er 
í raun og veru ekkert að frétta í því, 
ekkert sem ég get sagt frá þér frá.“

Í sjálfu sér segir Hörður stöðuna 
þá sömu og þegar Þjóðhátíðarnefnd 

gaf út yfirlýsingu um miðjan apríl. 
Þar sagði meðal annars að öryggi 
gesta, listamanna, starfsmanna 
og sjálf boðaliða væri forgangsat-
riði við undirbúning hátíðarinnar. 
„Þrátt fyrir böl og alheimsstríð, þá 
verður haldin Þjóðhátíð,“ var heitið 
á yfirlýsingunni.

„Við erum alveg róleg eins og 
staðan er í dag og verðum það eitt-
hvað fram í júní,“  segir formaður 
Þjóðhátíðarnefndar 2020. Spurður 
hvort Þjóðhátíðarnefndin haf i 
áhyggjur af því að missa eitthvað 
af væntanlegum skemmtikröftum 
frá sér í önnur verkefni vegna 
óvissunnar segir hann svo vera. 
„Við höfum alltaf fundið fyrir því 
að listamenn vilja koma og spila á 
Þjóðhátíð og ég held að það verði 
ekki vandamál á þessari Þjóðhátíð.“  
gar@frettabladid.is

Rólegir þótt allt sé á 
huldu með þjóðhátíð
Þeir sem keypt hafa miða í forsölu á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum fá endur-
greitt ef ekkert verður af henni. Formaður Þjóðhátíðarnefndar segir stöðuna 
óbreytta frá í apríl og Eyjamenn bíði rólegir fram í júní eftir að málin skýrist.

Við höfum alltaf 
fundið fyrir því að 

listamenn vilja koma og 
spila á Þjóðhátíð og ég held 
að það verði ekki vandamál 
á þessari Þjóðhátíð.
Hörður Orri Grettis-
son, formaður 
Þjóðhátíðar-
nefndar

Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum var fyrst haldin árið 1874 og er jafnan vinsæl-
asta hátíðin sem haldin er um verslunarmannahelgi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÓMSMÁL Aðalmeðferð í máli Atla 
Rafns Sigurðssonar leikara gegn 
Persónuvernd fór fram í gær. Hann 
fer fram á að úrskurður um nafn-
leynd þeirra sem kvörtuðu undan 
honum til Kristínar Eysteinsdóttur 
borgarleikhússtjóra verði ógiltur.

Lögmaður Atla, Einar Þór Sverris-
son, sagði úrskurðinn byggðan á 
loforði leikhússtjóra, sem hún hefði 
ekki haft heimild til að veita. Einnig 
að réttur hans til að fá upplýsingar 
um kvartanirnar, sem leiddu til 
uppsagnar, vægi þyngra en réttur 
þeirra sem kvörtuðu.

Einar Karl Hallvarðsson ríkislög-
maður gerði greinarmun á úrskurði 
Persónuverndar og ákvörðun Borg-
arleikhússins um uppsögn. Einnig 
að Atli hefði fengið að vita hvers 
eðlis kvartanirnar væru, það er um 
meinta kynferðisáreitni. Nafnleynd 
væri annað mál og trúnaður ætti að 
ríkja áfram. – khg

Aðalmeðferð í 
máli Atla gegn 
Persónuvernd
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SUZUKI S-CROSS
FYRIR SUMARIÐ, GOLFIÐ 
OG FERÐALAGIÐ

Suzuki S-Cross er sérlega rúmgóður og með ríkulegan 
staðalbúnað. 

Njóttu sumarsins á nýjum Suzuki S-Cross.

Mikil veghæð og fjórhjóladrif gera Suzuki S-Cross öruggan ferðabíl, 
mikið afl og skemmtilegir aksturseiginleikar gera hann líka 
ótrúlega þægilegan borgarbíl.

VERÐ FRÁ KR.

4.950.000 

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

4X4
SUZUKI S-CROSS ER 
FJÓRHJÓLADRIFINN

Suzuki á Íslandi

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Glerárgötu 36. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.



16 prósent hafa orðið 
fyrir líkamlegu ofbeldi.

SAMFÉLAG Tæplega tveimur af 
hverjum þremur starfsmönnum 
finnst jákvætt að vinna í fjarvinnu. 
Þetta er niðurstaða könnunar Gall
up sem gerð var fyrir Mannauð, 
félag mannauðsfólks á Íslandi, en 
í dag er alþjóðlegur dagur mann
auðsstjórnunar. Samkvæmt tölum 
Hagstofunnar störfuðu 39 prósent 
launafólks í fjarvinnu heima fyrir á 
fyrsta ársfjórðungi ársins.

Samkvæmt könnuninni fannst 
63 prósentum starfsfólks jákvætt 

að vinna heima. „Helstu áskor
anir í tengslum við þessar breyttu 
aðstæður tengjast ekki tæknimál
um, heldur félagslegri einangrun 
starfsfólks og árekstra vinnu og 
einkalífs. Mannauðsfólk hefur sinnt 
lykilhlutverki í að auðvelda starfs
fólki að takast á við þessar áskor
anir,“ segir Ásdís Eir Símonardóttir, 
formaður Mannauðs.

Segir hún að síðustu ár hafi sú 
krafa aukist í atvinnulífinu að 
fyrirtæki séu kvik og vinnustaða

menning ýti undir sköpun starfs
fólks og samvinnu. Í byrjun ársins 
voru birtar niðurstöður samnor
rænnar könnunar sem gerð var 
meðal mannauðsfólks til að mæla 
aðlög u narget u f y r ir t æk ja og 
stofnana á Norðurlöndum. „Niður
stöður sýndu meðal annars að á 
Íslandi er mótstaða starfsfólks og 
stjórnenda gagnvart breytingum 
helsta hindrun sveigjanleika, og 
mældist hún meiri en á hinum 
Norðurlöndunum,“ segir Ásdís Eir. 

Þegar COVID19 faraldurinn reið 
yfir samfélagið var engin mótstaða 
gagnvart breytingum í boði. „Veiru
sýkingin er ógn við heilsu og öryggi 
starfsfólks og stór áhættuþáttur 
í rekstri fyrirtækja,“ segir Ásdís 
Eir. „Með því að hugsa í lausnum, 
vera sveigjanlegir og eyða óvissu 
varðandi launagreiðslur til fólks 
í sóttkví, hafa vinnustaðir verið 
betur í stakk búnir til að hamla 
útbreiðslu kórónaveirunnar innan 
sinna dyra og lágmarka rask.“ – ab

Tveimur af þremur starfsmönnum finnst jákvætt að vinna heima
Mannauðsfólk 
hefur sinnt lykil-

hlutverki í að auðvelda 
starfsfólki að takast á við 
þessar áskoranir

Ásdís Eir Símonar-
dóttir, formaður 
Mannauðs.

SAMFÉLAG „Sé litið sérstaklega á 
íslensku gögnin kemur í ljós að 
staða unglinga hér á landi er yfirleitt 
mjög góð miðað við samanburðar
lönd. Einelti hefur til dæmis verið 
fátíðara hér en í f lestum löndum 
og heldur áfram að vera það,“ segir 
Ársæll Már Arnarsson, prófessor í 
tómstunda og félagsmálafræði við 
Háskóla Íslands, um niðurstöður 
rannsóknarinnar Heilsa og lífskjör 
skólanema.

Um er að ræða alþjóðlega rann
sókn sem unnin er að tilstuðlan 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar
innar. Nýjasta skýrslan sem byggir 
á gögnum frá 2018 var kynnt í gær 
og grundvallast hún á svörum rúm
lega 220 þúsund ungmenna í 45 Evr
ópulöndum, auk Kanada.

Rannsóknin sem er gerð á fjög
urra ára fresti á sér yfir 30 ára sögu, 
en Ársæll er einn af stjórnendum 
hennar.

„Við erum þannig komin með 
fína tímalínu í þetta, en það sem 
skiptir auðvitað mestu máli er að 
hafa þennan alþjóðlega samanburð. 
Þarna erum við að safna upplýsing
um um heilsu, vellíðan og hegðun 
unglinga í sjötta, áttunda og tíunda 
bekk,“ segir Ársæll.

Hann segir viðfangsefni rann
sóknarinnar mjög víðtæk, en 
meðal annars er spurt um lífsstíl, 
næringu, matmálstíma, hreyfingu, 
tómstundir, slys, tannhirðu, líðan, 
félagsleg tengsl, umhverfi nemenda 
og ýmsa áhættuhegðun.

Athygli vekur að fjöldi íslenskra 
ungmenna sem tekið hafa þátt í 
slagsmálum minnst þrisvar sinnum 
síðustu tólf mánuði, eykst mikið 

frá síðustu könnun. Í 6. og 8. bekk 
eru íslenskir nemendur í efsta sæti 
listans og í öðru sæti í 10. bekk. 
Íslenskar stelpur eru raunar lang
efstar í öllum aldurshópunum.

„Það er mjög erf itt að segja 
nákvæmlega hvað veldur, en þetta 
eru ógnvekjandi tölur. Við höfum 
auðvitað verið að lesa um svona 
atvik í fjölmiðlum. Kannski eru 
þessar tölur bara að staðfesta frétta
flutninginn,“ segir Ársæll.

Ísland stendur þó vel þegar 

kemur að ýmiss konar áhættu
hegðun. Ársæll bendir til að mynda 
á að unglingadrykkja hafi minnkað 
mjög mikið hérlendis undanfarin ár 
og sé áfram mjög lítil í samanburði 
við önnur lönd.

Þannig höfðu um 30 prósent 10. 
bekkinga á Íslandi einhvern tímann 
drukkið áfengi á ævinni. Hlutfallið 
er lægra í aðeins tveimur löndum, 
en meðaltal allra landa er 59 pró
sent. Ísland kemur líka mjög vel út 
þegar kemur að reykingum, en 13 
prósent í 10. bekk höfðu einhvern 
tímann reykt.

Þá voru áhrif f járhagsstöðu 
heimila skoðuð sérstaklega. „Við 
Íslendingar leggjum rosalega mikið 
upp úr því að samfélagið sé í raun 
og veru stéttlaust. En þessi gögn 
hafa sýnt aftur og aftur að það er 
ekki þannig. Krakkar sem koma af 
heimilum þar sem fjárhagsstaðan er 
verri koma verr út. Þau eiga erfiðara 
og líkar til dæmis verr í skólanum.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Staðan góð en ógnvekjandi 
tölur um slagsmál unglinga
Prófessor við Háskóla Íslands, sem er einn af stjórnendum viðamikillar alþjóðlegrar rannsóknar á heilsu 
og lífskjörum nemenda, segir stöðu íslenskra ungmenna yfirleitt góða. Tölur um aukna tíðni slagsmála 
eru ógnvekjandi, en áfengisdrykkja, tóbaksreykingar og ýmiss konar áhættuhegðun er á undanhaldi.

Íslensk ungmenni í tíunda bekk eru í efsta sæti þegar kemur að líkamlegri 
hreyfingu samkvæmt nýrri alþjóðlegri rannsókn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Lítið nammi og gos

Meðal annarra þátta sem hægt 
er að lesa út úr rannsókninni er 
að hlutfall íslenskra nemenda 
sem borðar morgunmat á skóla-
dögum lækkar milli kannana.

Þá skera Ísland og hin Norður-
löndin sig úr varðandi litla neyslu 
á sælgæti og sykruðum gos-
drykkjum. Rúmlega helmingur 
íslenskra ungmenna nær því hins 
vegar ekki að borða annaðhvort 
ávöxt eða grænmeti daglega.

Þingforseti sagði niðurstöður 
könnunarinnar vera sláandi.

SAMFÉLAG Rúm 24 prósent kvenna 
sem starfa á Alþingi hafa orðið fyrir 
kynferðislegri áreitni í starfi sínu 
og tæp sex prósent karla. Rúm 22 
prósent segja áreitnina hafa staðið 
yfir í meira en eitt ár og helmingur 
að henni hafi verið beitt af f leiri en 
einum. Kemur þetta fram í nýrri 
könnun um starfsumhverfi, sem 
Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands gerði, að beiðni Steingríms 
J. Sigfússonar, þingforseta.

Aðeins 12 prósent tilkynntu 
áreitnina, en í viðtalshluta rann
sóknarinnar kom fram að konur 
sem urðu fyrir kynferðislegri 
áreitni óttuðust að eiga erfitt upp
dráttar í sínu fagi eða starfsstétt, ef 
þær tilkynntu.

Alls svöruðu 153 könnuninni, 
45 þingmenn, 17 starfsmenn þing
flokka og 89 starfsmenn á skrifstofu 
Alþingis. Sérstök áhersla var í könn
uninni lögð á einelti, kynferðislega 
áreitni og kynbundið áreiti.

20 prósent svarenda sögðust hafa 
orðið fyrir einelti í starfi sínu, þar af 
36 prósent þingmanna. Kynjahlut
fall var jafnt og aðeins um fjórðung
ur tilkynnti eineltið.

Tæp 30 prósent höfðu orðið fyrir 
áreitni, sem þau töldu ógnandi og 
ollu óhug, um 16 prósent orðið fyrir 
líkamlegu ofbeldi og um 11 prósent 
orðið fyrir því að eigur þeirra væru 
viljandi skemmdar. – khg

Mikil áreitni og 
einelti á Alþingi

 2014 2018
6. bekkur
Strákar 15% 23%
Stelpur 3% 22%
8. bekkur
Strákar 10% 19%
Stelpur 3% 17%
10. bekkur
Strákar 7% 16%
Stelpur 3% 17%

✿   Tekið þátt í slagsmálum
minnst þrisvar síðustu 12 mánuði
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Bílabúð Benna hækkar ekki verð!

Óbreytt verð:
7.990.000 kr. sjálfsk. 

OPEL

Rexton 4x4 jeppi ársins

Fjórhjóladrif m/læsingu,
fimm ára ábyrgð

7 manna, hátt og lágt drif,
byggður á grind, 
3 tonna dráttargeta

Verð:
3.990.000 kr. sjálfsk.

Tivoli 4x4

100% rafmagn, 100% þægindi
Nóg pláss fyrir fjölskylduna

200 hestöfl, 360 Nm
423 km. drægni (WLTP)

Óbreytt verð:

4.790.000 kr. sjálfskiptur

Ampera-e 60 kwh Takmarkað magn í boði!

Þrátt fyrir óhagstæða gengisþróun undanfarið er Bílabúð Benna staðráðið í að standa verðlagsvaktina 
og hefur því ekki hækkað verð á nýjum bílum. Þetta er okkar framlag til verðstöðugleika og þannig 
hyggst fyrirtækið létta undir með því fólki sem er í bílahugleiðingum.
Takmarkað magn í boði!.

Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynd- og textabrengl.

Gengi íslensku krónunar á vef Landsbankans 8. maí, 2020.
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15% hækkun frá áramótum!Almennt gengi
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GENGIÐ
FRYSTUM ÓBREYTT VERÐ Á NÝJUM BÍLUM!

benni.is Reykjavík
Krókhálsi 9
590 2000

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16
Verið velkomin í reynsluaksturNánari upplýsingar um verð og búnað

Þýsk gæði og mikill búnaður
Óbreytt verð:
4.490.000 kr. sjálfsk.

Grandland X

Opel

2ja tonna dráttargeta,
fjórhjóladrif með læsingu

Óbreytt verð:
4.490.000 kr. beinsk.

Korando 4x4



Okkar félagsmenn 
líkt og allir aðrir 

eiga á hættu að verða 
öryrkjar.
Drífa Snædal,  
forseti ASÍ

Frábær vinnukraftur!
Birt m

eð fyrirvara um
 verð- og textabrengl. 

3.137.000 kr.   

VIVARO CARGO
Listaverð 3.890.000 kr.

Verð
án vsk. 4.024.000 kr.   

VIVARO COMBI - 6 – 9 manna 
Listaverð 4.990.000 kr. Listaverð 5.490.000 kr.

Verð
án vsk.2.411.000 kr.   

COMBO CARGO
Listaverð 2.990.000 kr.

Verð
án vsk. 4.427.000 kr.   

MOVANO CARGO

Verð
án vsk.

Bílabúð Benna hækkar ekki verð
Einnig hagstæð kjör í langtímaleigu

Reykjavík
Krókhálsi 9
590 2000

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16
Verið velkomin í reynsluakstur

Opið virka daga frá 12 til 17
Verið velkomin í reynsluakstur

GENGIÐ
FRYSTUM

opel.is

Egill hjá Gorilla vöruhúsi segir ekkert lát á pöntunum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

NEYTENDUR „Netverslun er komin 
til að vera, ég tel að hún muni mögu
lega minnka lítillega eða standa í 
stað í sumar en svo halda áfram að 
aukast af fullum krafti,“ segir Einar 
Thor, stafrænn leiðtogi hjá Koikoi, 
fyrirtæki sem sérhæfir sig í vef
verslunum og stafrænni markaðs
setningu.

Egill Fannar Hall dórs son, annar 
tveggja stofn enda Gor illa vöru
húss sem afgreiðir pantanir fyrir 
tugi ís lenskra verslana, segir að 
sprengingin sem varð í verslun á 
netinu sé enn í gangi og ekkert lát sé 
á pöntunum. „Þetta er búið að vera 
bomba. Hvort þessi traffík muni 
haldast hjá verslunum veltur á því 
hversu vel verslunin hefur staðið sig 
í því að veita góða þjónustu. 

Ef það var auðvelt að skoða og 
panta á vefnum og ef pöntunin 
komst hratt og örugglega til skila 
eru viðskiptavinir ánægðir og lík
legir til þess að versla aftur,“ segir 
Egill. „En ef viðmótið var ekki nægi
lega gott eða ef pöntunin er marga 
daga á leiðinni, þá er hætt við því 
að fólk versli ekki aftur við viðkom
andi verslun og sé ólíklegra til þess 
að halda áfram að versla á netinu.“

Samkvæmt tölum Hagstofunnar 
versluðu Íslendingar fyrir 1,7 millj
arða króna á netinu í mars, sem er 
111 prósentum meiri velta en í sama 
mánuði í fyrra. Alls var sala á net
inu um sex prósent rekstrartekna 
íslenskra fyrirtækja.

Hafa nú átta af hverjum tíu lands
mönnum prófað að versla á netinu. 

Af þeim Íslendingum sem versluðu 
á netinu í fyrra lentu 76,8 prósent 
í einhvers konar vandræðum sem 
tengdust því. „Ísland er í efsta sæti 
yfir hlutfall þeirra sem hafa lent 
í einhverjum vandræðum við að 
kaupa á netinu, annaðhvort með 
síðuna, heimsendingu eða skila
rétt. Upplifunin hefur ekki verið 
nægjanlega góð sem er ekki hvetj

andi fyrir neytendur. Nú höfðu 
fyrirtækin engan annan valkost en 
að setja púður í að laga þessi atriði 
og eflaust mikið verk enn óunnið,“ 
segir Einar Thor.

Kostnaður fyrirtækja við að setja 
upp vefverslun getur verið afar 
misjafn eftir þörfum, allt frá 750 
þúsundum upp í 25 milljónir króna.

Einar Thor býst við miklum 

breytingum á næstunni. „Það er 
mikil gerjun að eiga sér stað meðal 
þeirra hundraða netverslana sem 
starfa á Íslandi. Það er enn þá dýrt 
að senda með póstinum og nýir 
valkostir á borð við Dropp komnir 
fram í sviðsljósið, en það kæmi ekki 
á óvart þó að einhverjar netversl
anir tækju sig saman og starfræktu 
sameiginlegan dreif ingaraðila 
varðandi póstsendingar.“

Brynhildur Pétursdóttir, fram
kvæmdastjóri Neytendasamtak
anna, segir rétt neytenda rýmri 
þegar verslað er á netinu. „Þegar 
verslað er á netinu er réttur neyt
andans betur tryggður að því leyti 
að hann á yfirleitt rétt á að skila 
vöru og fá endurgreiðslu. Neyt
andi hefur 14 daga til að tilkynna 
seljanda vilji hann skila vörunni. 
Þó eru einhverjar takmarkanir og 
undantekningar, kaup á matvöru 
falla til dæmis ekki þarna undir,“ 
segir Brynhildur. arib@frettabladid.is

Netverslun komin til að vera
Mikil aukning varð í netverslun þegar fjöldatakmörk voru sett á matvöruverslanir. Sérfræðingur segir 
aukninguna komna til að vera hér á landi. Neytendasamtökin segja rétt neytenda betri í netverslun.

Það er mikil gerjun 
að eiga sér stað 

meðal þeirra hundraða 
netverslana sem starfa á 
Íslandi.

Einar Thor, 
stafrænn leiðtogi 
hjá Koikoi

SAMFÉLAG Í gær undirrituðu for
menn BSRB, Öryrkjabandalags 
Íslands (ÖBÍ), Bandalags háskóla
manna og Kennarasambands 
Íslands ásamt forseta Alþýðusam
bands Íslands (ASÍ) yfirlýsingu og 
kröfur um bættan hag öryrkja á 
Íslandi. Aldrei fyrr hafa samtök 
launþega lýst yfir stuðningi við ÖBÍ.

Í yfirlýsingunni eru settar fram 
kröfur um hækkun á lágmarks
framfærslu öryrkja, endurskoðun á 

skerðingum og að fólki með skerta 
starfsgetu verði tryggð störf við hæfi.

Drífa Snædal, forseti ASÍ, segir 
stöðu öryrkja smánarblett á sam
félaginu og mikill vilji sé innan 
sambandsins að styrkja kjör þeirra. 
„Það er þunn lína á milli þess að vera 
inni á vinnumarkaði eða utan hans 
og við gerum okkur auðvitað grein 
fyrir því að okkar félagsmenn líkt 
og allir aðrir eiga á hættu að verða 
öryrkjar,“ segir Drífa.

Aðspurð að því hvers vegna hafi 
verið gripið til þess nú að standa 
með öryrkjum segir Drífa að mál
efnið snerti alla. „Þetta hefur lengi 
verið rætt innan ASÍ og svo er þetta 
í samræmi við stefnu okkar um 
öryggi allra.“ -bdj

Taka afstöðu 
með öryrkjum

DÓMSMÁL Ekki liggur fyrir hvort 
leitað verði eftir endurupptöku á 
málum þeirra einstaklinga sem sak
felldir voru fyrir ólöglegt verðsam
ráð í Hæstarétti árið 2016 en leituðu 
til Mannréttindadómstóls Evrópu í 
kjölfarið. MDE kvað upp áfellis
dóm yfir ríkinu í máli eins þeirra, 
Júlíusar Þórs Sigurðssonar, í fyrra og 
ríkið viðurkenndi brot gegn réttlátri 
málsmeðferð í kjölfarið og gerði sátt 
við hina kærendurna sex. Voru þeim 
dæmdar tólf þúsund evrur í bætur á 

grundvelli sáttarinnar, tæpar tvær 
milljónir króna hverjum þeirra.

Geir Gestsson lögmaður eins 
kærendanna segir niðurstöðuna 
í gær létti fyrir umbjóðanda sinn 
sem fékk 18 mánaða fangelsisdóm 
í Hæstarétti. Það verði hins vegar 
aldrei aftur tekið að hann hafi þurft 
að afplána dóm í fangelsi.

Brot ríkisins fólst í því að Hæsti
réttur snéri við sýknudómi héraðs
dóms án þess að hlýða á framburð 
vitna eða kalla sakborninga fyrir 

dóm til að gefa skýrslu og meta 
trúverðugleika þeirra í eigin per
sónu. „Þetta hafði  að mínu mati 
bein áhrif á efnisniðurstöðuna því 
ef litið hefði verið til munnlegra 
framburða í málinu hefðu þeir allir 
verið sýknaðir,“ segir Geir. Hann 
segir brotið ekki síður alvarlegt 
í ljósi þess að um hóp manna var 
að ræða sem allir máttu þola sam
bærileg brot. 

Geir segir að varað hafi verið við 
þessu við meðferð málsins fyrir 

Hæstarétti og bent á að ef rétturinn 
hygðist snúa sýknudóminum við 
þyrfti að vísa málinu heim í hérað. 
Á það hafi ekki verið hlustað.

„Ég fékk athugasemd frá dómara 
þess efnis að hann hefði setið í svo 
mörgum málum um milliliðalausa 
sönnunarfærslu að hann þyrfti ekki 
að heyra þessi sjónarmið.  Í mínum 
huga hefði auðveldlega verið hægt 
að forðast þessi alvarlegu brot gegn 
sakborningum ef rétturinn hefði 
hlustað á varnaðarorð verjenda.“ – aá

Varaði Hæstarétt við brotum á milliliðalausri sönnunarfærslu

Geir Gestsson hæstaréttarlög-
maður. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

2 0 .  M A Í  2 0 2 0   M I Ð V I K U D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

mailto:arib@frettabladid.is


*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti
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SNYRTIVÖRU

TAXFREE* AF ÖLLUM SNYRTIVÖRUM

14.-20. MAÍ

Snyrtivara

SÍÐASTI SÉNS

GARÐABÆR, SKEIFAN, 
SPÖNG OG AKUREYRI 

Snyrtivörudeildir opnar frá 10 til 22
á Taxfree dögum

KRINGLAN OG SMÁRALIND
Hér finnur þú mesta úrvalið 

og meira pláss



NÝIR TÍMAR Í 
SAMGÖNGUM
Rafhjólatrygging TM er sérsniðin trygging
fyrir rafknúin farartæki. Kláraðu málið á tm.is.  

ÞÚ FÆRÐ RAFHJÓLATRYGGINGU Á TM.IS

HUGSUM Í FRAMTÍÐ

AF R Í K A  Íbúar Búr úndí, smá
ríkis með landamæri að Tans
aníu, Rúanda og Kongó, ganga til 
kosninga í dag þegar forsetakosn
ingar í landinu fara fram. Kórónu
veirufaraldurinn kemur ekki í veg 
fyrir kosningarnar og koma sjö 
frambjóðendur til greina eftir að 
Pierre Nkurunziza, sitjandi for
seti til fimmtán ára, ákvað að gefa 
ekki kost á sér. Vonast er eftir því að 
þetta verði fyrstu friðsælu stjórnar
skiptin síðan 1962.

Nkurunziza gaf óvænt kost á sér 
í þriðja sinn fyrir fimm árum og 
hefur síðasta kjörtímabil hans ekki 
gengið að óskum. Mótmæli áttu sér 
stað og misheppnuð valdaránstil
raun hjá hernum sem leiddi til að 
hundruð þúsunda f lúðu landið. 

Fyrir vikið gefur hann ekki kost á 
sér á ný.

Rúmlega fimm milljónir íbúa 
eru með kosningarétt í ríki sem 
telur ellefu milljónir íbúa. Aðeins 
42 staðfest tilfelli af COVID19 hafa 
greinst í Búrúndí og einn látið lífið 
en á dögunum skipaði ríkisstjórnin 
í Búrúndí sérfræðingum Alþjóða 
heilbrigðisstofnunarinnar í COVID
19 að yfirgefa landið. – kpt

Ganga til kosninga í dag

Yfirvöld á Indlandi telja 
að um 300 þúsund manns 
þurfi að yfirgefa heimili sín.

Vonast er eftir því að 
þetta verði fyrstu friðsælu 
stjórnarskiptin síðan 1962.

Dökk ský hrannast upp yfir Bengalflóa við Indland og Bangladess. MYND/EPA

INDLAND Hundruð þúsunda íbúa á 
Indlandi og í Bangladess hafa f lúið 
heimili sín við Bengalflóa á meðan 
beðið er eftir hvirfilbylnum Amp
han sem kemur til með að ganga á 
land í dag. Um er að ræða kröftug
asta storm sem mælst hefur á f ló
anum, mælist vindurinn allt að 67 
metrar á sekúndu að meðaltali.

Samkvæmt Reuters telja yfir
völd á Indlandi að um 300 þúsund 
manns þurfi að yfirgefa heimili sín. 
Hátt í tvær milljónir þurfa að yfir
gefa strandsvæði Bangladess og fara 
í 12 þúsund neyðarskýli.

Mikið álag er á viðbragðsaðilum 
vegna COVID19 faraldursins.

Satya Narayan Pradhan, yfir

maður almannavarna, sagði að 
venjulega væri pláss fyrir hálfa 
milljón manns í neyðarskýlum, en 
vegna fjarlægðartakmarkana milli 
einstaklinga þá sé aðeins pláss 
fyrir 200 þúsund manns. Síðasti 
stóri hvirfilbylurinn sem reið yfir 
svæðið kom árið 1999 og létust þá 
um 10 þúsund manns. – ab

Hundruð þúsunda flýja 
undan bylnum Amphan

AÐALFUNDUR
Félags rafeindavirkja

Aðalfundur FRV verður haldinn 27. maí 2020 
kl.17:30 að Stórhöfða 27.

(gengið inn Grafarvogs megin)

DAGSKRÁ:
Venjuleg aðalfundarstörf.

Reykjavík 20. maí 2020 
Stjórn Félags rafeindavirkja

COVID-19 Ályktun sem felur í sér 
stuðning við Alþjóðaheilbrigðis
málastofnunina, WHO, var sam
þykkt á þingi stofnunarinnar í gær. 
Þingið, sem er venjulega haldið 
í Genf, fór fram á netinu vegna 
COVID19 faraldursins.

Þar voru tillögur Bandaríkjanna 
og Ástralíu úr fyrri drögum um 
alþjóðlega rannsókn á hlut Kína í 
kórónuveirufaraldrinum teknar út 
og drög lögð að óháðri rannsókn.

Aðildarríki Evrópusambandsins 
studdu ályktunina í kjölfar yfir
lýsinga Donalds Trump Banda
ríkjaforseta um varanlega stöðvun 
á fjárveitingum Bandaríkjanna til 
stofnunarinnar.

„Ef WHO skuldbindur sig ekki til 
mikilla efnislegra úrbóta á næstu 30 
dögum verður tímabundin stöðvun 
á fjármögnun Bandaríkjanna til 
WHO varanleg og munum við end
urskoða aðild okkar,“ segir í bréfi 
til Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
yfirmanns WHO, sem Trump birti 
á Twitter á mánudag.

Trump hefur verið mjög gagn

rýninn á viðbrögð WHO við kór
ónuveirufaraldrinum. Stöðvuðu 
Bandaríkjamenn fjárveitingar til 
stofnunarinnar 14. apríl, en landið 
er stærsti f járhagslegi bakhjarl 
stofnunarinnar. Hefur Trump sakað 
WHO um að hylma yfir með Kína 
sem hann segir bera mikla ábyrgð 
á faraldrinum.

Alex Azar, heilbrigðisráðherra 
Bandaríkjanna, var harðorður í 
garð WHO á þinginu. „Við þurfum 
að vera hreinskilin með það að ein 
aðalástæða þess að heimsfaraldur
inn fór úr böndunum var sú að þessi 
stofnun brást og útvegaði heiminum 
ekki þær upplýsingar sem á þurfti að 
halda, þau mistök hafa kostað mörg 

mannslíf,“ sagði Alex Azar.
Virginie BattuHenriksson, tals

maður framkvæmdastjórnar ESB, 
sagði að það þyrfti að komast að 
því hvernig veiran breiddist um 
heiminn, en nú væri ekki tíminn 
til að standa í ásökunum. „Þetta er 
tími samstöðu. Þetta er ekki rétti 
tíminn til að finna blóraböggla eða 
grafa undan marghliða samvinnu,“ 
sagði BattuHenriksson.

Auk Evrópusambandsins studdi 
Kína við ályktunina. Sögðu tals
menn utanríkisráðuneytis Kína 
ályktunina ekki jafn hlaðna pólitík 
og fyrri drög hennar voru.

Xi Jinping, forseti Kína, tilkynnti 
á mánudag að Kínverjar myndu 
styðja önnur ríki um tæplega 300 
milljarða króna til að takast á við 
afleiðingar COVID19.

Alls hafa tæplega 320 þúsund 
manns á heimsvísu látið lífið af 
völdum veirunnar. Samkvæmt 
tölum Johns Hopkinsháskóla hafa 
4,8 milljónir smitast og 1,8 milljón 
náð sér að fullu.  
arnartomas@frettabladid.is

Ekki tíminn til ásakana
Evrópusambandið styður Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina í kjölfar yfirlýsinga 
Bandaríkjaforseta um varanlega stöðvun á fjárveitingum til stofnunarinnar.

Alex Azar, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, segir WHO hafa brugðist heiminum vegna faraldursins. MYND/EPA

Þetta er ekki rétti 
tíminn til að finna 

blóraböggla eða grafa undan 
marghliða samvinnu.

Virginie Battu-Henriksson, ESB
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Margir eru uggandi yfir fyrirhuguðu nýju 
skipulagi fyrir hluta miðbæjar Kópavogs, 
og það ekki að ástæðulausu. Um miðjan 

marsmánuð var kynnt vinnslutillaga að nýju aðal- 
og deiliskipulagi sem gerir ráð fyrir umtalsverðri 
aukningu á byggingamagni og meðal annars turni 
sem er 13 hæðir ofanjarðar og á að hýsa hótel.

Hamraborgin er í hjarta höfuðborgarsvæðisins og 
það eru heilmikil tækifæri í uppbyggingu á svæðinu. 
Stofnleiðir almenningssamgangna fara þarna um 
og stutt er í þjónustu og menningu. Það er því afar 
mikilvægt að vanda vel til verka. Ein af forsendunum 
fyrir því að vel takist til er virkt og gott samráð.

Eitt af grunngildum Pírata er beint lýðræði og 
sjálfsákvörðunarréttur – við teljum að allir ættu að 
hafa rétt á að koma að ákvarðanatöku um málefni 
sem varða þá. Íbúar og hagsmunaaðilar á svæðinu eru 
sérfræðingar í nærumhverfi sínu og samráð stuðlar að 
vandaðri ákvörðunartöku á betri þekkingargrunni.

Í þetta sinn fór kynning vinnslutillögunnar 
eingöngu fram rafrænt, þar sem bæði verkföll og 
COVID-19 gerðu það erfitt að halda hefðbundinn 
kynningarfund. Það má spyrja sig hvort slíkt falli 
undir fullnægjandi hátt, en í kjölfarið kom í ljós að 
margir höfðu skoðun á tillögunni og kölluðu eftir 
auknu samráði.

Bæjarstjórn ætti alltaf að hafa það hugfast við 
ákvarðanatöku að valdið kemur fram frá íbúum 
bæjarins og þeir sem fara með það hverju sinni gera 
það aðeins í umboði íbúa. Við fulltrúar Pírata, Sam-
fylkingar og BF Viðreisnar höfum lagt þá tillögu fyrir 
skipulagsráð að farið verði í opið og faglegt þátttöku-
skipulag vegna umrædds reits þar sem hagsmunaað-
ilar og starfsfólk bæjarins vinna saman undir stjórn 
fagaðila að góðri lausn sem tekur mið af væntingum 
og þörfum núverandi sem og tilvonandi íbúa og 
hagsmunaaðila.

Hamraborgarsvæðið er miðbærinn okkar og hér er 
tækifæri til þess að skipuleggja svæðið í virku sam-
ráði og góðri sátt. Við skulum ekki f lýta okkur um of 
heldur gera þetta vel.

Hamraborgin rís há og fögur

Sigurbjörg Erla 
Egilsdóttir
bæjarfulltrúi 
Pírata

Jörðin flata
Allt stefnir í að forseta-
kosningar fari fram í sumar, 
hafa þá sólareltandi lands-
menn eitthvað til að tala um 
á meðan þeir eru fastir fyrir 
aftan hjólhýsi á þjóðveg-
inum. Fyrst það á að halda 
kosningar á annað borð er 
bráðnauðsynlegt að hafa þær 
eins fjörugar og mögulegt er. 
Guðmundur Franklín Jónsson 
er litríkur persónuleiki en 
hann er ansi upplitaður við 
hliðina á hinum skynvillandi 
Axel Pétri Axelssyni. Þurfa 
landsmenn nú rækilega að 
spýta í lófana og skrifa undir 
hjá Axel Pétri til að við getum 
fengið kappræður um hvort 
geimurinn sé raunverulegur 
eða jörðin f löt.

Gátumaður gefst ekki upp
Íhaldsmenn hafa lagt í enn 
eina atlöguna við Gátumann-
inn. Það hefur ekki dugað að 
skamma hann fyrir að ganga 
ekki í skóm, það er ekki hægt 
að brjóta upp spurningarnar 
hans til að gera þær fáránlegar. 
Notuðu þeir hans eigin brögð 
með því að spyrja alla um 
hvað allar þessar spurningar 
kosta skattgreiðendur. Er aug-
ljóst að Gátumaðurinn gefst 
ekki upp svo auðveldlega og 
svaraði hann með níu fyrir-
spurnum og fyrirspurn um 
hvað fyrirspurnin um hans 
fyrirspurnir hafi kostað. 
arib@frettabladid.is

Það er óheppilegt að fyrsta og eina álitið sem 
Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna 
hefur veitt um brot íslenska ríkisins á rétt-
indum einstaklinga skyldi varða grundvöll 
sjálfs kvótakerfisins. Ráðandi öfl í íslensku 
samfélagi gátu ekki annað en spyrnt við 

fótum þegar nefnd úti í heimi krafðist þess árið 2007 að 
íslenska ríkið endurskoðaði fiskveiðistjórnunarkerfi 
sitt á grundvelli mannréttindasjónarmiða.

Þáverandi forsætisráðherra lýsti því yfir að álit nefnd-
arinnar væri ekki bindandi og sjávarútvegsráðherrann 
sagði það órökstutt. Báðir hömpuðu minnihlutaálitinu 
og sögðu meirihlutann misskilja kvótakerfið.

Hvorki varð neitt af uppstokkun á kvótakerfinu né 
greiðslu bóta til kærendanna tveggja.

Eftir útreið þessa fyrsta álits hefur nefndin ekki verið 
til í hugum Íslendinga og engum dottið í hug að eyða 
tíma sínum og fé í að leita á náðir hennar enda leiðin 
augljóslega ófær þeim sem vilja fá hlut sinn réttan gagn-
vart ríkisvaldinu.

Þessi spor hræða nú þegar réttarkerfið og önnur 
yfirvöld eru farin að senda vægast sagt misvísandi 
skilaboð til borgaranna um áhrif þess að vísa málum 
til Mannréttindadómstóls Evrópu. Jafnvel færustu 
lögmenn landsins fá engan botn í vegferð hins opin-
bera um endurupptökur sakamála í kjölfar ítrekaðra 
áfellisdóma frá Strassborg. Hæstiréttur setti sjálfur 
tóninn í þeirri réttaróvissu í fyrra með því að vísa frá 
dómi máli manna sem leituðu til Strassborgar eftir að 
hafa verið refsað tvívegis fyrir sama brot og í fyrradag 
stóð ákæruvaldið í Hæstarétti og krafðist frávísunar á 
endurupptöku refsimáls sem dæmt hafði verið af van-
hæfum dómara.

Og þótt ríkið hafi viðurkennt brot sitt í málum sex 
manna sem dæmdir voru án réttlátrar málsmeðferðar í 
Hæstarétti og náð sáttum við kærendurna í Strassborg, 
hljóta sigurvegararnir að hugsa sig tvisvar um áður 
en þeir óska endurupptöku mála sinna fyrir ólíkinda-
tólinu Hæstarétti.

Þá vekur ugg hvernig sumir stjórnmálamenn tala 
um þessa mikilvægu þrautavaraleið sem reyna má 
þegar innlendir dómstólar bregðast borgurunum. Líkt 
og forðum, bregða nokkrir á það ráð að telja minni-
hlutaálitin skipta meira máli en sjálfa niðurstöðuna og 
minna á að dómar Mannréttindadómstólsins séu ekki 
bindandi. Sumir ganga svo langt að ýja að því að heims-
valdastefna dómstólsins sé slík að fullveldi landsins 
þurfi frekar verndar við en mannréttindi íbúa þess.

Þótt leiðin til Strassborgar sé þung og tímafrek hafa 
flestir Íslendingar treyst dómstólnum í Strassborg fyrir 
hlutverki sínu og íslenskum stjórnvöldum til að fulln-
usta með viðeigandi hætti dóma sem þaðan koma. Það 
traust er brothætt. Vernd mannréttinda byggir á því 
að úrræðin til að tryggja þau séu bæði raunhæf og virk. 
Haldi íslensk yfirvöld áfram að grafa undan trúnaðar-
trausti landsmanna til Mannréttindadómstóls Evrópu 
með orðum sínum og gjörðum, hættir fólk að leita 
þangað þótt það telji á sér brotið. Með tímanum hættir 
það að trúa því að mannréttindi þess skipti máli og þá 
hrynur sjálf stjórnskipan landsins, enda getur hún ekki 
hangið saman á fullveldinu einu og sér.

Sporin hræða
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LAND ROVER HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK, SÍMI: 525 6500

Range Rover Sport HSE PHEV
Verð frá: 14.990.000 kr.

Range Rover Sport HSE P400e tengitvinnbíll setur ný viðmið. Einstök hönnun, 
framúrskarandi aksturseiginleikar og 404 hestöfl gera þennan sportlega 
lúxusjeppa að hagkvæmum og umhverfisvænum kosti.

Verið velkomin í reynsluakstur!

RAFMAGNIÐ ER KOMIÐ
Í RANGE ROVER
www.landrover.is
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Hver hefði trúað því í byrjun 
árs að hægt væri að loka 
Bandaríkjunum í bókstaf-

legri merkingu; að hið sama gæti 
gerst annars staðar, löndum væri 
lokað eða þau lokuðust eins og gerð-
ist hjá okkur. Samt var þetta nú allt 
hægt enda markmiðið að vernda líf 
og heilsu.

Fram hafa komið í fjölmiðlum 
samtök sem nefna sig Samtök áhuga-
fólks um spilafíkn, SÁS. Þau hafa 
skýrt frá því, sem stundum áður 
hefur verið haft á orði, en nú á óvenju 
skilmerkilegan hátt, hvernig spila-
fíkn leiki einstaklinga og fjölskyldur, 
valdi vanlíðan og þunglyndi, leiði til 
upplausnar fjölskyldna, ómældrar 
óhamingju og fjártjóns, svo miklu 
að þeir sem ánetjast fíkninni missi 
iðulega allar eigur sínar ef þá ekki 
einnig eignir annarra sem spilafíkl-
inum standa nærri.

Er ekki nóg sagt með þessu til að 
allir skilji að við erum að tala um 
alvarlegt heilsufarsvandamál engu 
minna en kórónuveiran veldur 
þeim sem fyrir verða; heilsufars-

vandamál sem kemur okkur öllum 
við?

Þjóðinni þykir það greinilega. 
Í stórmerkilegri skoðanakönnun 
á vegum Gallup, sem birt var fyrir 
fáeinum dögum, kom fram að yfir-
gnæfandi meirihluti þjóðarinnar 
vill að spilakössum og spilasölum 
verði lokað til frambúðar. Sam-
tök áhugafólks um spilafíkn hafa 
sagst hafa skrifað ríkisstjórninni 
og óskað eftir viðræðum um þetta 
efni. Það mun hafa verið gert áður 
en leyfi var gefið fyrir að heimila 
þeim sem reka spilakassa að opna 
þá að nýju.

Svo er að skilja að samtökin hafi 
ekki enn verið virt svars. En nú 
þegar þjóðin hefur svarað fyrir 
sitt leyti er þá ekki kominn tími 
til að ríkisstjórnin bregðist við og 
fari að almannavilja: Grípi til ráð-
stafana til að vernda líf og heilsu 
fólks sem er ógnað með tilvist vél-
búnaðar sem lævíslega hefur verið 
hannaður og síðan komið fyrir í 
sjoppum, á bensínstöðvum og svo 
í spilasölum.

Samkvæmt skoðanakönnunum 
taka nánast engir gilda þá skýringu 
sem haldið hefur verið að okkur 
að fólk fari með aleigu sína í spila-
kassa til að styðja „gott málefni“. 
Fólkið sem reiðir fram milljarðana 
gerir það f lest vegna þess að það 
hefur ánetjast sjúklegri fíkn. Það er 
samfélagsins að frelsa það undan 
henni.

Ríkisstjórnin virði  
vilja þjóðarinnar  
og loki á fjárhættuspil

Ma n n rét t i nd i h i n seg i n 
fólks eru víða um heim 
virt að vettugi. Hinsegin 

fólk verður enn fyrir margvíslegu 
of beldi, hatursorðræðu og ofsókn-
um, og enn er litið á samkynhneigð 
sem glæp í yfir sjötíu aðildarríkjum 
Sameinuðu þjóðanna. Í minni utan-
ríkisráðherratíð hef ég lagt sérstaka 
áherslu á að Ísland láti ekki sitt eftir 
liggja í baráttunni fyrir mannrétt-
indum hinsegin fólks á alþjóðavett-
vangi, hvort heldur sem er á vett-
vangi alþjóðastofnana eða í tvíhliða 
samskiptum ríkja. Þá var réttindum 
hinsegin fólks gert hátt undir höfði í 
setu okkar í mannréttindaráði Sam-
einuðu þjóðanna.

Ríkisstjórnin stefnir sömu-
leiðis að því að tryggja enn betur 
stöðu og réttindi hinsegin fólks 
hér á landi. Nýverið birtist Regn-
bogakort Evrópusamtaka hin-
segin fólks (ILGA-Europe) og hafði 
Ísland hækkað þar um fjögur sæti 
á milli ára og er nú komið í 14. sæti. 
Regnbogakortið er birt árlega í 
kringum alþjóðlegan baráttudag 
hinsegin fólks sem er 17. maí og 
felur í sér úttekt á stöðu og rétt-

indum hinsegin fólks í Evrópu. Sem 
hluti af sérstakri áherslu á réttindi 
hinsegin fólks í málsvarastarfi 
Íslands á alþjóðavettvangi hefur 
Ísland hlotið inngöngu í kjarnahóp 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
hinsegin fólks. Hópurinn saman-
stendur af um þrjátíu ríkjum frá 
mismunandi heimsálfum sem vilja 
beita sér sérstaklega fyrir auknum 
réttindum og bættri stöðu hinsegin 
fólks á alþjóðlegum vettvangi.

Mannréttindi og jafnréttismál 
hafa fengið aukið vægi í utanríkis-
stefnu Íslands á undanförnum 
árum og hefur Ísland í vaxandi mæli 
tekið virkan þátt í málsvarastarfi á 
erlendum vettvangi í þágu mann-
réttinda í heiminum. Á síðasta 
ári samþykkti Alþingi nýja stefnu 
Íslands í þróunarsamvinnu fyrir 
árin 2019-2023 þar sem tilgreint 
er að öll þróunarsamvinna eigi að 
hafa mannréttindi að leiðarljósi. 
Í kjölfarið hefur Ísland fylgst sér-
staklega grannt með stöðu hinsegin 
fólks í samstarfs- og áhersluríkjum 
í þróunarsamvinnu, þ.e. Palestínu, 
Afganistan, Mósambík, Úganda og 
Malaví.

Á tímum COVID-19 faraldursins 
eiga lýðræði, mannréttindi og rétt-
arríkið undir högg að sækja og 
hætt er við að viðkvæmir hópar 
eins og hinsegin fólk verði enn 
frekar fyrir fjölþættri mismunun. 
Ísland hefur því lagt aukna áherslu 
á að viðeigandi samstarfsaðilar og 
alþjóðastofnanir samþætti kynja-
sjónarmið og mannréttindi í 

öllum viðbrögðum, ákvörðunum 
og aðgerðum í tengslum við sam-
félags- og efnahagsleg áhrif heims-
faraldursins með það að leiðarljósi 
að faraldurinn valdi ekki bakslagi í 
mannréttinda- og kynjajafnréttis-
málum.

Til marks um áherslu á mann-
réttindi og jafnréttismál í utan-
ríkisstefnu Íslands ákvað ég nýlega 
að Ísland gerðist styrktaraðili 
Hnattræna jafnréttissjóðsins sem 
beinir stuðningi sínum sérstaklega 
að mannréttindum hinsegin fólks. 
Sjóðurinn hefur meðal annars 
beitt sér á áherslusvæðum Íslands 
í alþjóðlegri þróunarsamvinnu 
þar sem mannréttindi hinsegin 
fólks eru víða fótum troðin, meðal 
annars í Palestínu og Úganda. 
Staða hinsegin fólks og samtaka 
þeirra gefa oft vísbendingu um 
ástand mannréttinda almennt og 
dæmi eru um að stuðningur og 
aðstoð sjóðsins hafi bjargað lífum 
einstaklinga sem berjast fyrir 
auknum mannréttindum hinsegin 
fólks og er ofsótt á grundvelli kyn-
hneigðar.

Aðkoma einkageirans að þró-
unarsamvinnu er nauðsynleg til 
að bæta lífskjör og mannréttindi í 
þróunarríkjum. Hnattræni jafnrétt-
issjóðurinn er með sterk grasrótar-
tengsl og að honum standa bæði 
einkafyrirtæki og opinberir aðilar, 
þar á meðal öll Norðurlöndin. Í 
þessu nýja samstarfi gætu því falist 
tækifæri fyrir íslensk fyrirtæki sem 
vilja láta gott af sér leiða.

Hnattræni jafnréttissjóðurinn 
og mannréttindi hinsegin fólks

Guðlaugur Þór 
Þórðarson
utanríkis- og 
þróunarmála-
ráðherra

Ögmundur 
Jónasson
fyrrverandi 
ráðherra
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Erla M. Guðjónsdóttir 
Freyjugötu 36, Sauðárkróki, 

lést á Heilbrigðisstofnuninni á 
Sauðárkróki miðvikudaginn 13. maí. 

Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju fimmtudaginn 
28. maí kl. 14. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Heilbrigðisstofnunina á Sauðárkróki. 

Jóhanna Hauksdóttir Kristján A. Ómarsson
Haukur Kristjánsson Ylfa Rún Sigurðardóttir
Sigvaldi Hauksson

Hjartans þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts eiginmanns míns, föður 

okkar, tengdaföður, afa og langafa,
Sigurjóns Guðjónssonar

vélfræðings, 
Vorsabæ 8, 

     Reykjavík.
Sérstakar þakkir sendum við öllu starfsfólki á deild B4 í 

Fossvogi fyrir góða umönnun á erfiðum tímum.

Magnea Helgadóttir
Ragna Jóna Sigurjónsdóttir Magnús Matthíasson
Helgi Sigurjónsson  Freydís Ármannsdóttir
Ingibjörg Sigurjónsdóttir Grímur Þór Grétarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Við sömdum við Daða Frey í 
nóvember í fyrra um að semja 
lag fyrir Barnamenningar-
hátíð 2020 en í millitíðinni 
hefur hann orðið heimsfræg-
ur. Hann hefur samt alger-

lega staðið við allt þó hann geti auðvitað 
ekki f logið heim vegna COVID-19 heldur 
verður með lifandi tónleika á fésbókar-
síðu hátíðarinnar, https://www.facebook.
com/Barnamenningarhatid.i.Reykjavik/,“ 
segir Harpa Rut Hilmarsdóttir, verkefna-
stjóri barnamenningar hjá borginni. Hún 
segir Daða alltaf vera í einhverjum heims-
fjölmiðlum þegar hún hringi en hann svari 
henni samt. „Hann er bara frábær, alveg 
framúrskarandi. Það er ótrúlega súrt að 
geta ekki átt þá upplifun í Hörpu að hlusta 
á hann flytja lagið á sviði.“

Síðan lýsir  Harpa  Rut  sögunni bak við 
textann, Hvernig væri það? „Það var ungt 
listafólk sem heimsótti alla fjórðu bekki í 
skólum borgarinnar og hélt fyrirlestra um 
hvernig börn eru að breyta heiminum í dag. 
Í framhaldinu fóru  fjórðubekkingarnir í 
hugmyndavinnu með kennurunum sínum 
um það hvernig þeir vildu hafa heiminn. 
Daði fékk þær hugmyndir, náði algerlega 
kjarna þeirra inn í sinn texta og samdi lag 
við. Það er orðin svolítil hefð hjá Barna-
menningarhátíð að vinna svona, í fyrra var 
afraksturinn lagið Draumar geta ræst, með 
Jóni Jónssyni.“

Getum ekki hóað mörgum saman
Harpa Rut segir hátíðina með talsvert öðru 
sniði en undanfarin ár, vegna aðstæðnanna 
í heiminum af völdum kórónuveirunnar. 
„Hátíðin fer þannig fram að henni verður 
dreift á lengra tímabil en fyrirhugað var, 
svipað og gert er með Listahátíð í Reykja-
vík. Við verðum ekki með viðburði í Hörpu 
og getum ekki hóað mörgum saman eins og 
venja er. En við vorum búin að úthluta styrkj-
um, eins og við gerum árlega, til þeirra sem 
vildu halda viðburði á Barnamenningarhátíð-
inni. Þeim stendur til boða að halda þá ein-
hvern tíma í sumar, fram til 15. ágúst. Svo það 
verður barnamenning um alla borg í sumar. 
En vandinn er sá að við getum ekki auglýst því 
það mega ekki margir koma saman í einu. Það 
eru kannski bara börn úr einum skóla, svo við 
erum að reyna að aðlaga okkur að þessum 
breyttu aðstæðum.“

Vegna allra þessara takmarkana segir 
Harpa Rut ýmislegt hafa reynst f lókið í 
skipulagningu. En nú séu sem sagt viðburðir 
Barnamenningarhátíðar að hefjast og frum-
flutningur Daða á hátíðarlaginu sé sá fyrsti. 
Síðan lýsir hún öðrum sem einnig verði nú í 
vikunni.

„Krakkar í leik-og grunnskólum og frí-
stundaheimilum í borginni hafa verið að 
vinna með umhverfisvernd á listrænan hátt 
undir leiðsögn listafólks og sýning á þeirra 
verkum verður opnuð á Kjarvalsstöðum og 
í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. Einnig 
verða krakkarnir með umhverfispólitískan 
viðburð í miðborginni. Þau eru búin að láta 
skera út pappaspjöld af ungum mótmælend-

um og ætla að bjóða fólki að taka við þeim og 
setja sig í spor ungu kynslóðarinnar sem er að 
berjast fyrir framtíð jarðarinnar.“

Ævintýrahöllin í lok júní
Meiningin var að vera með áherslu á Árbæinn 
á hátíðinni ár en það verkefni f lyst aðallega 
fram á næsta ár, að sögn Hörpu Rutar. „Krakk-
arnir í Ártúnsskóla fá samt heimsókn fjöl-
miðla þegar þau verða á sal að hlýða á Daða,“ 
segir hún og heldur áfram. „Í lok júní verðum 
við svo með dagskrá í Árbæjarsafni. Við köll-
um hana Ævintýrahöllina, þar verður blanda 
af listviðburðum og gríni og glensi. Til dæmis 
verður sirkus og Gunni Helga verður í marki 
í fótbolta. Vonandi geggjuð stemning í boði 
Barnamenningarhátíðar og það verða ýmsir 
viðburðir í nafni hátíðarinnar í allt sumar. 
Dagskráin verður kynnt á barnamenningar-
hatid.is. gun@frettabladid.is

Barnamenning um alla borg í sumar
Víða verður stuð í grunnskólum nú í morgunsárið þegar nemendum gefst kostur á að fylgjast með Daða Frey flytja Barnamenningar-
hátíðarlagið 2020 Hvernig væri það? Hann verður í beinu streymi klukkan 9 og mun líka syngja nokkur af sínum vinsælustu lögum.

Harpa Rut segir súrt að geta ekki hlustað á Daða flytja lagið á sviði í Hörpu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Smá brot úr textanum 
Hvernig væri það?

Kaupum minna drasl
notum minna plast
verum góð við hvert annað
hvernig væri það?
pössum jörðina
friður allstaðar
hvernig væri það?

Einnig verða krakkarnir með um-
hverfispólitískan viðburð í mið-
borginni. Þau eru búin að láta skera 
út pappaspjöld af ungum mótmæl-
endum og ætla að bjóða fólki að 
taka við þeim og setja sig í spor ungu 
kynslóðarinnar sem er að berjast 
fyrir framtíð jarðarinnar.

Allir verða að hlusta á Daða í dag.
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Litadýrð hjá Hrafnhildi
Sumarið er komið í allri sinni dýrð hjá Hrafnhildi. Sumartískan er töff, elegant, 
litrík og rómantísk. Hjá Hrafnhildi skiptir þín upplifun máli og þjónustan er 
vönduđ og persónuleg. Þar finna allar konur falleg föt sem klæða þær vel. ➛2

Margrét Káradóttir er verslunarstjóri hjá Hrafnhildi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019



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,

Sumarið er komið í fullan 
blóma hjá Hrafnhildi. Íslend-
ingar eru samir við sig og ekki 

með neitt volæði. Það er ekkert 
lát á því að þeir versli sér föt fyrir 
komandi sumartíð og mér finnst 
það dásamlegt. Lífið heldur áfram 
og íslenskar konur horfa björtum 
augum til framtíðar, fullar lífsgleði 
og halda áfram að láta það eftir sér 
að vera fínar og fallega klæddar.“

Þetta segir Margrét Káradóttir, 
verslunarstjóri hjá Hrafnhildi. Þar 
er ægifagurt um að litast enda lita-
gleði vors og sumars í algleymingi. 
Mikið er um náttúruleg efni, silki, 
hör og mjúkt viscose.

„Cargo“-buxur, silkiblússur 
og strigaskór
Hjá Hrafnhildi fæst vandaður 
tískufatnaður fyrir allar konur 
sem vilja klæða sig vel.

„Úrvalið er ómótstæðilegt og 
þessa dagana erum við að taka inn 
nýtt svissneskt merki, Frogbox. 
Það er uppfullt af gleði og má 
segja að litaflóran verði æ bjartari 
og skærari eftir því sem líður á 
dagana,“ segir Maggý.

„Yfirbragð sumarsins er lekkert 
en tískan er líka töff. „Cargo“-
buxur eru einkar vinsælar og æðis-
legar við silkiblússur og stakan 

jakka, en þá eigum við nú í sérlega 
miklu úrvali. Svo koma róman-
tískir kjólar á móti töffheitunum 
og nú vilja konur ekkert nema 
litrík og rósótt mynstur. Þá fást 
sandalar og strigaskór í stíl í öllum 
litum og gerðum og mikið úrval af 
f lottum gallabuxum.“

„Slow fashion“
Tískumerkin eru mörg og mis-
munandi og koma frá Danmörku, 
Þýskalandi, Hollandi og Ítalíu.

Birgjarnir okkar huga sífellt 
meira að umhverfismálum. 
Lasalle er til dæmis mjög fínlegt 
hollenskt merki sem framleiðir 
aðeins á Ítalíu úr ítölskum efnum. 
Dönsku merkin Bitte Kai Rand og 
Mos Mosh eru einnig komin með 
umhverfisvænar línur. Við finnum 
það einnig á viðskiptavinum 
okkar að þeir eru í auknum mæli 
að kaupa sér færri og vandaðri 
f líkur í takt við „slow fashion“ 
hreyfinguna,“ segir Maggý.

„Mos Mosh og PBO hanna 
öll sín mynstur sjálf og því geta 
konur verið vissar um að vera með 
einstaka flík í höndunum. Það 
borgar sig að koma til okkar því 
hjá Hrafnhildi fá konur vandaðar 
og einstakar vörur á sanngjörnu 
verði,“ segir Maggý.

„Það er ekki langt síðan við 
tókum inn heimsþekktu Sten-
ströms skyrturnar en þær hafa 

heldur betur slegið í gegn og þá 
sérstaklega hör- og silkiskyrt-
urnar.

Hægt er að fá Stenströms 
skyrtur hvort sem er aðsniðnar 
eða lausar.“

Þessa fyrstu daga vors og sumars 
hefur verið vitlaust að gera í 
búðinni hjá Hrafnhildi.

„Fæstir eru með tilefni sum-
arsins á hreinu og maður heyrir 
minna talað um tilefni fatakaup-
anna nú. Mér finnst áberandi að 
konur fái sér eitthvað fallegt fyrir 
sig svo koma tilefnin, hvernig 
sem málin þróast og þá er aldeilis 
gaman að eiga eitthvað nýtt og 
 fallegt,“ segir Maggý.

Vefverslun hjahrafnhildi.is
Hjá Hrafnhildi opnaði glæsilega 
og aðgengilega vefverslun í árs-
byrjun og sú hefur heldur betur 
hitt í mark, enda bæði auðvelt og 
þægilegt að kaupa sér föt, skó og 
fylgihluti heiman úr stofu og fá 
sent heim.

„Það spilar mjög vel saman að 
vera með netverslun og búð því 
sumum konum hentar að koma og 
öðrum ekki. Við fundum mikinn 
kipp í vefversluninni í samkomu-
banninu og hún er komin til að 
vera en eftir tilslakanir á banninu 
finnum við líka að konur eru 
þyrstar í að máta og koma við 
flíkurnar og þiggja ráðgjöf. Það 

er engin áhætta að versla í vef-
versluninni hjá Hrafnhildi því 
við endurgreiðum það sem ekki 
hentar og viðskiptavinir geta 
endursent flíkurnar að kostnaðar-
lausu. Margar konur þekkja sín 
merki og stærðir en dönsk, þýsk 
og hollensk snið henta íslenskum 
konum vel,“ segir Maggý.

Þín upplifun skiptir máli!
Maggý segir stílinn hjá Hrafnhildi 
heilla allar sjálfstæðar konur.

„Sjálfstæð kona veit hvað hún 
vill. Hún kaupir það sem henni 
þykir fallegt og velur gæði en eltir 
ekki merkjavöru. Við leggjum 
metnað í að veita faglega þjónustu 
og oftar en ekki erum við með 

hvern viðskiptavin í langan tíma.
Þar sem búðin er mjög stór, 

á tveimur hæðum og úrvalið 
gríðarlegt, skiptir miklu máli að 
veita persónulega þjónustu af 
fagmennsku og heilindum. Við 
þekkjum vörurnar vel og erum 
fljótar að sjá hvað passar og klæðir 
hverja og eina konu. Við fáum 
mikið hrós og konur koma til 
okkar aftur og aftur. Enda er slag-
orðið okkar hjá Hrafnhildi:  
Þín upplifun skiptir máli!“

Hjá Hrafnhildi er á Engjateigi 5. 
Sími 581 2141. Skoðið úrvalið og 
vefverslunina á hjahrafnhildi.is

Litadýrðin er 
allsráðandi hjá 
þeim fjölmörgu 
merkjum sem 
fást hjá Hrafn-
hildi. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ERNIR

Framhald af forsíðu ➛

Frogbox, nýtt merki hjá Hrafnhildi.

Sandalar og 
strigaskór 
fást í úrvali í 
sumarlitunum 
hjá Hrafnhildi. 
Einnig æðis-
legar töskur og 
fleiri fylgihlutir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR
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Verið velkomin í nýja og glæsilega
verslun okkar á Hafnartorgi

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

Sjónmælingar eru okkar fag
Tímapantanir á opticalstudio.is
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

    Allur 
heimurinn 
   er undir

Loftleiðir Icelandic, dótturfélag Ice
landair Group, hefur leigt flugvélar um 
allan heim, að sögn Árna Hermanssonar 
framkvæmdastjóra. Viðskiptavinirnir 
hafa einkum starfað í framandi löndum á 
borð við Gana, Síerra Leóne, Papúa Nýju
Gíneu. Farþegaflug liggur niðri og því var 
sex flugvélum breytt í fraktvélar.  ➛ 10

Við höfum meira að segja haft  
verkefni á Suðurskautslandinu.

Icelandair gæti látið reyna  
á forgangsréttarákvæði
Gæti greitt götuna fyrir ráðningu 
starfsfólks utan Flugfreyjufélags 
Íslands. Fyrrverandi forstjóri telur 
þetta raunhæfan möguleika.

2

Saka Sýn um að breiða  
yfir „af leitan rekstur“
Eigendur 365 segjast ekki geta 
setið undir því að forstjóri Sýnar 
ætli að gera þau að „blórabögglum 
fyrir eigin slælegu frammistöðu“.

4

Brunnur safnar í  
átta milljarða vísisjóð
Brunnur II hyggst fjárfesta fyrir 
150 til 350 milljónir króna í hverju 
félagi. Vísisjóður í rekstri Brunns 
Adventures í fimm ár er fullfjár-
festur.

6

Fáir fjárfestar hafa tapað  
meiru en PAR Capital
Stærsti hluthafi Icelandair hefur 
minnkað markvisst við sig í flug-
félögum á síðustu mánuðum. 
Eignasafn PAR Capital minnkaði 
um sextíu prósent.

8

Árangursríkt samvinnuverkefni
„Verkefnið [við losun hafta] 
var ekki eins einfalt og sumir 
vildu vera láta og stjórnmálaleg 
staðfesta var ekki það eina sem 
þurfti,“ segir Már Guðmundsson, 
fyrrverandi seðlabankastjóri.
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Icelandair Group gæti látið 
rey na á kjarasamnings-
ákvæði fyrir félagsdómi, svo 
að unnt sé að ráða flugfreyjur 
sem standa utan Flugfreyj-
ufélags Íslands (FFÍ). Þetta 

er valmöguleiki sem stjórnendur 
Icelandair Group íhuga að grípa 
til, samkvæmt heimildum Mark-
aðarins, ef ekki nást samningar við 
stéttarfélagið.

„Þetta hlýtur að vera einn af þeim 
valkostum, sem Icelandair verður 
að skoða, þar sem staða félagsins er 
mjög erfið,“ segir Jón Karl Ólafsson, 
stjórnarformaður TravelCo og fyrr-
verandi forstjóri Icelandair Group, í 
samtali við Markaðinn.

„Opinn og frjáls vinnumarkaður 
þýðir í raun að það er mögulegt að 
leita starfsmanna utan ákveðinna 
stéttarfélaga og félagafrelsi tryggir 
að starfsfólk þarf ekki að vera í 
ákveðnu stéttarfélagi, ef það kýs 
svo. Að því leyti ætti þetta að vera 
raunhæfur möguleiki fyrir félagið 
að skoða,“ segir Jón Karl.

Jón Karl segir að í f lestum kjara-
samningum tengdum Icelandair, 
megi finna ákvæði um að félags-
menn viðkomandi stéttarfélags eigi 
forgangsrétt á störfum hjá flugfélag-
inu. „Það er hins vegar ólík  legt, að 
þessi forgangsréttarákvæði standist 
ef starfsmaður kýs, af einhverjum 
ástæðum, að vera utan stéttar-
félags,“ bæti Jón Karl við.

Þá bendir hann á að finna megi 
mörg dæmi um mál þar sem ein-
staklingar hafi ekki viljað vera í 
ákveðnum stéttarfélögum og lent 
í vandræðum hjá vinnuveitanda 
vegna þess. Niðurstaðan í þessum 
málum hafi nær undantekningar-
laust verið starfsmönnum í hag, þar 
sem vísað var í grundvallarreglu í 
félagarétti, sem sé að fólk geti staðið 
utan félags.

„Ef starfsmaður vill semja við 

Icelandair og kýs að standa utan 
stéttarfélags, þá get ég ekki séð að 
það verði hægt að banna slíkt með 
vísun í skilyrði í kjarasamningi við 
stéttarfélag. Það hafa áður verið 
áhafnir við störf hjá íslenskum 
félögum, sem hafa staðið utan stétt-
arfélaga,“ segir Jón Karl og rekur að 
WOW air hafi um tíma unnið með 
áhafnaleigum og fengið f lugmenn 
til starfa með þeirri leið.

„Primera Air var með blöndu 
erlendra og innlendra áhafna,“ 
nefnir Jón Karl, en hann stýrði 
félaginu á árunum 2008 til 2014. 
„Stéttarfélög voru ekki alltaf sátt 
við þetta og meðal annars boðaði 
Flugfreyjufélag Íslands ítrekað til 
verkfalla hjá Primera Air, þó að 
enginn starfsmaður félagsins væri 
þar félagsmaður. Ef ég man rétt, þá 
var öllum þessum málum vísað frá 
félagsdómi og ekki kom til verk-
falla.“

Fulltrúar Icelandair gátu ekki 
tjáð sig um málið þegar eftir því var 
leitað. Icelandair hefur nú þegar náð 
samningum við f lugmenn og flug-
virkja, en félagið kappkostar að ná 
fram yfir 20 prósenta hagræðingu 
í launakostnaði fyrir hluthafafund 
á föstudaginn þar sem tekin verður 
ákvörðun um liðlega 30 milljarða 

hlutaf járútboð. Flestir stærstu 
hluthafar Icelandair Group, sem 
eru einkum íslenskir lífeyris- og 
verðbréfasjóðir, gera það að skil-
yrði fyrir mögulegri aðkomu að 
hlutafjárútboði f lugfélagsins, að 
kjarasamningar náist við flugstéttir 
Icelandair til mjög langs tíma.

Flugfreyjufélag Íslands hafnaði 
samningstilboði sem Icelandair 
Group lagði fram 10. maí. Tillögur 
Icelandair til breytinga á kjara-
samningum flugfreyja myndu gera 
f lugfélaginu kleift að fjölga meðal-
fjölda flugtíma um ríflega fimmtán 
prósent á ári, sem er ígildi eins Evr-
ópuflugs á mánuði.

Breytingarnar myndu þannig 
„færa Icelandair frá því að vera flug-
félag þar sem f lugfreyjur og f lug-
þjónar fljúga hlutfallslega fáa tíma, 
í að vera samkeppnishæft við önnur 
flugfélög á okkar mörkuðum,“ eins 
og segir í kynningu á samningstil-
boðinu sem Markaðurinn greindi 
frá í síðustu viku. Ekki eru lagðar 
til breytingar á orlofsréttindum en 
f lugfreyjur Icelandair fá allt að 43 
daga í orlof á ári.

Laun flugfreyja Icelandair myndu 
standa í stað á næstu tveimur árum 
og hækka um þrjú prósent árið 
2023 samk væmt samningstil-
boðinu. Launahækkanir yrðu svo 
fjögur prósent á hvoru ári 2024 og 
2025. Í kynningunni kom fram að 
heildargreiðslur til f lugfreyja – það 
er útborguð laun og dagpeningar –
væru að meðaltali á bilinu 460 þús-
und krónur til 600 þúsund krónur 
á mánuði, samkvæmt núgildandi 
kjarasamningi. Er þá miðað við 
meðaltalsupphæðir óháð áfanga-
stöðum. Til viðbótar ættu flugfreyj-
ur árlega rétt á desemberuppbót og 
orlofsuppbót, að fjárhæð saman-
lagt um 260 þúsundum króna.  
hordur@frettabladid.is, 
tfh@frettabladid.is

Gætu sótt flugfreyjur 
utan stéttarfélagsins
Icelandair íhugar að láta reyna á ákvæði um Flugfreyjufélag Íslands fyrir fé-
lagsdómi, ef samningar nást ekki. Gæti greitt fyrir ráðningu starfsfólks utan 
stéttarfélagsins. Fyrrverandi forstjóri telur þetta vera raunhæfan möguleika.

Grunnsviðsmynd stjórnenda Icelandair Group gerir ráð fyrir að flugfélagið muni ekki ná sama farþegafjölda og í 
fyrra – um 4,4 milljónum farþega – fyrr en árið 2024. Hluthafafundur er boðaður á föstudag.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Félagafrelsi tryggir 
að starfsfólk þarf 

ekki að vera í ákveðnu 
stéttarfélagi ef það kýs svo. 
Að því leyti ætti þetta að 
vera raunhæfur möguleiki 
fyrir félagið. 

Jón Karl Ólafsson, fyrrverandi 
forstjóri Icelandair

Jóhanna Klara Stefánsdóttir, sviðs-
stjóri mannvirkjasviðs Samtaka 
iðnaðarins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Dómur í máli verk-
taka og Samtaka 
iðnaða r ins geg n 
Reyk jav ík urborg, 
kann að hafa áhrif á 
innheimtu borgar-

innar á innviðagjöldum fyrir marga 
milljarða króna, að sögn sviðsstjóra 
hjá samtökunum. Aðalmeðferð í 
málinu fer fram fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur í dag.

Stefnuf járhæðin í umræddu 
máli er um 120 milljónir króna en 
fordæmisgildi dómsins getur orðið 
víðtækt og haft áhrif á innheimtu á 
innviðagjöldum við framtíðarupp-
byggingu Reykjavíkurborgar.

Jóhanna Klara Stefánsdóttir, 
sviðsstjóri mannvirkjasviðs Sam-
taka iðnaðarins, segir að veruleg 
óvissa sé um heimildir Reykjavík-
urborgar til þess að standa í tekju-
öflun með innheimtu innviðagjalds 
á einkaréttarlegum grunni. Á það 
reyni í dómsmálinu. Vonir standa 
til þess að niðurstaða liggi fyrir 
áður en dómurinn tekur réttarhlé 
í sumar.

„Kjarni málsins,“ nefnir hún, „er 
sá að umrætt innviðagjald hefur 
verið innheimt af borginni, sem 
endurgjald fyrir þjónustu á sviði 
skipulagsmála en þau teljast til lög-
bundinna verkefna borgarinnar.

Einnig átti að ráðstafa gjaldinu til 
verkefna sem teljast til lögbundinna 
verkefna sveitarfélagsins, til dæmis 
fjármögnunar skólabygginga, og 
verkefna sem þegar eru fjármögnuð 
með gatnagerðargjaldi til að kosta 
gerð nýrra gatna og fleira.

Í þessum skilningi er gjaldið nýtt 
sem almennt tekjuöf lunartæki 
Reykjavíkurborgar, til viðbótar 
við þá tekjustofna sem borginni 
standa nú þegar til boða á grund-
velli laga,“ segir hún.

Markaðurinn greindi frá stefn-
unni á hendur Reykjavíkurborg í 

október í fyrra. Þá sagði Sigurður 
Hannesson, framkvæmdastjóri 
Samtaka iðnaðarins, hagsmunaað-
ila hafa kosið að láta reyna á rétt 
sinn með málsókninni. Hagsmun-
irnir væru miklir enda hefði gjaldið 
áhrif á byggingarkostnað og hækk-
aði mögulega söluverð nýbygginga

Jóhanna Klara segir Samtök iðn-
aðarins hafa frá upphafi gjaldtök-
unnar haft efasemdir um lögmæti 
gjaldsins. Gjaldið hækki byggingar-
kostnað, auk þess sem gjaldtakan 
virðist handahófskennd enda sé 
upphæð gjaldsins, miðað við fer-
metra, mismunandi eftir svæðum.

„Þess ber að geta að slík inn-
heimta stenst ekki skoðun þegar 
um breytingu á deiliskipulagi er að 
ræða á þegar byggðum svæðum, þar 
sem innviðauppbyggingar er ekki 
þörf.

Þessu til viðbótar má benda á að 
svo virðist sem innheimta gjaldsins 
leiði síðan ekki til hraðari innviða-
uppbyggingar og jafnvel að sú inn-
viðauppbygging sem innheimt inn-
viðagjald á að standa straum af eigi 
sér ekki stað,“ segir hún. – kij

Málaferli gætu haft áhrif     
á milljarða innheimtu 
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Opið virka daga 8:00–18:00: Skeifunni 10, Reykjavík // Hafnarstræti 91–93, Akureyri // Hafnarstræti 2, Ísafirði



Sýnir þetta allt 
hversu mjög hefur 

hallað á stefnanda í við-
skiptum hans við stefndu.

Úr stefnu Sýnar á hendur 365, Ingi-
björgu Stefaníu Pálmadóttur og Jóni 
Ásgeiri Jóhannessyni

Markmið stefndu 
með tilhæfulausri 

málssókn á hendur stefn-
endum er fyrst og fremst að 
breiða yfir afleitan rekstur 
Sýnar.
Úr stefnu 365, Ingibjargar Stefaníu 
Pálmadóttur og Jóns Ásgeirs Jó-
hannessonar á hendur Sýn, forstjóra 
félagsins og stjórnarmönnum

Heiðar Guðjónsson, forstjóri Sýnar og einn stærsti hluthafi fjarskiptafélagsins með liðlega níu prósenta hlut. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hjónin Jón Ás-
geir Jóhannes-
son og Ingibjörg 
Stefanía Pálma-
dóttir. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/VILHELM

Hjónin Ingibjörg Stef-
anía Pálmadóttir, 
aðaleigandi f jár-
festingafélagsins 
365, og Jón Ásgeir 
Jóhannesson telja 

Sýn hafa valdið þeim miklu tjóni 
og óþægindum með málsókn á 
hendur þeim. Nú þegar séu í upp-
námi ábatasöm viðskipti þeirra á 
erlendum vettvangi.

Þau segja erfitt að verjast þeirri 
tilhugsun að málatilbúnaði Sýnar 
sé ætlað að „breiða yfir af leitan 
rekstur“ félagsins frá því að það 
tók við eignum 365 miðla, nú 365, á 
ljósvaka- og fjarskiptamarkaði í 
desember árið 2017.

Þau geti ekki setið undir því að 
Heiðar Guðjónsson, forstjóri og 
f y rr verandi stjórnar formaður 
Sýnar, ætli „í örvæntingu sinni“ að 
gera þau að „blórabögglum fyrir 
eigin slælegu frammistöðu“.

Sýn segist hafa orðið fyrir veru-
legu tjóni vegna meintra brota af 
hálfu Fréttablaðsins, sem séu á sam-
eiginlegri ábyrgð 365, Ingibjargar 
og Jóns Ásgeirs, á samkeppnis-
ákvæði í kaupsamningi félagsins 
og 365.

Kaupverðið á eignum og rekstri 
síðarnefnda félagsins hafi verið 
„gríðarlega hátt“, tæplega 7,9 millj-
arðar króna, og það blasi við að það 
hefði lækkað stórlega ef félagið, 
Ingibjörg og Jón Ásgeir hefðu neitað 
að gangast undir slíkt samkeppnis-
bann.

Því til viðbótar sé ljóst að ljós-
vakastarfsemi Fréttablaðsins sé 
mjög til þess fallin að auka auglýs-
ingatekjur blaðsins á kostnað meðal 
annars tekjuöflunar Sýnar.

Þetta er á meðal þess sem fram 
kemur í annars vegar stefnu Sýnar 
á hendur 365, Ingibjörgu og Jóni 
Ásgeiri og hins vegar stefnu hinna 
síðarnefndu á hendur fjarskipta-
risanum, forstjóra hans og stjórn-
armönnum. Markaðurinn hefur 
báðar stefnurnar undir höndum.

Sýn krefst þess að 365, Ingibjörg 
og Jón Ásgeir greiði félaginu tæplega 
1,7 milljarða króna auk vaxta og 
dráttarvaxta vegna meintra brota 
á samkeppnisákvæði í samningi um 
kaup fjarskiptafélagsins á eignum 
og rekstri 365 sem fjarskiptafélagið 
telur að framin hafi verið af hálfu 
blaðsins frá vormánuðum ársins 
2019. Stefndu beri á þeim sameigin-
lega ábyrgð.

Eins og kunnugt er var gengið frá 
kaupum Sýnar á eignum og rekstri 
365, að undanskildu Fréttablaðinu 
og tímaritinu Glamour, í lok árs 
2017. 365 seldi Torg, útgáfufélag 
Fréttablaðsins, til Helga Magnús-
sonar fjárfestis í október í fyrra.

Fimm milljóna sekt á dag
365 skuldbatt sig samk væmt 
ákvæðum kaupsamningsins að 
fara ekki í samkeppni við Sýn meðal 
annars á sviði „hljóðvarps- og ljós-
vakamiðlunar“ þar til í mars árið 
2020 en í stefnu fjarskiptafélagsins 
er tekið fram að samningurinn og 
kaupverðið hafi verið reist á þeirri 
forsendu að Fréttablaðið myndi 
ekki – á umræddu tímabili - stunda 
samkeppni við félagið með notkun 
vefsíðu sinnar til miðlunar á ljós-
vakaefni. Slíkt gæti enda rýrt veru-
lega verðmæti þeirrar starfsemi sem 
Sýn festi kaup á.

Í stefnu Sýnar segir að hin ætl-
uðu brot hafi annars vegar falist 
í framleiðslu og útgáfu hlaðvarps 
á vef Fréttablaðsins, í samkeppni 
við útvarpsstöðvar og hlaðvörp á 
vegum Sýnar, og hins vegar í fram-
leiðslu og útgáfu sjónvarpsefnis. 

Sýn vilji breiða yfir „afleitan rekstur“  
Eigendur 365 segjast ekki geta setið undir því að forstjóri Sýnar ætli að gera þau að „blórabögglum fyrir eigin slælegu frammistöðu“. 
Viðskipti erlendis séu í uppnámi. Sýn telur hlaðvarp og sjónvarpsframleiðslu á vegum Fréttablaðsins fara gegn samkeppnisbanni. 
Hörður Ægisson
hordur@frettabladid.is
Kristinn Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

Er þá byggt á því að með yfirtöku 
á rekstri sjónvarpsstöðvarinnar 
Hringbrautar undir lok árs 2019 
hafi Fréttablaðið farið að taka þátt 
í framleiðslu á miklu magni sjón-
varpsefnis.

Framkvæmd hafi verið „full sam-
blöndun“ á prentmiðlinum Frétta-
blaðinu og sjónvar psstöðinni 
Hringbraut með gerð vefsíðunnar 
hringbraut.frettabladid.is en þar 
megi finna allt sjónvarpsefni stöðv-
arinnar.

Sýn gerir kröfu um greiðslu sekta 
upp á fimm milljónir króna á dag 
fyrir hvern þann dag sem meint 
brot varði en félagið telur að það 
hafi verið í alls 317 daga.

Fjarskiptafélagið segir jafnframt 
ástæðulaust með öllu að gefa Ingi-
björgu og Jóni Ásgeiri afslátt frá 
umræddri skyldu til greiðslu dag-
sekta, enda hafi hallað mjög á félag-
ið í viðskiptum þess við þau.

Hlaðvarp - ekki útvarp
365, Ingibjörg og Jón Ásgeir hafa 
vísað málatilbúnaði Sýnar á bug 
og höfðuðu fyrr í mánuðinum mál 
á hendur félaginu, forstjóranum og 
stjórnarmönnum til þess að greiða 
hverjum stefnanda fyrir sig einn 
milljarð króna auk dráttarvaxta.

Í stefnu þeirra segir að málsóknin 
komi til vegna þess tjóns sem þau 
telja sig hafa orðið fyrir vegna þess 
sem þau segja tilhæfulausa máls-
sókn Sýnar á hendur sér.

Markmið fjarskiptafélagsins með 
málsókninni sé fyrst og fremst, eins 
og segir í stefnunni, að „breiða yfir 
af leitan rekstur Sýnar frá því að 
félagið tók við eignum 365 á ljós-
vaka- og fjarskiptamarkaði“. Þannig 
hafi hlutabréfaverð félagsins lækk-
að verulega, rúmlega helmingast, 
frá kaupunum og félagið hafi birt 
ítrekaðar af komuviðvaranir eins 

og tilkynningar þess til Kauphallar-
innar staðfesta.

Ingibjörg og Jón Ásgeir hafna því 
að rekstur hlaðvarps á vef Frétta-
blaðsins og framleiðsla sjónvarps-
efnis Hringbrautar hafi falið í sér 
brot á samkeppnisbanninu sem þau 
hafi gengist undir.

Hvað fyrra atriðið varðar sé 
hvergi í kaupsamningnum vikið 
einu orði að orðinu hlaðvarpi, enda 
hafi það ekki verið andlag sölunnar 
til Sýnar. Þegar af þeirri ástæðu geti 
samkeppnisbannið ekki náð til þess 
háttar starfsemi. Því fari auk þess 
víðsfjarri, eins og fjarskiptafélagið 
haldi fram, að hlaðvarp sé það sama 
og útvarp.

Þá hafi tekjur umrædds hlað-
varps numið aðeins 800 þúsundum 
króna eða 0,035 prósentum af heild-
artekjum Torgs.

„Að fara fram með kröfu gegn 
stefnendum, sem eru 2.100-faldar 
þessar tekjur, felur ekkert annað 
í sér en að með ásetningu eða 
minnsta kosti stórfelldu gáleysi 
sé verið vísvitandi að valda stefn-
endum tjóni,“ segir í stefnunni.

Hvað síðarnefnda atriðið, um 
sjónvarpsrekstur Hringbrautar, 
varðar segja hjónin að þau beri 
augljóslega ekki ábyrgð á rekstri 
Torgs eftir að félagið komst í hendur 

óskylds þriðja aðila. Það hafi enda 
ekki verið staf krókur um það í 
kaupsamningnum að þau hafi verið 
skuldbundin til þess að sjá til þess 
að óskyldur þriðji aðili yrði bund-
inn af samkeppnisbanninu. Slíkt 
bann myndi aukinheldur ekki sam-
rýmast ákvæðum samkeppnislaga.

Krefjast miskabóta
Ingibjörg og Jón Ásgeir segja mála-
tilbúnað Sýnar valda sér umtals-
verðu tjóni sem þau krefjast að fá 
bætt að fullu.

Sem dæmi hafi málatilbúnaður-
inn þegar valdið þeim miklum 
óþægindum, meðal annars í sam-
skiptum við fjármálastofnanir, 
og viðbúið sé að svo verði áfram 

eftir því sem málið komist í kast-
ljós fjölmiðla. Nú þegar séu í upp-
námi ábatasöm viðskipti þeirra á 
erlendum vettvangi sem rekja megi 
til málsóknar Sýnar.

Málsóknin veki þau „hughrif að 
stefnendur séu aðilar sem standi 
ekki við gerða samninga og skuldi 
háar fjárhæðir þegar fyrir liggur að 
orðspor er þeim einkar mikilvægt í 
viðskiptum frá degi til dags,“ eins og 
segir í stefnunni.

Er meðal annars bent á að stefn-
endur hafi þurft, hver fyrir sig, að 
upplýsa lánastofnanir, viðsemjend-
ur og hagsmunaaðila um málsókn 
Sýnar. Þá sé möguleiki á því að skil-
málar lánasamninga komist í upp-
nám og viðskiptatækifæri glatist.

Þess má geta að 365 er stærsti 
hluthafi Skeljungs með tæplega 
þrettán prósenta hlut og þá gegnir 
Jón Ásgeir stjórnarformennsku í 
olíufélaginu. Enn fremur er tekið 
fram í stefnunni að 365 eigi fjölda 
fasteigna og hlutabréf í allnokkrum 
skráðum og óskráðum félögum hér 
á landi og erlendis.

Auk kröfu um skaðabætur með 
vísan til almennu sakarreglurnar 
byggja Ingibjörg og Jón Ásgeir á 
því að þau eigi rétt á miskabótum. 
Athafnir Sýnar hafi enda falið í sér 
ólögmæta meingerð í þeirra garð.
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 Í stórum dráttum 
hefur Covid-19 

heimsfaraldurinn lítil áhrif 
á þróunarstarf félaganna í 
eignasafni Brunns vaxtar-
sjóðs.

Árni Blöndal.

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Þegar þú ferð með fjölskylduna í ísbíltúr tekur atvinnulífið kipp. 
Þegar íssalinn lætur flísaleggja baðherbergið kemur annar 
kippur. Flísarinn lætur standsetja gamla hjólið sitt fyrir sumarið 

og enn kemur kippur, sem heldur áfram þegar hjólaviðgerðar-
maðurinn kaupir íslenskan trúlofunarhring handa kærustunni. 
Loksins. Allt í einu er allt komið af stað á ný.

ATVINNULÍFIÐ ER LÍF OKKAR ALLRA

Þegar þú velur íslenskt tekur 
atvinnulífið við sér!

Brunnur Ventures vinnur 
að því að koma á fót 
átta milljarða nýsköp-
unarsjóði eða vísisjóði 
(e. venture capit al 
fund) eins og þeir eru 

nú gjarnan kallaðir, sem bera mun 
nafnið Brunnur vaxtarsjóður II. 
Fyrir rúmum fimm árum komu fjár-
festingastjórarnir Árni Blöndal og 
Sigurður Arnljótsson upp fjögurra 
milljarða fjárfestingasjóði í nýsköp-
un, Brunni vaxtasjóði, í samstarfi 
við Landsbréf. Sjóðurinn hefur 
meðal annars fjárfest í Oculis, Grid, 
Avo Software og DT Equipment.

Sigurður tók þátt í að stofna 
leikjafyrirtækið CCP árið 1999 og 
var forstjóri fyrirtækisins í fjögur ár. 
Sama ár gerðist Árni meðstofnandi 
í netfyrirtækinu BePaid.com og 
stýrði því í eitt ár. Í kjölfarið stýrði 
hann vísisjóðnum Uppsprettu í 

fimm ár. „Við búum að því að hafa 
verið með vindinn í fangið við rekst-
ur sprotafyrirtækja og þurft að taka 
erfiðar ákvarðanir,“ segir Árni.

Sigurður segir að fjárfestinga-
stefnan hafi gefið góða raun en 
Brunnur vaxtarsjóður sé nú fullfjár-
festur. „Þess vegna fannst okkur lag 
að stofna annan sjóð sem byggir á 
sömu hugmyndafræði. Við fjárfest-
um snemma í áhugaverðum tækni-
fyrirtækjum sem státa af öf lugu 
teymi og góðri hugmynd sem hafa 
samkeppnisforskot og eru jafnvel 
einkaleyfishæf. Horft er til þess að 
fjárfesta fyrir 150 til 350 milljónir 

króna í hverju félagi,“ segir hann.

Tækifæri í samdrætti
Árni segir að mikil tækifæri felist í 
því að fjárfesta í nýsköpun á sam-
dráttarskeiði. Við það komist hreyf-
ing á atvinnumarkaðinn og nýjar 
hugmyndir að fyrirtækjum komist 
á rekspöl.

Lífeyrissjóðir, Landsbankinn og 
nokkrir fjársterkir einstaklingar 
lögðu Brunni til fé. „Vonandi mun 
sami hópur horfa til þess að endur-
taka leikinn í nýjum sjóði. Við erum 
nýlega byrjaðir að láta fjárfesta vita 
að unnið sé að Brunni vaxtarsjóði 
II,“ segir Sigurður.

Hann segir að ávöxtun vísisjóða 
fylgi almennt ekki hagsveiflum og 
því hafi efnahagshremmingar sem 
rekja megi til kórónuveirunnar 
minni áhrif á rekstur félaga í eigu 
Brunns vaxtarsjóðs en margra hefð-
bundinna fyrirtækja.

Árni bendir á að fyrirtækin séu 
almennt enn að þróa vörur áður en 
markaðssókn hefjist. Möguleikar 
séu fyrir nýfjármögnuð fyrirtæki 
að bíða af sér storminn áður en 

kostnaðarsamt markaðsstarf hefj-
ist. „Í stórum dráttum hefur Covid-
19 heimsfaraldurinn lítil áhrif á 
þróunarstarf félaganna í eignasafni 
Brunns vaxtarsjóðs.“

Að sögn Sigurðar hefur verið 
mikill uppgangur í sprotaumhverf-
inu hérlendis á undanförnum árum. 
Reynsla frumkvöðla og teyma, 
alþjóðlegt tengslanet og jákvæðni 
gagnvart sprotum hafi aukist.

„Vísisjóðir hafa lagt sitt af mörk-
um til að skapa frjótt umhverfi. Frá 
árinu 2015 hafa fjórir slíkir sjóðir 
tekið til starfa. Þeir hafa fjárfest í 
um 50 fyrirtækjum. Gleymum ekki 
að Marel, Össur og CCP hófu öll 
göngu sína sem litlir sprotar. Okkar 
markmið er að leggja grunninn að 
næsta stóra fyrirtæki hér á landi,“ 
segir hann.

Erlendir sjóðir með
Árni segir að það varpi ljósi á árang-
ur nýsköpunarfyrirtækja hérlendis 
að erlendir fjárfestingasjóðir hafi 
fjárfest í fimm af ellefu í eignasafni 
Brunns. „Það eru nýmæli. Sérhæfðir 
sjóðir búa yfir mikilli þekkingu og 

geta vísað fyrirtækjunum veginn 
hvað varðar næstu skref,“ bætir 
hann við.

Sex sérhæfðir sjóðir í lyfjaiðnaði 
hafi til dæmis fjárfest í Oculis, sem 
þróar augnlyf fyrir sjúkdóm sem 
herjar á sykursjúka, og DT Equip-
ment, sem efnagreinir bráðið ál í 
rauntíma, er að ljúka 5,5 milljónum 
dollara fjármögnun. Í fjárfesta-
hópnum er sérhæfður sjóður í þeirri 
atvinnugrein.

Styrkir frá ESB
Því til viðbótar hafi þrjú fyrir-
tæki í eignasafninu hlotið styrki 
frá Evrópusambandinu. „Ísland er 
komið inn á kortið hvað þessa styrki 
varðar. Þannig var því ekki háttað 
þegar ég rak vísisjóð uppúr alda-
mótunum. Það breytir miklu hvað 
varðar getu Íslands til að unga út 
sportafyrirtækjum sem geta keppt 
alþjóðlega. Við erum nú að minnsta 
kosti á pari við hin Norðurlöndin,“ 
segir Árni.

Oculis, sem hefur náð miklum 
árangri á undanförnum árum, 
var stofnað árið 2003. „Stjórn-

Brunnur safnar í átta milljarða vísisjóð
Brunnur II hyggst fjárfesta fyrir 150 til 350 milljónir króna í hverju félagi. Vísisjóður sem hefur verið í rekstri Brunns Adventures í 
fimm ár er fullfjárfestur. Fimm af ellefu fyrirtækjum í eignasafninu hafa fengið fjármögnun frá erlendum fjárfestingasjóðum. 
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 Oculis gæti náð 
framúrskarandi 

árangri fyrir Brunn. Við 
erum stærsti hluthafi 
fyrirtækisins en lögðum 
félaginu til mikilvægt 
fjármagn á fyrstu skrefum 
þess.

Árni Blöndal.

Þegar þú ferð með fjölskylduna í ísbíltúr tekur atvinnulífið kipp. 
Þegar íssalinn lætur flísaleggja baðherbergið kemur annar 
kippur. Flísarinn lætur standsetja gamla hjólið sitt fyrir sumarið 

og enn kemur kippur, sem heldur áfram þegar hjólaviðgerðar-
maðurinn kaupir íslenskan trúlofunarhring handa kærustunni. 
Loksins. Allt í einu er allt komið af stað á ný.

ATVINNULÍFIÐ ER LÍF OKKAR ALLRA

Þegar þú velur íslenskt tekur 
atvinnulífið við sér!

Árni Blöndal og Sigurður Arnljótsson stýra Brunni Ventures. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

endur fyrirtækisins höfðu bankað 
á margar dyr en við tókum af skarið 
og komum að fyrirtækinu í tölu-
vert stærri fjármögnun en við erum 
vanir. Það reyndist góð ákvörðun 
því í kjölfarið fengu þeir háa styrki 

og innan við ári síðar gekk Novartis, 
stærsti lyfjaframleiðandi í heimi, í 
hluthafahópinn. Novartis leiddi sex 
milljarða fjármögnun,“ segir Árni.

Þekkt er að örfá fyrirtæki beri 
uppi ávöxtun vísisjóða en að f lest 

félögin í eignasafninu nái ekki 
f lugi. „Oculis gæti náð framúr-
skarandi árangri fyrir Brunn. Við 
erum stærsti hluthafi fyrirtækisins 
en lögðum félaginu til mikilvægt 
fjármagn á fyrstu skrefum þess. Út 

á það ganga fjárfestingar vísisjóða,“ 
segir Árni.

Sig urður segir að þeir séu 
óhræddir við að leiða fjármögnun 
fyrirtækja sem eru að taka sín fyrstu 
skref en reyni síðan að fá sérhæfða 

sjóði til liðs við þau. „Við hjálpum 
fyrirtækjum að komast á næsta stig.“

Árni segir að fjárfestingarnar 
eigi sér stundum langan aðdrag-
anda. „Við skoðuðum Oculis í tvö 
ár og EpiEndo í þrjú ár,“ segir hann. 
EpiEndo vinnur að þróun lyfs við 
lungnaþembu.

Sigurður segir að eftir því sem 
fyrirtæki eru komin lengra á veg 
minnki áhættan af því að fjárfesta í 
þeim. „Stundum er fyrirtækið ekki 
komið nægilega langt til að skyn-
samlegt sé fyrir sjóðinn að ríða á 
vaðið og þá bíðum við.“

Aðspurðir um möguleika á sölu 
fyrirtækjanna segir Árni að einkum 
sé horft til að selja þau til erlendra 
fyrirtækja. „Sjaldnast er stefnt að því 
að skrá fyrirtækin í kauphöll. Oft er 
horft til stórra tæknifyrirtækja til 
að kaupa nýsköpunarfyrirtæki til 
að bjóða viðskiptavinum upp á nýja 
vöru í vöruframboði þeirra.“

MARKAÐURINN 7M I Ð V I K U D A G U R   2 0 .  M A Í  2 0 2 0 MARKAÐURINN



350
milljarðar króna var virði 
eignasafns PAR Capital 
 Management í lok mars 
síðastliðins.

Skeifunni 17

Verið velkomin 
í sýningarsal

húsgagna

Opin vinnurými eru hugsuð til að fólk vinni vel saman og eigi 
auðvelt með að deila frjóum hugmyndum með samstarfsfólki þegar 
þær kvikna. Sum verkefni krefjast næðis og þá er nauðsynlegt að 
bjóða upp á hvort tveggja. Verkefnamiðuð vinnuaðstaða er lausnin.

Fáðu ráðgjöf hjá starfsfólki húsgagnadeildar A4 til að finna bestu 
mögulegu lausnina á þínum vinnustað, hafðu samband í síma 
580 0000 eða á husgogn@a4.is.

VIÐ ERUM MEÐ LAUSNINA
fyrir vinnurýmið

2019 - 2022

2018
   2019

Ba nd a r í sk i f já r fe st
ingarsjóðurinn PAR 
Capital Management, 
sem er stærsti hlut
hafi Icelandair Group, 
hefur á undanförnum 

vikum og mánuðum selt hlutabréf 
í fyrirtækjum í ferðaþjónustu, svo 
sem f lugfélögum, bílaleigum og 
bókunarsíðum, fyrir meira en eitt 
hundrað  milljarða króna, sam
kvæmt samantekt Markaðarins.

Eignasafn sjóðsins, sem sérhæfir 
sig í fjárfestingum í ferðaþjónustu, 
minnkaði um liðlega sextíu prósent 
á fyrstu þremur mánuðum ársins og 
var metið á um 2,4 milljarða dala, 
jafnvirði tæplega 350 milljarða 
króna, í lok mars síðastliðins.

Nær útilokað er talið að PAR 
Capital, sem kom fyrst inn í hlut
hafahóp Icelandair Group í apríl í 
fyrra, taki þátt í fyrirhuguðu hluta
fjárútboði f lugfélagsins í næsta 
mánuði. Rétt eins og gildir um flest 
f lugfélög í eignasafni sjóðsins hefur 
hann minnkað við sig í íslenska 
f lugfélaginu síðasta mánuðinn, 
með sölu á samanlagt um 1,2 pró
senta hlut, og heldur hann nú á 12,5 
prósenta hlut í félaginu.

Eignarhlutur bandaríska sjóðsins 
í Icelandair Group hefur rýrnað um 
5,5 milljarða króna í virði frá því að 
hann fjárfesti í félaginu fyrir rúmu 
ári.

Fáir stofnanafjárfestar hafa tapað 
meira á fjárfestingum sínum á allra 
síðustu mánuðum – eftir að kórónu
veiran fór að breiðast út um heim
inn – en PAR Capital en í umfjöllun 
bandaríska viðskiptatímaritsins 
Forbes frá því í mars síðastliðnum 
var sjóðurinn nefndur í sömu 
andrá og Berkshire Hathaway, fjár
festingafélag sem er stýrt af auð
kýfingnum Warren Buffett, og 
eigna stýringarfyrirtækið Primecap 
sem þeir fjárfestar í f lugrekstri sem 
hefðu orðið hvað mest fyrir barðinu 
á kórónuveirunni.

Stærstu eignir PAR Capital hafa 
fallið um 25 til 75 prósent í mark
aðsvirði það sem af er ári.

Þess má geta að Buffett greindi 
frá því á nýlegum aðalfundi Berk
shire Hathaway að félagið hefði 
selt öll hlutabréf sín í f lugfélögum. 
Hann sagði flugfélög standa frammi 
fyrir breyttri heimsmynd í kjölfar 
kórónufaraldursins.

„Við munum ekki f jármagna 
fyrirtæki sem við teljum að muni 

Fáir flugfjárfestar hafa tapað meiru
Stærsti hluthafi Icelandair Group hefur minnkað markvisst við sig í flugfélögum á síðustu mánuðum. Eignasafn PAR Capi-
tal minnkaði um sextíu prósent á fyrsta fjórðungi ársins. Fáir stofnanafjárfestar hafa orðið meira fyrir barðinu á kórónuveirunni.

Flugvélafloti JetBlue Airways, sem PAR Capital Management fer með eignarhlut í, hefur nær allur staðið óhreyfður síðustu mánuði, rétt eins og floti ann-
arra flugfélaga. Hlutabréf í flestum af stærstu flugfélögum heims hafa lækkað um meira en helming í verði á undanförnum mánuðum. MYND/GETTY

Kristinn  
Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

brenna peningum í framtíðinni,“ 
nefndi Buffett.

Selur sig niður í flugfélögum
Samkvæmt samantekt Markaðar
ins, sem byggir á gögnum sem PAR 
Capital hefur sent bandaríska verð
bréfaeftirlitinu, minnkaði f jár
festingarsjóðurinn á fyrstu þremur 
mánuðum ársins við sig í f lestum 
þeim flugfélögum sem hann hefur 
fjárfest í.

Sem dæmi seldi hann 2,3 pró
senta hlut í United Airlines, 0,6 
prósenta hlut í Alaska Air og JetBlue 
Airways, 0,5 prósenta hlut í Amer

ican Airlines og Volaris og 0,3 pró
senta hlut í SkyWest Airlines.

Jafnframt seldi PAR Capital sig 
alfarið út úr bílaleigunum Hertz 
Global og Avis Budget á ársfjórð
ungnum en fyrir viðskiptin fór 
hann með 6,4 prósenta hlut í fyrr
nefndu leigunni og 0,3 prósent í 
þeirri síðarnefndu.

Fjárfestingarsjóðurinn minnkaði 
einnig við sig í bókunarrisanum 
Expedia, með sölu á 2,5 prósenta 
hlut, en á sama tíma bætti hann við 
sig hálfs prósents hlut í helsta keppi
nautnum, Booking. Er 0,8 prósenta 
hlutur PAR Capital í síðarnefnda 
félaginu – að virði um 505 milljóna 
dala – nú langstærsta einstaka eign 
sjóðsins.

Auk Booking hefur fjárfestingar
sjóðurinn aukið við sig í Spirit Air
lines á síðustu mánuðum en hann 
fór í lok marsmánaðar með 2,4 pró
senta hlut í lággjaldaf lugfélaginu 
borið saman við 0,7 prósenta hlut í 
lok síðasta árs.

Allt í allt má þannig ætla að PAR 
Capital hafi selt hlutabréf í ferða
þjónustufyrirtækjum fyrir jafnvirði 

meira en hundrað milljarða króna á 
undanförnum mánuðum.

Allt að 75 prósenta lækkun
Hlutabréf f lestra þeirra f lugfélaga 
sem PAR Capital fer með hlut í hafa 
lækkað um meira en helming í 
verði frá því að kórónuveiran fór að 
breiðast út um heiminn fyrr á árinu 
á meðan lækkun hlutabréfaverðs í 
öðrum ferðaþjónustufyrirtækjum í 
eignasafni sjóðsins hefur að jafnaði 
verið minni.

Sé litið til stærstu fjárfestinga 
PAR Capital hefur United Airlines, 

sem fjárfestingarsjóðurinn fer með 
3,2 prósenta hlut í að virði um 190 
milljóna dala, fallið um 75 prósent í 
markaðsvirði frá áramótum.

Hlutabréf í Booking hafa á sama 
tíma lækkað um 26 prósent í verði, 
gengi hlutabréfa í Expedia, sem 
sjóðurinn á 2,8 prósenta hlut í, 
hefur fallið um 32 prósent og þá 
hefur hlutabréfaverð í Allegiant Air 
farið niður um 53 prósent en PAR 
Capital heldur á 9,7 prósenta hlut 
í bandaríska lággjaldaf lugfélag
inu. Sjóðurinn fer auk þess með 0,6 
prósenta hlut í Delta Air Lines sem 
hefur lækkað um 65 prósent í virði 
á árinu.

Þess má geta að gengi hlutabréfa í 
Icelandair Group hefur lækkað um 
tæp 75 prósent það sem af er ári en 
alls hefur það farið niður um áttatíu 
prósent frá því að PAR Capital kom 
fyrst inn í hluthafahópinn í apríl í 
fyrra.

PAR Capital er sem kunnugt er 
stýrt af Paul A. Reeder en hann kom 
sjóðnum á fót árið 1990, þá 27 ára að 
aldri. Áður hafði hann starfað sem 
fluggreinandi.

Icelandair Group 75% 
United Airlines 75% 
American Airlines 68% 
Delta Air Lines 65% 
JetBlue Airways 55% 
Expedia 32% 
Booking 26% 

Þróun hlutabréfaverðs nokkurra 
eigna PAR Capital frá áramótum

✿   Þróun hlutabréfaverðs
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Nær allur f lugrekst
u r í heiminu m 
liggur niðri vegna 
kórónuveirunnar. 
Við brugðumst við 
va nd a nu m með 

því að breyta á fáeinum vikum sex 
Icelandair farþegaflugvélum í frakt
flugvélar og komum þeim í vinnu.“ 
Þetta segir Árni Hermannson, fram
kvæmdastjóri Loftleiða Icelandic.

Loftleiðir er dótturfélag Ice
landair Group og annast leiguflug. 
Fraktflugið er í samstarfi við systur
félagið Icelandair Cargo. „Í fyrsta 
sinn er Icelandair Group að f ljúga 
átta fraktf lugvélum. Icelandair 
Cargo var þegar með tvær flugvélar 
í rekstri. Með fraktfluginu bjuggum 
við til loftbrú á milli Evrópu og Kína 
með lækningavörur í samstarfi við 
f lutningafyrirtækið DB Schenker 
til að aðstoða í baráttunni gegn 
kóróna veirunni,“ segir hann.

Fraktin með farþegaflugi
Árni segir að alla jafna sé stór hluti 
af f lugfrakt f luttur með farþega
flugi. Þar sem flugsamgöngur hafi 
legið niðri vegna kórónaveirufar
aldursins og megnið af farþegavél
um í heiminum þar með kyrrsettar 
hafi skapast aukin eftirspurn eftir 
fraktflugvélum.

„Í hefðbundnu árferði er megnið 
af frakt á vegum Icelandair Cargo 
flutt með farþegaflugvélum. Styrk
leiki okkar f lugvéla, Boeing 757 og 
767, felst meðal annars í því hvað 
þær geta tekið mikinn farm, mun 
meira en sambærilegar f lugvélar 
frá Airbus,“ segir hann.

Hvað geturðu sagt mér um starf-
semi Loftleiða?

„Icelandair stofnaði Loftleiðir 
í ársbyrjun 2002, skömmu eftir 
hryðjuverkaárásirnar 11. septem
ber í Bandaríkjunum. Hugmyndin 
var að jafna árstíðasveiflu í rekstri 
Icelandair. Umsvif Icelandair voru 
mestmegnis á sumrin og því átti 
að skapa tekjur á veturna með því 
að leigja öðrum flugvélar sem voru 
ónotaðar.

Sigþór Einarsson var fram
kvæmdastjóri fyrirtækisins fyrstu 
árin. Fáeinum vikum eftir stofnun 
Loftleiða var ég ráðinn fjármála
stjóri fyrirtækisins og var annar 
starfsmaður þess. Ég gegndi því 
starfi þar til fyrir tveimur árum 
þegar ég tók við framkvæmda
stjórakeflinu af Guðna Hreinssyni.

Í fyrstu hét fyrirtækið Icelandair 
Charter and Leasing en af virðingu 
við hið gamalgróna nafn Loftleiðir 
Icelandic, annan af forverum Icel
andair, tókum við það upp. Okkur 
þykir vænt um nafnið. Það á sér 
langa sögu en það verður að viður
kennast að það er ekki þjált erlendis 
en Loftleiðir starfa eingöngu á 
erlendum mörkuðum. Það kemur 
á óvart hvað margir útlendingar 
þekkja nafnið frá gamalli tíð, sér
staklega þeir sem eldri eru.

Loftleiðir er ekki f lugfélag og 
nýtir því áhafnir Icelandair þegar 
óskað er eftir fullri þjónustu. Í upp
hafi buðum við upp á leiguflug fyrir 
ferðaskrifstofur og áhöfnin kom frá 
Icelandair. Því næst buðum við við
skiptavinum flugvél ásamt áhöfn, 
viðhaldi og tryggingum. Framan af 
var það meginhluti starfseminnar. 
Um nokkurt skeið hafa umsvifin að 
mestu snúið að því að leigja flugvél
ar og við önnumst viðhald þeirra. 
Viðskiptavinirnir ráða áhöfn og 
greiða tryggingar og allan annan 
flugtengdan rekstur.

Loftleiðir er einnig með tvær 
f lugvélar sem leigðar eru til ferða
skrifstofa sem skipuleggja lúxus
ferðir hringinn í kringum heiminn. 
Ferðirnar taka þrjár til fjórar vikur. 
Yfirleitt eru tólf til 14 í áhöfn; þrír 
f lugmenn, sex til átta f lugfreyjur, 
flugvirki og tveir kokkar. Flugfólkið 
starfar allt hjá Icelandair.“

Tíu flugvélar
Hvað er Loftleiðir með margar f lug-
vélar í rekstri?

„Loftleiðir er með tíu f lugvélar í 

Skiptu í hvelli í fraktflug enda 
farþegaflug stopp í COVID-19
Loftleiðir Icelandic fara ekki fram á fullar greiðslur frá viðskiptavinum í ljósi þess að flug liggur niðri 
vegna kórónuveirunnar. Árið fór vel af stað en svo blossaði upp heimsfaraldur sem kyrrsetti flugvélar. 
Leiguflugfélagið starfar í framandi löndum en hefur ekki tapað háum viðskiptakröfum.

Hugmyndin er að 
tengja saman 

annars vegar Afríku og 
Norður-Ameríku og hins 
vegar Evrópu og Suður-
Ameríku.

rekstri. Af tíu flugvélum á Loftleiðir 
fimm og leigir tvær af Icelandair og 
þrjár af öðrum leigusölum. Til við
bótar leigjum við eina til þrjár flug
vélar frá Icelandair yfir vetrarmán

uðina til að jafna árstíðasveifluna í 
þeirra rekstri. Icelandair nýtir jafn
framt veturinn til að sinna viðhaldi 
á f lugvélunum,“ segir Árni.

„Loftleiðir leigir f lugvélarnar 
einkum til framandi landa því þar 
höfum við samkeppnisforskot. Við 
höfum starfað í öllum heimsálfum 
og í fjölda landa. Við höfum meira 
að segja haft verkefni á Suður
skautslandinu,“ segir Árni. 

Loftleiðir hefur leigt vélar til við
skiptavina í Gana, Gvæjana, Græn
höfðaeyjum, Jakútíu, Kólumbíu, 
Líberíu, Samóa, Síerra Leóne, Papúa 
NýjuGíneu, Síberíu og Venesúela 
svo fáein lönd séu nefnd. „Verkefnið 
í Venesúela hófst þegar Hugo Chá

vez forseti var við völd,“ segir hann.

Keppa ekki á Vesturlöndum
Árni segir að Loftleiðir hafi undan
farin ár ekki getað boðið sam
keppnishæft verð fyrir vestræna 
viðskiptavini. „Þar er meiri sam
keppni og meira af fyrirtækjum 
sem geta veitt sömu þjónustu. Þess 
vegna horfum við til framandi 
markaða. Þar nýtist öll þekking 
samstæðunnar viðskiptavinum 
okkar. Yfirleitt er um að ræða flug
félög sem þurfa aðstoð á öllum 
sviðum rekstrarins. Við veitum því 
ýmsa ráðgjöf og önnumst viðhald.

Í ljósi nýrra kjarasamninga við 
flugmenn, lægra olíuverðs og veik

ari krónu verður flugflotinn okkar 
samkeppnishæfari á Vesturlöndum. 
Flugvélarnar okkar, Boeing 757 og 
767, eru frábærar. Þær draga langt og 
burðargetan er mikil en vegna ald
urs er rekstrarkostnaðurinn hærri 
en gengur og gerist. Að sama skapi 
kostar minna að leigja vélina. Í því 
felast tækifæri um þessar mundir.“

Slæmt í Venesúela
Er ekki mikil pólitísk áhætta að eiga 
viðskipti á mörgum af þessum fram-
andi mörkuðum?

„Jú, það er pólitísk áhætta á mörg
um af þeim. Oftar en ekki vinnum 
við fyrir f lugfélög í eigu ríkisins. 
Aðstæður voru sérstaklega slæmar 

Loftleiðir leigja flugvélar einkum til framandi landa. Árni segir að þar nýtist þekking samstæðunnar Icelandic Group. „Yfirleitt er um að ræða flugfélög sem þurfa aðstoð á öllum sviðum rekstrarins. “ FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Í hefðbundnu 
árferði er megnið af 

frakt á vegum Icelandair 
Cargo flutt með farþegaflug-
vélum.

Við förum ekki 
fram á fullar 

greiðslur eins og sakir 
standa, ekki frekar en okkar 
birgjar.

Tengja Grænhöfðaeyjar við fjórar heimsálfur með Boeing 757
Loftleiðir keypti meirihluta í Cabo Verde Airlines á 
Grænhöfðaeyjum ásamt íslenskum fjárfestum í lok 
árs 2018. Stjórnvöld þar í landi eiga 49 prósenta hlut. 
„Ríkisstjórn Grænhöfðaeyja í samvinnu við Alþjóða
bankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn samdi við 
okkur um að vera ráðgjafar varðandi rekstur ríkis
flugfélagsins. Flugfélagið byggir á gömlum merg en 
reksturinn hefur alla tíð verið dapur,“ segir Árni.

Cabo Verde Airlines tapaði liðlega 21 milljón dala, 
jafnvirði um 3,1 milljarði króna, í fyrra, að því er fram 
kemur í ársreikningi Icelandair Group. Loftleiðir eiga 
35 prósenta hlut í flugfélaginu og íslenskir fjárfestar 
16 prósenta hlut. Þeir eru Björgólfur Jóhannsson, 
fyrrverandi forstjóri Icelandair Group, og Kjálkanes, 
systurfélag útgerðarfyrirtækisins Gjögurs, sem á 34 
prósenta hlut í Síldarvinnslunni. Systkinin Anna og 
Ingi Jóhann Guðmundsbörn eru stærstu eigendur 
Kjálkaness en Björgólfur er einnig á meðal hluthafa 
félagsins.

„Við þekktum til félagsins því við höfðum leigt 
þeim flugvél í tvö ár skömmu eftir aldamót. Banda
rísk ferðaskrifstofa leigði af okkur flugvél og flaug 
henni frá Boston til Karabíska hafsins um helgar. Á 
virkum dögum flaug flugvélin frá Boston til Græn
höfðaeyja. Það er mikill samgangur þarna á milli.

Svo liðu mörg ár en við héldum sambandi við 
Cabo Verde Airlines. Þeir fengu okkur sem ráðgjafa í 
því skyni að koma rekstrinum í þannig horf að hægt 
væri að einkavæða flugfélagið. Í kjölfarið var okkur 
boðinn kaupréttur að ákveðnum hlut í félaginu. 
Á þeim tíma stóð til að Icelandair myndi skipta úr 

Boeing 757 í Boeing Max. Við sáum tækifæri í að 
lengja líftíma Boeing 757 með því að fljúga þeim frá 
Grænhöfðaeyjum.

Eins og þekkt er byggist viðskiptamódel Ice
landair á því að tengja saman Evrópu og Bandaríkin. 
Stærsti hluti farþega flugfélagsins nýtir tengiflug. 
Það er tækifæri til að gera slíkt hið sama á Græn
höfðaeyjum. Með Boeing 757 er hægt að tengja 
saman fjórar heimsálfur á Grænhöfðaeyjum. Einn af 
styrkleikum félagsins er að það er með réttindi til 
að fljúga til Bandaríkjanna en það er ekki algengt á 
meðal flugfélaga í Afríku.

Hugmyndin er að tengja saman annars vegar 
Afríku og NorðurAmeríku og hins vegar Evrópu 
og SuðurAmeríku. Við vorum komin með fjóra 
áfangastaði í Brasilíu, fjóra í Evrópu, þrjá í Afríku og 
tvo í Bandaríkjunum. Þegar flogið er frá Bandaríkj
unum til Nígeríu er algengt að millilent sé í París. Við 
getum því stytt flugtímann heilmikið og Nígería er 
stór markaður.

Það eru mikil tækifæri í rekstri Cabo Verde Airlines 
en reksturinn hefur verið erfiðari en við áttum von 
á. Það þarf að byggja upp sterkari innviði og það er 
krefjandi. Það var ekki hugmyndin upphaflega en 
nú stýrir starfsmaður okkar, Erlendur Svavarsson, 
fyrirtækinu.

Hvað framtíðin ber í skauti sér á eftir að koma í 
ljós. Við erum að leita að langtímafjármögnun fyrir 
félagið. Reksturinn verður ekki jafn umsvifamikill 
á næstunni og skömmu fyrir kórónuveiruna,“ segir 
Árni.

í Venesúela. Að endingu fengum 
við þar nánast allt greitt eftir að við 
fórum úr landinu. Það var ótrúlega 
vel að verki staðið því að á þeim 
tíma var, og er örugglega enn, erfitt 
að flytja dollara úr landinu.“

Háar tryggingar
Hvernig háttið þið greiningu á þess-
um viðskiptavinum?

„Við rýnum í ársreikninga en 
þeir standast ekki alltaf þær kröfur 
sem eðlilegt er að gera til þeirra. 
Við óskum eftir háum tryggingum 
í reiðufé. Ef eitthvað bjátar á erum 
við með fé sem dugir í nokkra mán-
uði og nýtist til að fara úr landinu og 
markaðssetja flugvélina til annarra 
viðskiptavina.

Loftleiðir hefur verið rekið með 
hagnaði fyrir utan fyrstu tvö starfs-
árin. Stæði Loftleiðir eitt og sér 
væri reksturinn áhættusamur en 
sem hluti af samstæðu Icelandair 

Group hjálpum við til við að dreifa 
áhættunni. Í fjármálahruninu 2008 
lögðum við mikið til samstæðunn-
ar. Það var ekki kreppa í Jakútíu og 
Papúa Nýju-Gíneu á þeim tíma. Við 
vorum því með stöðugt sjóðstreymi 
í dollurum sem samstæðan naut 
góðs af á erfiðustu mánuðunum.

Í kórónuveirunni er því ekki að 
heilsa. Öll f lugfélög í heiminum eru 
í vanda, líka okkar viðskiptavinir.“

Loftleiðir hagnaðist um 12,7 millj-
ónir dollara eða 1,9 milljarða króna 
á árinu 2018 og tekjur námu 113,9 
milljónum dollur eða jafnvirði 16,7 
milljarða króna. Arðsemi eiginfjár 
var 64 prósent á árinu 2018 og eigin-
fjárhlutfallið 47 prósent. Árni segir 
að árið 2018 hafi ekki verið óvenju-
legt í rekstrinum. „Það hafa komið 
betri ár en þetta.“

Ekki tapað stórum kröfum
Eru viðskiptin það áhættusöm að 
þið getið leyft ykkur að rukka hærra 
verð?

„Þegar áhættan er meiri þarf að 
gera kröfu um meiri arðsemi. Jafn-
vel þótt fjöldi gamalla viðskipta-
vina hafi orðið gjaldþrota höfum 
við ekki tapað stórum viðskipta-
kröfum.“

Hvernig er að senda Íslendinga 
sem eru aldir upp við öryggi og frið-
sæld til framandi og jafnvel hættu-

legra landa til að ná stórum samn-
ingum?

„Á Íslandi þekkist ekki stétta-
skipting. Við komum fram við 
okkar viðskiptavini af fullri virð-
ingu og erum lausnamiðuð. Þess 
vegna tekst okkur að byggja upp 
mjög góð sambönd. Slík sambönd er 
ekki hægt að byggja upp á fjarfund-
um eins og stundum er rætt um um 
þessar mundir. Öryggi er alltaf sett í 
fyrsta sæti og við sendum okkar fólk 
ekki inn á hættusvæði.“

Hvernig horfir árið við þér í 
rekstri Loftleiða?

„Það er of snemmt að segja, það 
verður bara að koma í ljós. Árið leit 
afar vel út þar til um miðjan mars 
þegar kórónuveiran blossaði upp 
og nær allt f lug í heiminum lá niðri. 
Það mun taka marga mánuði fyrir 
okkar hefðbundnu starfsemi að 
komast í samt lag. Fraktsamningar 
hjálpa til á þessum erfiðu tímum. 
Það eru stuttir samningar. Við erum 
að flytja lækningavörur í tengslum 
við kórónuveiruna frá Kína til 
Bandaríkjanna, Kanada og Þýska-
lands.

Ég tel, að ef við getum nýtt f lug-
vélar frá Icelandair í sumar, getum 
við sinnt þessum verkefnum fram á 
haust. Það er búið að leggja mörgum 
breiðþotum og við njótum góðs af 
því að reka slíkar f lugvélar núna 
því þær bera meiri farm en þær sem 
njóta hylli meðal f lestra f lugfélaga 
um þessar mundir. Eins má reikna 
með því að það skapist þörf í Afríku 
og Suður-Ameríku eftir hjálpar-
gögnum frá Kína til að bregðast við 
kórónuveirunni. Kína virðist vera 
helsti framleiðandi andlitsgríma 
og fleira sem nýtist í heimsfaraldr-
inum. Flugvélar okkar eru góður 
kostur í löngum f lugum þar sem 
flytja þarf mikinn farm.“

Sveigjanleiki
Hvernig stóð á að þið náðuð þessum 
fraktviðskiptum? Eru ekki margir 
aðrir að reyna að ná þessum sömu 
samningum?

„Að sjálfsögðu. Þetta lýsir ágæt-
lega hve sveigjanlegur reksturinn er. 
Við byrjuðum á þremur sambæri-
legum f lugum frá Kína til Íslands 
og nutum til þess góðrar aðstoðar 
frá Samgöngustofu, utanríkisráðu-
neytinu og kínverska sendiráðu-
neytinu á Íslandi. Það munar miklu 
í verkefni sem þessu hve boðleiðir 
hérlendis eru stuttar. Styrkleiki 
okkar er að hugsa út fyrir boxið og 
finna lausnir, grípa tækifærin þegar 
þau gefast. Starfsmenn Loftleiða, 
Icelandair Cargo og Icelandair unnu 
frábært starf við undirbúning þessa 
verkefnis og f lugmenn, hlaðmenn 
og f lugvirkjar hafa framkvæmt 
f lugin af mikilli fagmennsku og 
útsjónarsemi.

Viðskiptavinur okkar í fyrsta 

verkefninu var flutningafyrirtækið 
DB Schenker. Móðurfélagið í Þýska-
landi hafði í kjölfarið samband og 
óskaði eftir 45 f lugum frá Kína til 
Þýskalands – það er umtalsvert. Í 
framhaldinu höfðu þrír aðrir við-
skiptavinir samband. Það er mikil 
eftirspurn.“

Góð krísustjórnun
Árni nefnir f leiri dæmi um hve 
sveigjanlegt Icelandair Group er í 
rekstri. Samstæðan hafi líka getað 
brugðist skjótt við eftir hryðju-
verkin í Bandaríkjunum 11. sept-
ember árið 2001, fjármálahrunið 
2008 og eldgosið í Eyjafjallajökli 
árið 2010. „Við eldgosið í Eyjafjalla-
jökli var tengiflug Icelandair flutt til 
Glasgow á skömmum tíma. Það er 
skólabókardæmi um framúrskar-
andi krísustjórnun,“ segir hann.

Hvernig er nýtingin á f lugvél-
unum ykkar?

„Nýting á fraktf lugvélunum er 
afar góð. Nýtingin á farþegavélun-
um, sem að öllu jöfnu er góð, er lítil 
um þessar mundir. Það er gaman að 
segja frá því að stærsti viðskipta-
vinur okkar, sem er ríkisflugfélagið 
í Papúa Nýju-Gíneu, heldur uppi 
fjórðungi af áætlunarflugi sínu. Það 
er mun meira en hjá flestum öðrum 
flugfélögum í heiminum. Það er gert 
vegna þess að flugfélagið er staðsett 
á eyju og fjórðungur af áætlunar-
fluginu er einungis ein flugvél. Flug-
félagið flýgur níu sinnum á viku til 
viðbótar við einstaka leiguf lug. 
Almennt er f lugfélagið með fjórar 
f lugvélar í alþjóðlegu f lugi og við 
leigjum þeim þær allar.

Við eigum hlut í f lugfélaginu 
Cabo Verde á Grænhöfðaeyjum 
ásamt íslenskum fjárfestum. Starf-
semin þar liggur nú niðri vegna 
kórónuveirunnar.

Við hugðumst f ljúga 18 VIP-flug 
hringinn í kringum hnöttinn í ár. 
Við höfðum lokið tæplega fimm 
flugum þegar kórónuveiran bloss-
aði upp. Við vitum ekki hvort flugin 
verða fleiri í ár. Ég hef engu að síður 
tröllatrú á því að það skapist mikil 
tækifæri fyrir flugvélarnar tvær sem 
við notum í það flug. Þetta eru stór-
ar f lugvélar með tiltölulega fá sæti. 
Það eru vafalaust margir sem hafa 
áhuga á að hafa rúmt á milli sín og 
annarra farþega í ljósi kórónuveir-

unnar. Mögulega munu íþróttalið 
eða hljómveitir taka f lugvélarnar 
á leigu. Þær verða markaðssettar af 
krafti í sumar.

Við höfum ekki getað leigt út 
margar f lugvélar á sumrin því Ice-
landair hefur nýtt þær í sín flug. Nú 
skapast tækifæri fyrir okkur að láta 
að okkur kveða yfir sumartímann á 
meðan starfsemi Icelandair er tak-
mörkuð.“

Hjálpa hver öðrum
Hvernig hljóða samningarnir um 
leigu á f lugvélum? Fáið þið ekki 
greitt nema f logið sé?

„Samningarnir eru á þá vegu 
að það eigi að borga fyrir leigu á 
f lugvélunum þó ekkert sé f logið. 
Aðstæður eru með þeim hætti að 
öll f lugfélög í heiminum glíma við 
mikinn vanda. Rétt eins og okkar 
birgjar aðstoða okkur hjálpum við 
okkar viðskiptavinum við að end-
urskipuleggja reksturinn og endur-
skipuleggja samninga við okkur.

Við förum ekki fram á fullar 
greiðslur eins og sakir standa, ekki 
frekar en okkar birgjar. Á móti er 
verið að lengja samningana. Þótt 
reksturinn í ár verði ekki góður 
erum við að tryggja okkur tekjur 
þegar fram líða stundir sem voru 
ekki til staðar fyrir kórónuveiruna. 
Allir í f luggeiranum verða að taka 
höndum saman og hjálpa hver 
öðrum.“

Hver er munurinn á rekstri leigu-
f lugfélags og f lugfélags? Hvort er 
meiri áhætta eða minni hjá leigu-
f lugfélögum?

„Flestir myndu segja að það væri 
áhættusamara að reka leiguf lug-
félag. En afkoma okkar hefur verið 
afar stöðug. Það er vegna þess að við 
leigjum að miklu leyti til lengri tíma 
f lugvélar með viðhaldi. Flugfélög 
leigja alla jafna flugvélar með áhöfn 
til skemmri tíma, annað hvort til að 
jafna skammtímasveiflur eða prófa 
nýja f lugleið í fáeina mánuði í stað 
þess að bæta við flugvél í f lotann til 
margra ára. Þess vegna er almennt 
talið að rekstur leiguf lugfélaga sé 
áhættusamari.“

Árni segir að alla jafna séu leigu-
samningarnir með viðhaldi til fjög-
urra til sex ára, leigusamningar með 
áhöfn frá þremur til tólf mánuðum 
og VIP samningarnir séu til þriggja 
ára.

Varahlutasala í Miami
Hann segir í byrjun árs í fyrra hafi 
Loftleiðir farið af stað með vara-
hlutasölu í Miami. Þar sé einn 
starfsmaður. „Við kaupum flugvélar 
til niðurrifs. Þetta er í raun hluti af 
því að vera í f luggeiranum. Áður sá 
deild á vegum Icelandair um þetta 
en nú sinnir hún einvörðungu 
þörfum þess flugfélags og við seljum 
varahluti til annarra.“

Loftleiðir leigja flugvélar einkum til framandi landa. Árni segir að þar nýtist þekking samstæðunnar Icelandic Group. „Yfirleitt er um að ræða flugfélög sem þurfa aðstoð á öllum sviðum rekstrarins. “ FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Eitt af meginmark-
miðum fyrirhug-

aðrar regluumgjarðar er að 
draga úr hættunni á græn-
þvotti.

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

1,6
milljarðar króna var hagn-
aður HS Veitna á síðasta ári.

Starfskjaranefnd Haga hafði 
fundað með Finni Árnasyni, 
fráfarandi forstjóra smásölu-

félagsins, til þess að aðlaga starfs-
samninga hans og Guðmundar 
Marteinssonar að nýrri starfskjara-
stefnu, áður en þeir sögðu upp 
störfum hjá Högum. Þetta kemur 
fram í nýbirtri skýrslu starfskjara-
nefndar. Nefndin, sem var skipuð 7. 
júní 2019, fór yfir starfskjör æðstu 
stjórnenda Haga og komst að þeirri 
niðurstöðu að starfssamningar 
Finns og Guðmundar væru ekki í 
samræmi við nýja starfskjarastefnu 
sem var samþykkt á aðalfundi 
félagsins í fyrra.

Í framhaldinu áttu Erna Gísla-
dóttir stjórnarformaður og Davíð 
Harðarson varaformaður fundi 

með Finni Árnasyni varðandi leiðir 
til að aðlaga samninga hans og Guð-
mundar að nýrri stefnu félagsins. Að 
lokum reyndist ekki þörf á því þar 
sem bæði Finnur og Guðmundur 
sögðu upp störfum hjá félaginu. 
Starfslok þeirra verða í síðasta lagi 
í lok júní.

Ljóst hefur verið að gera þyrfti 
nýja samninga við helstu stjórn-
endur Haga á grunni breyttrar 
starfskjarastefnu eins og kom fram 
í nýlegri umfjöllun Markaðarins, 
þar sem greint var frá því að Hagar 
þyrftu að gjaldfæra hjá sér yfir 300 
milljóna króna einskiptiskostnað 
vegna starfsloka Finns og Guð-
mundar. Í umfjöllun Markaðarins 
var haft eftir heimildum að ágrein-
ingur um breytingar á launakjörum 

væri þó ekki ein af helstu ástæðum 
starfsloka þeirra.

Við gerð starfskjarastefnunnar 
var meðal annars horft til þess að 
betri upplýsingar væru veittar um á 
grunni hvaða samanburðar heildar-
laun stjórnenda byggðust, meira 
gegnsæi væri um hlutfallið milli 
fastra og árangurstengdra greiðslna 
og að fjárhæð kaupauka geti að 
hámarki svarað til fjögurra mánaða 
grunnlauna forstjóra.

Nefndin hefur samið um starfs-
kjör Finns Oddssonar, nýráðins 
forstjóra Haga. Laun hans verða 3,7 
milljónir á mánuði auk hefðbund-
inna hlunninda. Þá var samið um 
nýtt kaupaukakerfi í samræmi við 
starfskjarastefnu félagsins.

Finnur fær eins mánaðar kaup-

auka greiddan ef 100 prósentum af 
áætlunum félagsins um EBITDA, þ.e. 
afkomu fyrir afskriftir fjármagnsliða 
og skatta, er náð og annan mánuð til 
viðbótar ef 110 prósentum er náð. Þá 
fær hann þriðja mánuðinn greiddan 
ef samþykktum innri markmiða er 
náð og þann fjórða ef EBITDA félags-
ins vex í prósentum meira en neyslu-
vísitala.

Í tillögum að starfskjarastefnu 
Haga, sem verður lögð fyrir aðal-
fund félagsins í júní, hefur verið 
bætt við ákvæði um að uppsagnar-
frestur æðstu stjórnenda skuli vera 
að hámarki 12 mánuðir. Guðmundur 
Marteinsson, sem hefur starfað hjá 
Bónus í nærri þrjá áratugi, var með 
þriggja ára uppsagnarfrest þegar 
hann sagði upp störfum. –þfh 

Funduðu með forstjóra Haga um breytingu starfskjara

Rekstrartekjur HS Veitna námu alls 
7,2 milljörðum króna á síðasta ári.

Hagnaður HS Veitna var 1.592 
milljónir króna á síðasta ári 
og jókst um meira en 130 

prósent frá fyrra ári þegar hann var 
um 682 milljónir króna. Aukningin 
kemur að stærstum hluta til vegna 
niðurfellingar á langtímaskuldum 
félagsins í kjölfar dóms Hæstaréttar 
í deilumáli þess og HS Orku.

Án áhrifa af umræddri niður-
fellingu hefði heildarhagnaður HS 
Veitna verið ríf lega 900 milljónir 
króna í fyrra.

Hæstiréttur staðfesti sem kunn-
ugt er dóm Landsréttar þess efnis að 
samkomulag HS Orku og HS Veitna 
frá árinu 2011 um greiðslur síðar-
nefnda félagsins á hluta af reikn-
uðum lífeyrisskuldbindingum sem 
hvíldu á hinu fyrrnefnda hefði verið 
ólögmætt.

Rekstrartekjur HS Veitna voru 
um 7,2 milljarðar króna í fyrra, 
borið saman við 6,9 milljarða króna 
árið 2018, og þá var rekstrarhagn-
aður félagsins ríflega 1,7 milljarðar 
króna árið 2019 og jókst um þrettán 
prósent á milli ára.

HS Veitur áttu eignir upp á 30,9 
milljarða króna í lok síðasta árs en 
á sama tíma var eigið fé félagsins 
14,4 milljarðar króna og eiginfjár-
hlutfallið því 47 prósent.

Lífeyrissjóðirnir Frjálsi, Almenni 
og Eftirlaunasjóður atvinnuf lug-
manna bættu við sig í HS Veitum, 
í gegnum HSV eignarhaldsfélag, 
á síðasta ári, eftir því sem fram 
kemur í ársreikningi eignarhalds-
félagsins sem fer með 34 prósenta 
hlut í veitufyrirtækinu. Þá bættist 
Festa lífeyrissjóður í hluthafahóp 
eignarhaldsfélagsins með tveggja 
prósenta hlut.

Eins og kunnugt er seldu Akur 
fjárfestingar og TM samanlagt 29 
prósenta hlut í HSV eignarhalds-
félagi í fyrra til framtakssjóðsins 
Innviða fjárfestinga sem er að lang-
stærstum hluta fjármagnaður af 
lífeyrissjóðum. -kij

Stóraukinn 
hagnaður 
HS Veitna

Finnur Árnason, fráfarandi forstjóri 
Haga.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Miklar breytingar 
verða á reglu-
verki fjármála-
m a r k a ð a  á 
næstu árum til 
að bregðast við 

aukningu í UFS-f lokkun fjárfest-
inga. Fjármálaeftirlit Seðlabank-
ans hefur takmarkaðar heimildir 
til að koma í veg fyrir grænþvott 
fjárfestinga og skortur er á viður-
kenndri skilgreiningu á grænum 
skuldabréfum. Þetta segir Unnur 
Gunnarsdóttir, varaseðlabanka-
stjóri fjármálaeftirlits Seðlabanka 
Íslands, í samtali við Markaðinn.

„Takmarkaðar lagaheimildir eru 
til þess eins og staðan er í dag,“ segir 
Unnur, spurð hvernig fjármálaeftir-
litið geti komið í veg fyrir grænþvott 
fjárfestinga, þ.e.a.s. að fjárfestingar 
séu flokkaðar með UFS-þáttum án 
þess að mikið sé á bak við flokkun-
ina.

„Ef um villandi upplýsingagjöf er 
að ræða getur fjármálaeftirlitið þó 
nýtt heimildir í lögum um eðlilega 
og heilbrigða viðskiptahætti,“ bætir 
hún við.

Ekki eru skýr ákvæði í íslenskum 
lögum sem kveða á um UFS-fjárfest-
ingar, sem fela í sér að tekið sé tillit 
til umhverfis- og samfélagsþátta, auk 
góðra stjórnarhátta. Þó er kveðið á 
um að lífeyrissjóðir skuli setja sér 
siðferðisleg viðmið í fjárfestingum. 
Margir lífeyrissjóðir hafa innleitt 
UFS-sjónarmið við fjárfestingar til 
að svara kalli um aukna ábyrgð í 
umhverfis- og samfélagsmálum og 
bætta stjórnarhætti. Flestir þeirra 
hafa stuðst við heimsmarkmið og 
viðmið Sameinuðu þjóðanna.

Spurð hvort hætta sé á grænþvotti 
miðað við núverandi löggjöf segir 
Unnur að svo sé.

„Til að mynda vantar samræmda 
skilgreiningu á grænum skulda-
bréfum, sem er viðurkennd af stjórn-
völdum. Eitt af meginmarkmiðum 
fyrirhugaðrar regluumgjarðar, er að 
draga úr hættunni á grænþvotti og er 
flokkunarkerfið sem innleitt verður 
með Taxonomy-reglugerðinni hluti 
af þeirri umgjörð,“ segir Unnur. Sam-
ræming flokkunar sé forsenda þess 
að hægt sé að framfylgja kröfum 
varðandi UFS.

„Svokölluð flokkunarfræði (tax-
onomy) sem unnin hefur verið af 
sérfræðingum á vettvangi Fram-
kvæmdastjórnar ESB miðar að því 
að samræma hvernig þessar fjár-
festingar eru flokkaðar og metnar,“ 
segir Unnur. Stefnt er að því að 
ákvæði Taxonomy-reglugerðarinnar 
er varða umhverfisþætti, taki gildi í  

lok árs 2021 og önnur ákvæði hennar 
ári síðar.

Hefur f jármálaeftirlitið haft 
afskipti af fyrirtækjum, stofnunum 
eða einstaklingum vegna UFS-flokk-
unar?

„Þar sem ekki eru skýr ákvæði 
sem kveða á um UFS-fjárfestingar 
í innlendri löggjöf eru heimildir 
eftirlitsins takmarkaðar að þessu 
leyti og því hefur það ekki gripið til 
aðgerða,“ segir Unnur, en hún bætir 
við að fjármálaeftirlitið hafi þó gert 
athugun á beitingu siðferðislegra 
viðmiða við fjárfestingaákvarðanir 
lífeyrissjóða síðastliðið haust.

„Niðurstöðurnar voru þær að slík 
beiting væri ekki langt á veg komin 
og aðferðafræðin enn í mótun. Lík-
legt er að fram undan séu breyting-
ar á regluverki lífeyrissjóða, í átt að 
beitingu UFS-þátta og þeir endur-

spegli þannig þá þróun sem á sér 
stað á evrópskum lífeyrismarkaði,“ 
segir Unnur.

Þá nefnir Unnur að við árlegt 
áhættumat eftirlitsskyldra aðila, er 
fylgni við eigin stefnu metin sem 
hluti af mati á stjórnarháttum. „Í 
þeim tilvikum þar sem félag hefur 
sett sér stefnu um ábyrgar fjár-
festingar og UFS-þætti, væri það því 
hluti af áhættumati eftirlitsins að 
meta hvernig stefnunum er fylgt.“

Veigamiklar breytingar
Unnur segir að gera megi ráð fyrir 
að stefnumörkun framkvæmda-
st jór na r Ev rópu samband sins 
(Green deal) í umhverfismálum 
muni hafa áhrif á allt regluverk á 
fjármálamarkaði og veigamiklar 
breytingar á tilskipunum og reglu-
gerðum séu í farvatninu.

„Evrópusambandið hefur til að 
mynda innleitt kröfur um UFS í til-
skipun um starfstengda lífeyrissjóði. 
Þótt íslenskir lífeyrissjóðir teljist 
ekki til starfstengdra lífeyrissjóða, 
er talið viðeigandi að hafa hliðsjón 
af EES-löggjöfinni þar sem það á við,“ 
segir Unnur. Í tilskipuninni er lögð 
áhersla á mikilvægi UFS-þátta við 
mótun fjárfestingastefnu og áhættu-
stýringu sjóðanna.

„Ætlast er til þess að sjóðirnir geti 
gert eftirlitsaðilum grein fyrir með 

hvaða hætti UFS-þættir eru teknir 
inn í fjárfestingarferli og áhættu-
stýringu. Einnig er lögð áhersla á 
almenna upplýsingagjöf um mikil-
vægi UFS-þátta við fjárfestinga-
ákvarðanir og áhættu þeim tengda,“ 
segir Unnur.

Seint á síðasta ári var samþykkt 
reglugerð ESB um upplýsingagjöf 
varðandi sjálf bærar fjárfestingar 
á fjármálamarkaði, sem gildir um 
alla aðila á fjármálamarkaði og gerir 
kröfur um að þeir birti á heimasíðu 
sinni hvernig þeir taka tillit til sjálf-
bærrar áhættu í áhættustýringu 
sinni og meta áhrif á sjálfbæra þætti. 
Reglugerðin mun taka gildi innan 
Evrópu 10. mars 2021 og verða tekin 
inn í EES-samninginn.

Þá segir Unnur fyrirséð að gerð 
verði krafa um að fjármálafyrirtæki 
og vátryggingafélög þurfi að taka til-
lit til UFS-þátta í áhættustýringu og 
við álagspróf. Litið enn lengra inn í 
framtíðina sé áætlað að UFS-þættir 
verði hafðir til hliðsjónar í árlegu 
innra mati á eiginfjárþörf fjármála-
fyrirtækja (ICAAP) og eigin áhættu- 
og gjaldþolsmati vátryggingafélaga 
(ORSA) sem og inn í eftirlitsferlið 
(SREP/SRP).

Spurð hvenær megi búast við því 
að nýjar reglur sem varða UFS taki 
gildi á Íslandi segir Unnur að áætl-
aður tímarammi sé næstu 3-5 ár.

Vantar tól gegn grænþvotti
Fjármálaeftirlit Seðlabankans hefur takmarkaðar heimildir til að koma í veg fyrir grænþvott fjárfest-
inga. Veigamiklar breytingar í farvatninu. Vantar samræmda skilgreiningu á grænum skuldabréfum.

Unnur Gunnarsdóttir er varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. 
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Helga Melkorka 
Óttarsdóttir
lögmaður og 
eigandi á LOGOS

Þann 12. maí síðastlið-
inn samþykkti Alþingi 
heildarlög um vernd 
uppljóstrara. Löggjöfin 
tekur saman á einum 
stað þá vernd sem upp-

ljóstrarar (e. whistleblowers) njóta 
fyrir að deila upplýsingum um 
ólöglega eða ámælisverða háttsemi 
vinnuveitanda. Hinni nýju löggjöf 
er ætlað að færa þessa vernd út með 
almennum hætti. Nær hún hvoru-
tveggja til starfsmanna í einkageir-
anum og til opinberra starfsmanna. 
Í tilfelli þeirra síðarnefndu er jafn-
framt lögbundin skylda til upp-
ljóstrunar.

Vernd uppljóstrara er tvíþætt. 
Annars vegar telst það ekki brot á 
þagnar- eða trúnaðarskyldu sem 
starfsmaðurinn er bundinn að 
ljóstra upp um ámælisverða hátt-

semi vinnuveitandans. Gildir það 
hvort sem slík trúnaðarskylda er 
lögð á starfsmanninn samkvæmt 
lögum eða samkvæmt samningi. 
Hefur slík miðlun upplýsinga hvorki 
refsi- né skaðabótaábyrgð í för með 
sér. Uppljóstrunin getur heldur ekki 
leitt til stjórnsýsluviðurlaga eða til 
íþyngjandi úrræða að starfsmanna-
rétti, svo sem uppsagnar.

Hins vegar felst í verndinni að 
tryggja að vinnuveitandi láti ekki 
starfsmann sinn gjalda fyrir lög-
mæta uppljóstrun. Rætt er um 
óréttláta meðferð, en í henni felst 
t.a.m. að rýra réttindi, breyta starfs-
skyldum á íþyngjandi hátt eða 
brottrekstur úr starfi. Ef viðkom-
andi starfsmanni tekst að leiða líkur 
að því að hann hafi sætt óréttlátri 
meðferð fellur það í skaut vinnu-
veitandans að sanna að ákvörðun sé 
ekki vegna uppljóstrunarinnar. Ber 
vinnuveitandanum að greiða bætur 
fyrir það tjón sem hann veldur með 
óréttlátri meðferð, bæði vegna fjár-
tjóns og miska, takist sú sönnun 
ekki.

Skilyrði verndar
Vernd samkvæmt lögunum tekur til 
þess þegar starfsmaður greinir frá 
upplýsingum í góðri trú, um brot á 
lögum eða aðra ámælisverða hátt-
semi, í starfsemi vinnuveitanda. Þá 
er jafnframt gerður greinarmunur 
á svokallaðri innri uppljóstrun og á 
ytri uppljóstrun.

Með innri uppljóstrun er átt við 
að upplýsingum sé miðlað innan 
viðkomandi fyrirtækis eða stofn-
unar, s.s. til næsta yfirmanns, eða til 

annarra sem stuðlað geti að því að 
látið verði af háttseminni sem um 
ræðir. Dæmi um hið síðarnefnda 
væri miðlun upplýsinga til lögreglu 
eða annarra eftirlitsaðila, t.d. til 
Vinnueftirlitsins.

Það telst ytri uppljóstrun þegar 
starfsmaður miðlar upplýsingum 
til utanaðkomandi aðila, s.s. fjöl-
miðla. Ytri uppljóstrun nýtur ekki 
verndar laganna nema innri upp-
ljóstrun hafi fyrst verið reynd 
án fullnægjandi viðbragða og að 
starfsmaðurinn hafi haft ástæðu til 
að ætla að umrædd háttsemi gæti 
varðað fangelsisrefsingu. Í algjörum 
undantekningartilvikum er ytri 
uppljóstrun heimil án þess að innri 
uppljóstrun hafi áður farið fram.

Starfsmaður samkvæmt lögun-
um telst hver sá sem hefur aðgang 
að upplýsingum eða gögnum um 

starfsemi vinnuveitanda vegna 
hlutverks síns. Lögin taka bæði 
til ráðinna starfsmanna og ann-
arra sem starfa fyrir viðkomandi 
vinnuveitanda, s.s. verktaka eða 
starfsnema. Uppljóstrun sem nýtur 
verndar laganna tekur aðeins til 
starfsemi vinnuveitanda. Þannig 
væri lögmanni eða presti einungis 
heimilt að ljóstra upp um ámælis-
verða háttsemi vinnuveitanda síns, 
en ekki ámælisverða háttsemi sinna 
skjólstæðinga.

Þá er það skilyrði verndar að upp-
lýsingum sé miðlað í góðri trú. Með 
því er átt við að starfsmaður hafi haft 
góða ástæðu til að telja upplýsing-
arnar réttar, að það hafi verið í þágu 
almennings að miðla þeim og að við-
komandi starfsmaður hafi ekki átt 
annarra kosta völ til að koma í veg 
fyrir ámælisverða háttsemi. Mann-

réttindadómstóll Evrópu hefur skýrt 
hugtakið svo að miðlun upplýsinga 
vegna persónulegrar óvildar eða 
metnaðar starfsmanns eigi ekki að 
njóta verndar. Breytingin var gerð til 
þess að það lægi skýrt fyrir að góð-
mennska uppljóstrarans sé vernd-
inni óviðkomandi.

Skilyrðið um góða trú á að koma 
í veg fyrir að miðlun upplýsinga 
sem á ekkert erindi við aðra njóti 
verndar. Jafnframt felst í skilyrðinu 
afsláttur af kröfum til uppljóstrara. 
Þannig er það ekki skilyrði verndar 
að upplýsingar sem miðlað er séu 
raunverulega réttar eða varði raun-
verulega ámælisverða háttsemi eða 
lögbrot. Einungis er gerð krafa um 
að viðkomandi starfsmaður hefði 
mátt telja að upplýsingarnar væru 
áreiðanlegar og að þær varði ámælis-
verða háttsemi.

Verklag á vinnustöðum
Í fyrirtækjum og á öðrum vinnu-
stöðum þar sem starfa 50 eða fleiri 
starfsmenn er skylda að setja reglur 
um verklag við uppljóstrun starfs-
manna. Skulu þær vera skriflegar og 
þar skal kveða á um móttöku, með-
höndlun og afgreiðslu tilkynninga 
um hugsanleg lögbrot eða ámælis-
verða háttsemi. Jafnframt er Vinnu-
eftirlitinu gert að útbúa fyrirmynd 
að verklagsreglum sem fyrirtæki 
á almennum markaði geta lagt til 
grundvallar og eftir atvikum breytt 
eftir eigin þörfum.

Meginefni laganna tekur gildi 
þann 1. janúar 2021, og því ætti 
svigrúm til innleiðingar á verklagi 
að vera fullnægjandi.

Lög um vernd uppljóstrara 

Jónas Már Torfa-
son, laganemi  
á LOGOS.
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Bakgrunn þeirra 
vatnaskila sem 

urðu í upphafi árs 2015 er að 
hluta til hægt að rekja til 
ársfundar Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins í október 2014.

Í Markaðnum í síðustu viku 
birtist grein eftir Hörð Ægis-
son um nýútgefna bók Sigurðar 

Más Jónssonar, „Afnám haftanna – 
Samningar aldarinnar?“. Hörður fer 
fremur mjúkum höndum um bók 
Sigurðar að mati þess sem hér ritar 
því hún er um margt meingölluð. 
Megintesa bókarinnar virðist vera 
sú að hin árangursríka niðurstaða 
á árinu 2015 varðandi uppgjör slita-
búa föllnu bankanna hafi þrátt fyrir 
tilhneigingu „kerfisins“ til að draga 
lappirnar, fyrst og fremst fengist 
vegna stefnufestu þáverandi for-
sætisráðherra og aðkomu aðila utan 
stjórnsýslunnar. Undirtesa verksins 
er að lítið hafi verið gert til að vinna 
að losun fjármagnshafta áður en 
ríkisstjórn hans kom til valda.

Til að undirbyggja þessar kenn-
ingar þarf ýmsar fullyrðingar sem 
eru ýmist rangar eða villandi, auk 
þess sem heilu kaf lana vantar í 
heildarsöguna. Ég er ekki viss um 
að hér sé endilega um ásetning 
af hálfu höfundar að ræða. Hann 
geldur hins vegar fyrir lélega heim-
ildarvinnu og tekur líklega sjálfs-
upphefjandi sögur ónafngreindra 
heimildarmanna góðar og gildar. 
Trúverðugleiki bókarinnar hefði 
orðið meiri ef hann hefði líka leitað 
í smiðju þeirra sem stóðu í stafni 
í þessu máli í Seðlabankanum. Í 
stuttri blaðagrein er ekki hægt að 
fjalla um allar missagnir í bókinni 
né fylla í allar eyður en nokkur 
atriði eru rakin hér á eftir. Þörf er 
á að gera ítarlegri greinargerð um 
málið í heild en það bíður betri 
tíma.

Vatnaskil í ársbyrjun 2015
Hörður vill réttilega leggja meiri 
áherslu en gert er í bókinni á hlut 
Seðlabankans í því að skapa þá 
vígstöðu gagnvart kröfuhöfum 
slitabúa föllnu bankanna árið 2012 
sem svo vel vannst úr á árinu 2015. 
Hann dregur líka skýrar fram að 
vatnaskil urðu í vinnunni við losun 
hafta þegar hún var endurskipu-
lögð í janúar 2015. Það vantar hins 
vegar að draga fram að það varð 
einnig viss stefnubreyting á fyrstu 
mánuðum ársins 2015 frá þeim hug-
myndum sem höfðu töluverðan 
hljómgrunn í fyrri ráðgjafar- og 
framkvæmdahópum ríkisstjórnar 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar 
og margir álitsgjafar hömpuðu 
einnig. Þær fólust í af brigðum og 
mismunandi blöndum af „gjald-
þrotaleið“, „krónuvæðingarleið“ 
og því sem kallað var „gjaldeyrir-
inn heim“. Þá var um leið oft lögð 
áhersla á að heimili og fyrirtæki 
yrðu losuð úr höftum annaðhvort 
samtímis og slitabú og af lands-
krónueigendur, eða á undan.

Því er ekki að leyna að ég hafði 
töluverðar efasemdir um þessar 
hugmyndir þar sem ég taldi þær 
bæði efnahagslega og lagalega 
áhættusamar og betri í boði. Það 
fór enda svo að sú leið sem farin 
var við losun fjármagnshafta á 
árunum 2015-2017 var meir í sam-
ræmi við það sem ég hafði aðhyllst 
í langan tíma áður, þ.e. „krónu-
hreinsunarleið“ varðandi slitabúin 
og að almenn losun hafta á heimili 
og fyrirtæki kæmi eftir að greiðslu-
jafnaðarvandinn vegna uppgjörs 
slitabúa og af landskróna hafði 
verið leystur eða takmarkaður. Með 
þessu móti væri líklegast að stöðug-
leiki yrði varðveittur við losunina 

og lagalegri áhættu haldið í skefj-
um. Nákvæm og framkvæmanleg 
útfærsla á þessu varð hins vegar 
ekki til fyrr en á árinu 2015 þegar 
árangursríkt samstarf allra þeirra 
sem voru hluti af hinu nýja skipu-
lagi skilaði árangri.

Aðgerðir 2012
Í mars 2012 voru slitabú föllnu 
bankanna með lögum frá Alþingi 
sett undir fjármagnshöftin. Seðla-
banki Íslands hafði frumkvæði að 
þeirri lagasetningu. Tillaga bank-
ans byggðist á ítarlegri greiningu 
sem sýndi að án mótvægisaðgerða 
fælist í uppgjöri slitabúanna alvar-
legur greiðslujafnaðarvandi sem 
myndi að óbreyttu brjótast út í 
gengisfalli og efnahagslegum og 
fjármálalegum óstöðugleika. Ekki 
er lengur efast um mikilvægi þessa 
skrefs fyrir jákvæða niðurstöðu 
málsins og Sigurður Már gerir það 
heldur ekki í sinni bók. Þessi stað-
reynd stangast hins vegar illa á við 
fullyrðingar sem víða koma fram 
í hans bók að Seðlabankinn hafi 
ítrekað eftir þetta gert lítið úr þeim 
greiðslujafnaðarvanda sem fólst 
í þessu uppgjöri. Þá fullyrðingu í 
grein Harðar að ekki hafi verið ein-
hugur innan bankans um nauðsyn 
þessarar lagasetningar hef ég ekki 
heyrt áður og var þó þekktur fyrir 
það að leyfa fólki innan bankans að 
viðra skoðanir sínar við mig.

Það var önnur lagabreyting sem 
gerð varð í tíð ríkisstjórnar Jóhönnu 

Sigurðardóttir sem hafði töluverð 
áhrif á vinnulag í framhaldinu. 
Eftir því sem ég fæ best séð er hvergi 
minnst á hana í bók Sigurðar Más. 
Hún fólst í því að undanþágur yfir 
ákveðinni stærð til búa fallinna 
banka þyrftu staðfestingu ráðherra. 
Eftir þetta þurfti formlega séð tvö 
já til að veita slíkar undanþágur. Ég 
skrifaði sjálfur töluverðan hluta af 
texta þessara lagabreytingar. Það 
var tortryggni í þjóðfélaginu og 
mér var ljóst að árangursrík losun 
fjármagnshafta krafðist góðrar 
samvinnu á milli Seðlabankans og 
ríkisstjórnar hvers tíma og sem víð-
tækastar pólitískrar samstöðu.

Í bók Sigurðar Más eru því gerðir 
skórnir að áform hafi verið um 
að koma með mótvægisaðgerðir 
gegn greiðslujafnaðarvanda vegna 
slitabúa föllnu bankanna eftir 
áramótin 2012/13. Þá var stutt til 
alþingiskosninga sem fóru fram 27. 
apríl 2013. Fram höfðu komið hug-
myndir að mögulegri lausn sem 
unnar voru af Steinari Guðgeirssyni 
lögmanni og f leirum og kynntar 
voru í ráðuneyti og Seðlabanka. 
Þær fólu í sér vissa krónuhreinsun 
en voru að mörgu öðru leyti tölu-
vert frábrugðnar því sem gert var 
2015. Þetta var gagnlegt innlegg til 
að ræða út frá. Tíminn til útfærslu 
og framkvæmda fyrir kosningar 
var hins vegar runninn út og engar 
líkur á að æskileg pólitísk samstaða 
myndi nást.

Seðlabankinn setti sjálfur ekki 
fram formlegar tillögur á þessum 
tíma um losun hafta á slitabú með 
mótvægisaðgerðum. Það var ekki 
tímabært og önnur brýnni mál 
kröfðust athygli sem tengdust for-
sendum losunar fjármagnshafta. 
Gengi krónunnar var undir miklum 
þrýstingi á árinu 2012, ekki síst 
vegna þess að gerðar höfðu verið 
of stífar kröfur um endurgreiðslu 
á svokölluðu Landsbankabréfi og 
ekki hafði verið hugað nægilega 
að gjaldeyrisjafnvægi við skil á 
milli gamla og nýja Landsbank-
ans. Seðlabankinn var ekki hafður 
með í ráðum. Þau mistök voru sem 

betur fer ekki endurtekin þegar 
kom að losun fjármagnshafta á 
slita bú á árinu 2015. Seðlabankinn 
lagði áherslu á, sem lið í því að leysa 
greiðslujafnaðarvandann, að lengt 
yrði í Landsbankabréfinu og það 
varð síðar að veruleika.

Lausnin 2015
Eftir stjórnarskiptin vorið 2013 
og fram að nýju skipulagi í janúar 
2015 störfuðu tveir hópar í umboði 
ríkisstjórnarinnar að tillögum um 
losun fjármagnshafta. Sex manna 
ráðgjafahópur var skipaður í lok 
nóvember 2013. Greinilegt var 
að ágreiningur var í hópnum og 
skýrsla hans var aldrei birt. Í byrjun 
júlí 2014 voru fjórir sérfræðingar 
ráðnir til að vinna í fullu starfi að 
tillögum um losun fjármagnshafta 
með aðstoð tveggja valinkunnra 
erlendra sérfræðinga. Sá hópur 
náði meiri árangri en náði ekki að 
landa tillögum varðandi uppgjör 
slitabúanna sem líklegar voru til 
árangurs.

Þetta sýnir að verkefnið var ekki 
eins einfalt og sumir vildu vera láta 
og að stjórnmálaleg staðfesta var 
ekki það eina sem þurfti. Eftir á að 
hyggja held ég að þessi tími hafi 
ekki farið allur til spillis. Til að ná 
þeirri samstöðu sem nauðsynleg 
var þurfti að setja ýmsar þær hug-
myndir sem í gangi voru í áfallapróf 
sem þær náðu ekki allar.

Bakgrunn þeirra vatnaskila 
sem urðu í upphafi árs 2015 er að 
hluta til hægt að rekja til ársfundar 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í október 
2014. Þar gerðist tvennt sem ekki 
hefur verið áður sagt frá en ég tel 
nú nauðsynlegt vegna ýmissa rang-
færslna sem haldið hefur verið fram. 
Það fyrra var að fjármálaráðherra 
og ég áttum fund ásamt fleirum úr 
sendinefnd ráðuneytisins og bank-
ans þar sem komist var að þeirri 
niðurstöðu að það þyrfti að endur-
skipuleggja þetta starf með því að 
skipa nýjan framkvæmdahóp með 
beinni aðild fulltrúa Seðlabank-
ans, þéttara samstarfi aðila máls-
ins innan stjórnkerfisins og tíðari 

fundum stýrinefndar. Það seinna 
var að við Jón Sigurgeirsson áttum 
hádegisverðarfund með Anne Kru-
eger og nokkrum dögum síðar með 
Lee Buchheit í New York þar sem 
ég útskýrði sýn mína á vandann og 
hugmyndir um krónuhreinsunar-
lausn. Seinna átti Lee Buchheit eftir 
að útskýra með sinni málflutnings-
snilli á fundi stefnumótunaraðila í 
Reykjavík þá tvo kosti að afla gjald-
eyris til að hleypa út krónunum eða 
að stroka út krónurnar. Umræðan 
fór að hneigjast að því seinna og á 
fór að streyma að ósi.

Eitt vantar í bók Sigurðar Más 
sem er sú mikla vinna sem unnin 
var í Seðlabankanum á seinni hluta 
2015 til að staðfesta að tillögur slita-
búa fallinna fjármálafyrirtækja 
(sem voru fleiri en stóru búin þrjú) 
um nauðasamninga væru í sam-
ræmi við stöðugleikaskilyrði og 
afgreiða undanþágur áður en tíma-
frestur stöðuleikaskattslaga rynni 
út. Þetta tókst og átti það sinn þátt 
í því að ferlinu lauk án alvarlegra 
lagalegra eftirmála. Það kostaði 
hins vegar að það var stór hópur í 
bankanum sem tók lítið sumarleyfi 
það árið. Mitt var 13½ dagur. Í bók-
inni segir hins vegar: „Lykilmenn 
í fjármálaráðuneytinu og Seðla-
bankanum fóru í löng sumarleyfi og 
sama átti við um framkvæmdahóp-
inn …“ (bls. 274)! Þessa sögu verður 
að segja betur síðar.

Lokaorð
Ekki verður lengra komist í þessari 
grein og því ekki rúm til að fjalla um 
persónur og leikendur sem sumum 
finnst svo mikilvægt. Aðalatriðið 
er að eftir strangar æfingar og mis-
heppnaðar tilraunir var það stór 
blandaður kór sem söng lokalagið 
en ekki karlakvartett. Hann átti þó 
mjög mikilvægar línur og söng þær 
vel. 
   Hér eiga líka við orð Harry S. 
Truman fyrrverandi forseta Banda-
ríkjanna: „Það er ótrúlegt hversu 
miklum árangri þú getur náð ef 
það skiptir ekki máli hver fær þakk-
irnar“.

Losun hafta á slitabú bankanna: 
árangursríkt samvinnuverkefni 

Már  
Guðmundsson, 
fyrrverandi 
seðlabanka-
stjóri. 

Már Guðmundsson, þáverandi seðlabankastjóri, og Ingibjörg Guðbjartsdóttir, þáverandi framkvæmdastjóri gjaldeyriseftirlits Seðlabanka Íslands, undir-
rita eina af mörgum undanþágum vegna uppgjörs slitabúa föllnu bankanna haustið 2015.
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Það getur verið svo 
ótrúlega gefandi að 

bjóða lausn á vanda sem 
viðskiptavinir voru jafnvel 
ekki búnir að átta sig á að 
væri til staðar hjá þeim.

Hefur þessi fram-
kvæmd haft það í 

för með sér að móttakendur 
arðs hafa í raun verið að 
veita ríkissjóði lán í allt upp 
undir tvö ár í sumum 
tilfellum.

Alþing i hef u r samþyk k t 
ýmsar breytingar á lögum 
um skatta og gjöld sem ættu 

að gera fjárfestingar erlendra aðila 
í íslenskum fyrirtækjum einfaldari 
og fýsilegri. Breytingarnar, sem 

tóku gildi þann 13. maí síðastliðinn, 
fela meðal annars í sér afnám stað-
greiðslu af söluhagnaði erlendra 
aðila af f járfestingum í hluta-
bréfum íslenskra félaga og einnig 
afnám staðgreiðslu af vaxtatekjum 
erlendra aðila af skráðum skulda-
bréfum íslenskra félaga. Þessar 
breytingar ættu að leiða til þess að 
kaup skuldabréfa séu fýsilegri kost-
ur í augum erlendra aðila sem aftur 
ætti að leiða til þess að fjármögnun 
íslenskra félaga verði einfaldari.

Markverðasta breytingin með 
lögunum er samt sem áður afnám 
staðgreiðsluskatts af arðgreiðslum 
milli innlendra félaga með tak-
markaðri ábyrgð.

Afnumin eftir ábendingu KPMG
Með breytingum á lögunum hefur 
staðgreiðsluskylda af arðgreiðslum 
milli innlendra félaga með tak-
markaðri ábyrgð hluthafa verið 
afnumin.

Félög með takmarkaðri ábyrgð 

hluthafa (hlutafélög, einkahluta-
félög og samlagshlutafélög sem 
eru sjálfstæðir skattaðilar) sem 
móttaka arð frá félögum með tak-
markaðri ábyrgð hluthafa greiða 
ekki endanlegan skatt af slíkum 
arðgreiðslum. Þannig myndar mót-
taka arðs í slíkum tilfellum ekki 
skattstofn, enda væri með því móti 
um tvísköttun að ræða.

Slíkar arðgreiðslur hafa hins 
vegar til þessa sætt staðgreiðslu og 
skylda hefur hvílt á greiðendum 
arðs að skila staðgreiðslunni til inn-
heimtumanns ríkissjóðs. Félögin 
hafa síðan í sínum skattskilum 
fært frádrátt frá tekjum og þann-
ig í álagningu fengið endurgreidda 
fjárhæð sem nemur afdreginni stað-
greiðslu. Hefur þessi framkvæmd 
haft það í för með sér að móttak-
endur arðs hafa í raun verið að veita 
ríkissjóði lán, sem nemur 22% af 
arðsfjárhæðinni, í allt upp undir 
tvö ár í sumum tilfellum. Fyrir laga-
breytingu var eina undanþágan frá 

staðgreiðslu og skilaskyldu til stað-
ar þegar arður var greiddur milli 
aðila sem höfðu fengið heimild til 
samsköttunar.

Eftir ábendingu frá KPMG um 
að afdráttarskyldan fæli í raun í sér 
óhagræði fyrir bæði greiðendur og 
móttakendur arðs, auk þess sem 
ríkissjóður hefði ekki tekjur af 
þeirri staðgreiðslu sem skilað væri, 
var gerð breyting á fyrirliggjandi 
lagafrumvarpi á þá vegu að lagt 

var til að staðgreiðsluskylda skyldi 
afnumin þegar um er að ræða arð-
greiðslur milli innlendra félaga með 
takmarkaðri ábyrgð.

Rétt er að taka fram að breyt-
ingin á ekki einungis við um hefð-
bundinn arð, heldur einnig arð sem 
greiðist við lækkun hlutafjár og við 
úthlutun við slit félaga, þ.e. þann 
hluta við úthlutun verðmæta sem 
er umfram stofnverð hlutafjárins. 
Lagabreytingarnar tóku gildi sama 
dag og lögin voru samþykkt.

Viðspyrnan mikilvæg
KPMG Lögmenn hafa fylgst náið 
með efnahagsaðgerðum stjórnvalda 
vegna COVID-19 og hafa veitt ráð-
gefandi álit með lagafrumvörpum 
sem snúa að íslenskum skattarétti. 
Á þessum tímum er einkar nauð-
synlegt að leggja áherslu á að auð-
velda fjárfestingu innlendra og 
erlendra aðila í íslensku efnahags-
lífi. Viðspyrnan hefur aldrei verið 
jafn mikilvæg og nú.

Jákvæðar breytingar á skattalögum  

Rag nheiður Harðar-
dóttir tók við sem for-
stjóri Opinna kerfa 
fyrir rúmu ári eftir að 
hafa starfað sem fjár-
málastjóri fyrirtækis-

ins. Félagið hafði glímt við rekstr-
arerfiðleika og var því nauðsynlegt 
að taka erfiðar ákvarðanir að sögn 
Ragnheiðar. Hún segir einstaka til-
finningu að sjá alla í félaginu leggj-
ast á árarnar á umbreytingatímum.

Hver er morgunrútínan þín?
Mér finnst best að byrja daginn 

vel fyrir klukkan sex og fara út að 
hlaupa með Snæbjörn Þór, stóra 
labradorhundinn okkar. Þá er ekki 
verra ef ég næ að henda í eina eða 
tvær vélar og svara nokkrum tölvu-
póstum áður en fólkið mitt vaknar.

Hvernig finnst þér best að verja 
frístundum þínum?

Mér finnst best að verja frí-
stundum með fjölskyldunni minni 
og það skemmtilegasta sem ég geri 
er að fara með henni í ævintýra-
ferðir og upplifa nýja hluti á nýjum 
stöðum. Það sem stendur upp úr 
síðustu árin er ferðalag um Kosta 
Ríka annars vegar og hins vegar 
ferðalag í húsbíl um Bandaríkin. Við 
eigum þrjá stráka á unglingsaldri 
þannig að fríin eru alltaf að verða 
ævintýralegri; f lúðasiglingar, zipp-
línur, fjallahjólreiðar, ferðir inn í 
regnskóga og f lóttaleikir. Í sumar 
ætlum við að ferðast meira um fal-
lega landið okkar og skoða betur 
þá ferðamannastaði sem hafa verið 
byggðir upp á síðustu árum.

Fátt slær reyndar við góðu kósý-
kvöldi með strákunum mínum 
þar sem við horfum á skemmtilega 
mynd og grillum samlokur, en mér 
er sagt að þar liggi mínir sönnu 
hæfileikar. Bestu stundirnar í líf-
inu eru þær látlausu eins og innileg 
samtöl við strákana mína eða setja 
moldugan og þreyttan hundinn í 
sturtu eftir langa kraftgöngu.

Hápunktur vikunnar getur síðan 
verið góð gönguferð út fyrir bæjar-
mörkin með fjölskyldunni.

Bestu stundirnar eru þær látlausu

Ragnheiði finnst best að byrja daginn vel fyrir klukkan sex. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Nám:
n  M.Sc. í hagfræði og cand. oecon 

í viðskiptafræði frá Háskóla 
Íslands.

Störf:
Forstjóri Opinna kerfa. Hef þar 
áður starfað við fyrirtækjaráðgjöf 
hjá KPMG, sem fjármálastjóri Senu 
og fjármálastjóri Opinna kerfa.

Fjölskylduhagir:
Gift þriggja barna móðir.

Svipmynd
Ragnheiður Harðardóttir

Ágúst Karl  
Guðmundsson 
eigandi  
hjá KPMG  
Lögmenn

Jónas Rafn 
Tómasson
eigandi  
hjá KPMG  
Lögmenn 

Nærðu að halda jafnvægi á milli 
vinnu og fjölskyldulífs?

Það koma álagspunktar bæði í 
starfi og heima og aðalatriðið er að 
takast á við það með jafnaðargeði 
og forgangsraða vel. Er það ekki 
bara staðalsvarið við svona spurn-
ingu? Fer a.m.k. ekki að viðurkenna 
fyrir alþjóð að ég fari í gegnum dag-
inn eins og skopparakringla með 
nagandi samviskubit yfir öllum 
þeim hlutum sem ég hef ekki náð 
að koma í verk.

Hvað er mest krefjandi í starfinu?
Þegar ég tók við rekstri Opinna 

kerfa þá hafði félagið glímt við 
rekstrarerfiðleika og því var nauð-
synlegt að ráðast í hagræðing-
araðgerðir og taka margar erfiðar 
ákvarðanir. Á sama tíma hófum 
við stórsókn í að kynna vöruúr-
val og þjónustu félagsins betur og 
fyrir hvað félagið stendur. Það er 
einstök tilfinning að sjá alla í félag-
inu leggjast á árarnar á þessum 

umbreytingatímum. Gott dæmi 
um þetta er t.d. hvernig starfsfólk 
þjónustuborðsins hefur á aðdá-
unarverðan hátt náð að halda háu 
þjónustustigi á meðan álagið hefur 
aukist til muna undanfarnar vikur 
og mánuði.

Ef þú þyrftir að velja annan starfs-
frama, hvað yrði fyrir valinu?

Ég get ekki hugsað mér að vinna 
við annað en fjármál og rekstur 
fyrirtækja umkringd hæfileika-
ríku fólki. En ætli ég myndi ekki 

líka njóta mín sem kennari eða hús-
móðir í fullu starfi. Aðalatriðið er að 
hafa gaman af því sem maður er að 
sýsla við alla daga.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Síðasta bók sem ég las var nokkuð 
góð, Talking to Strangers eftir Mal-
colm Gladwell. Í henni kafar hann 
ofan í raunverulegar ástæður þess 
að við botnum stundum ekkert 
hvort í öðru sem svo veldur alls 
konar óskunda. Jú, svo eru nokkrar 
bækur á náttborðinu um tíma-
stjórnun sem ég þarf að fara að 
komast í að lesa.

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

Rekstrarumhverfi f lestra fyrir-
tækja er að breytast gríðarhratt og 
það er því mikilvægt fyrir þau að ná 
að einbeita sér að sinni eigin lykil-
starfsemi. Ótal fyrirtæki hér á landi 
eru samt enn að reka sín eigin tölvu- 

og netkerfi og eru því heilmikil 
tækifæri fólgin í því að aðstoða þau 
við hagræðingu í rekstrarumsjón 
þeirra.

Helsta áskorunin fram undan er 
að halda áfram að tryggja að við 
séum leiðandi í rekstri tölvu- og 
netkerfa fyrir viðskiptavini okkar. 

Það getur verið svo ótrúlega gef-
andi að bjóða lausn á vanda sem 
viðskiptavinir voru jafnvel ekki 
búnir að átta sig á að væri til staðar 
hjá þeim.

Hvaða ráðleggingar myndir þú 
gefa ungu fólki sem er að koma inn 
á vinnumarkaðinn núna?

Samviskusemi, dugnaður og 
heiðarleiki gagnvart bæði við-
skiptavinum og samstarfsmönn-
um er það sem þetta snýst allt um. 
Árangur í viðskiptum snýst um að 
byggja jafnt og þétt upp fjölda vina- 
og viðskiptasambanda við fólk sem 
þekkir mann af góðu og treystir 
manni.
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Vandaðar brúðargjafir
Taktu daginn frá! Árlega brúðkaupskynningin okkar verður haldin 27. apríl.15% kaupauki til brúðhjóna sem stofna brúðargjafalista
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Ein stærsta breytingin 
frá 2008 er að of mikil 
skuldsetning heimila og 
fyrirtækja er ekki sjálfstætt 
vandamál líkt og áður. 

Getur verið að við 
höfum ekki enn 

uppgötvað og virkjað 
verðmæta útflutningsauð-
lind, samfélagið okkar?

Skotsilfur Útlit fyrir hægan bata í Kína

Þrátt fyrir að daglegt líf sé óðum að færast í eðlilegar skorður í Kína óttast greinendur að langur tími kunni að líða þar til hagkerfi landsins nær að 
jafna sig að fullu eftir kórónufaraldurinn. Kínverska hagkerfið dróst sem kunnugt er saman á fyrsta fjórðungi ársins eftir áratugavöxt. Á meðan 
framleiðslugeirar í landinu sýna batamerki eru af köst í meirihluta fyrirtækja talin vera um helmingi minni en í venjulegu árferði. MYND/GETTY
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Skipting einstaklinga  
með íbúðalán eftir 

skuldasetningarhutfalli1

Skuldir heimila og fyrir-
tækja sem prósenta af 

landframleiðslu
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Við  s t öndu m nú 
frammi fyrir stóru 
og krefjandi verkefni 
sem er að skapa tugi 
þúsunda nýrra starfa. 
Hvernig förum við að 

því? Svarið liggur í því að skapa ný 
verðmæti. „Þetta er lítið skref fyrir 
mann en risastökk fyrir mannkyn-
ið,“ sagði Neil Arm strong á tunglinu 
fyrir um hálfri öld síðan. Þannig 
verða framfarir gjarnan. Með aukn-
um stuðningi við nýsköpun tóku 
þingmenn í síðustu viku risastökk í 
átt að bjartari tímum aukinnar vel-
megunar.

Nýsköpunar er þörf alls staðar, 
í öllum atvinnugreinum, á öllum 
tímum. Án hennar staðnar hag-
kerfið. Við höfum verið rækilega 
minnt á það síðustu vikur að fjöl-
breytt og öflugt atvinnulíf er grund-
völlur öf lugs velferðarsamfélags. 
Með nýsköpun verða til aukin verð-
mæti úr takmörkuðum auðlindum. 
Á sama tíma skapast ný verðmæti úr 
hugvitinu einu saman. Nýsköpun 

rennir þannig styrkari stoðum undir 
atvinnuuppbyggingu, ýtir undir 
framþróun í rótgrónum atvinnu-
greinum og byggir upp nýjar greinar.

Ný störf verða ekki til nema með 
því að skapa forsendur fyrir aukinni 
verðmætasköpun. Með breytingun-
um á Alþingi í síðustu viku hækkar 
endurgreiðsluhlutfall rannsókna- 
og þróunarkostnaðar úr 20% í 35%. 
Þá hækkar þak endurgreiðslu úr 
600 milljónum króna í 1.100 millj-
ónir króna. Með fjáraukalögum 
voru framlög til nýs fjárfestingar-
sjóðs hins opinbera, Kríu, einnig 
hækkuð og heimildir lífeyrissjóða 
til fjárfestinga í nýsköpunarsjóðum 
rýmkaðar. Þá var skattfrádráttur 
einstaklinga vegna fjárfestinga í 
sprotafyrirtækjum aukinn, úr 50% 
af 10 milljón króna fjárfestingu í 
75% af 15 milljónum króna. Framlög 
til Tækniþróunarsjóðs voru einnig 
nýlega aukin um 700 milljónir og 
300 milljónum til viðbótar veitt í 
Nýsköpunarsjóð námsmanna. Með 
þessum heildstæðu aðgerðum hefur 
verið tekin ákvörðun um að fjárfesta 
í framtíðinni.

Til þess að tryggja kröftuga við-
spyrnu efnahagslífsins þarf einmitt 
að taka úthugsaðar ákvarðanir í dag 
með sókn í huga og skýra framtíðar-
sýn að leiðarljósi. Púslið hefur tekið 
á sig mynd. Nú þegar fjármögnun-
arumhverfi nýsköpunar er að taka 
stakkaskiptum er því vert að huga 

að öðrum samliggjandi þáttum. 
Einn þeirra snýr að mannauði og 
þekkingu.

Samtök iðnaðarins, í samvinnu 
við Íslandsstofu og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið, setti á lagg-
irnar vefsíðuna „Work in Iceland“ í 
september 2019. Vefurinn er heild-
stæð upplýsingagátt á ensku sem 
hefur það markmið að kynna Ísland 
sem ákjósanlegan stað til búsetu og 
vinnu, í þeim tilgangi að laða fólk 
með sérfræðiþekkingu til landsins. 
Mikil tækifæri felast í því að efla 
þekkingu á ýmsum sérhæfðum 
sviðum hér á landi og taka á móti 
hámenntuðum sérfræðingum og 
frumkvöðlum. Skortur á sérfræði-
þekkingu hefur verið hindrun í vegi 
vaxtar margra hátækni- og hug-
verkafyrirtækja.

Getur verið að við höfum ekki 
enn uppgötvað og virkjað verðmæta 
útf lutningsauðlind, samfélagið 
okkar? Íslenskt samfélag er einstakt 
á heimsvísu. Með því að markaðs-
setja íslenskt samfélag, og alla þá 

kosti sem það býr yfir, getum við 
laðað til okkar frumkvöðla og fólk 
með sérfræðiþekkingu og þannig 
stutt enn frekar við eflingu nýsköp-
unar hér á landi með tilheyrandi 
margföldunaráhrifum á verðmæta-
sköpun. Við eigum ekki eingöngu 
í samkeppni við aðrar þjóðir um 
sölu á því sem er framleitt hér á 
landi, heldur einnig um hæfileika-
ríkt fólk. Samkeppnin um hugvit og 
þekkingu er hörð og samfélagsgerð 
okkar er forskotið í þeirri alþjóðlegu 
samkeppni. Hundrað erlendir sér-
fræðingar sem koma til Íslands með 
þekkingu og reynslu til að skapa ný 
verðmæti, með tilheyrandi snjó-
boltaáhrifum og fjölgun starfa, gætu 
verið meira virði en hundrað þúsund 
ferðamenn til lengri tíma.

Með því að fjölga stoðum verð-
mætasköpunar og útf lutnings 
leggjum við grunninn að traustum 
og sjálfbærum hagvexti og velmeg-
un til langrar framtíðar. Hagkerfið 
verður með því einnig betur í stakk 
búið til að taka á móti áföllum af 
þeim toga sem við höfum nú þurft að 
gera, hvort sem um ræðir alþjóðlega 
fjármálakreppu eða heimsfaraldur. 
Sóknin felst í nýsköpun og virkjun 
hugvitsins, sem er ótakmörkuð 
auðlind. Tækifærin eru endalaus. 
Alþingi hefur með breytingum á 
umgjörð nýsköpunar markað braut-
ina. Nú þarf að halda vegferðinni 
áfram. Sókn nýsköpunar er hafin.

Sókn nýsköpunar er hafin 

1Skuldasetningarhlutfall=Heildarskuldir/Heildareignir. 2Ekki hafa verið birtar nýrri tölur, 
þróun skulda og eignaverðs gefa ekki tilefni til að hlutföllin hafi breyst í meginatriðum frá 
2017. 3Vextir skv. aurbjorg.is 18. maí og verðbólga í apríl sl.

Nú þegar efnahagshamfarir 
COVID-19 taka að birtast er 
gagnlegt að þær séu bornar 

saman við fjármálakreppuna 2008. 
Miðað við að áratugagamlar tillög-
ur um vísitölufrystingu og annað 
sambærilegt endurómi nú virðast 
sumar g r u ndvallarbrey tingar 
gleymast í þeim samanburði.

Ein stærsta breytingin frá 2008 
er að of mikil skuldsetning heimila 

Þetta er öðruvísi núna 

Sigríður  
Mogensen
sviðsstjóri hug-
verkasviðs Sam-
taka iðnaðarins. 

og fyrirtækja er ekki sjálfstætt og 
almennt vandamál líkt og áður. 
Miðað við síðustu tölur voru t.a.m. 
þrefalt f leiri sem skulduðu meira 
en þeir áttu 2008 samanborið við 

2017. Þá eru skuldir mun lægri 
í hlutfalli við landsframleiðslu. 
Þessu til viðbótar eru bæði vaxta-
stig og verðbólga brot af því sem 
það var árið 2008.

Stundum er gert grín að hag-
fræðingum þegar þeir segja að 
staðan sé allt öðruvísi núna en 
hún er það sannarlega hvað þetta 
varðar. Vissulega er augljósara en 
að Íslendingar elska að fara í sund 
að Kófið mun hafa slæmar af leið-
ingar fyrir f jölda fyrirtækja og 
heimila. Tímanum okkar er betur 
varið í að leysa úr orsökum þess, 
sem birtist í 18% atvinnuleysi, en 
ekki af leiðingunum, sem birtist í 
að skuldir verða íþyngjandi eins 
og svo margt annað.

✿   Skuldir og vextir við upphaf kreppu

Konráð  
Guðjónsson
hagfræðingur  
Viðskiptaráðs

RÁÐDEILDIN

Stokkað upp
Brotthvarf Ernu 
Gísladóttir og 
Stefáns Árna 
Auðólfssonar úr 
stjórn Haga sætir 
tíðindum en þau 
höfðu setið hvað 
lengst stjórnarmanna 
í stjórn smásölurisans. Stjórninni 
hefur þannig verið skipt út með öllu 
á aðeins tveimur árum en í kjölfar 
aðalfundar Haga í næsta mánuði 
verður Davíð Harðarson, sem 
var fyrst kjörinn í stjórnina sum-
arið 2018, reynslumesti stjórnar-
maðurinn. Er talið líklegt að Eiríkur 
S. Jóhannsson, stjórnarformaður 
Samherja, eins stærsta hluthafa 
Haga, taki við stjórnarformennsku í 
smásölurisanum af Ernu.

Eiginhagsmunir
Margir auglýs-
ingamenn eru 
svekktir yfir því 
hafa ekki fengið 
að stýra um-
fangsmikill her-
ferð til að laða að 
erlenda ferðamenn. Á 
tímum samdráttar í efnahagslífinu 
eru störf á auglýsingastofum í húfi. 
Eigendur Pipars, Guðmundur Hrafn 
Pálsson og Valgeir Magnússon, 
hafa látið í ljós gremju sína. Hún er 
skiljanleg. Á það ber að líta að það 
eru mun meiri hagsmunir undir 
að fá ferðamenn til Íslands. Sam-
keppnin á milli landa verður mikil 
þegar kórónuveiran sleppir takinu. 
Það er eðlilegt að erlend stofa hafi 
verið hlutskörpust í útboði enda 
með betri skilning á erlendum neyt-
endum en heimamenn.

Ekki markmið
Sumir vinstrimenn halda rót-
tækustu skoðunum sínum í skefjum 
á opinberum 
vettvangi til 
þess að missa 
ekki trúverðug-
leika. Halla 
Gunnarsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri ASÍ, er ekki í 
þeim hópi. Hún talaði fyrir því að 
allir ættu að vera á sömu launum 
og fyrir eignajöfnuði. Slíkt hefur 
margoft verið reynt og endar ætíð 
með ósköpum. Nema í hugarheimi 
margra í verkalýðsforystunni. Alls-
herjar jöfnuður kæfir framþróun og 
ógnar þar með heilbrigðiskerfinu og 
lífsgæðum landsmanna. Jöfnuður 
er ekki markmið, eins og Halla sagði. 
Hagsæld er leiðin fram veginn. 

2 0 .  M A Í  2 0 2 0   M I Ð V I K U D A G U R18 MARKAÐURINN



SÉRHÖNNUM OG SÉRMERKJUM STARFSMANNAGJAFIR 
MEÐ UPPLIFUN AÐ ÞÍNU VALI

Hafðu samband og við útbúum persónulega starfsmannagjöf 
með kveðju frá fyrirtækinu, í þeim verðflokki sem þú óskar.

577 5600     |     info@oskaskrin.is     |     oskaskrin.is

GEFÐU
STARFSFÓLKI

UPPLIFUN
Í ÖSKJU
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Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson

SKOÐUN
Við get um ekki verið hér eins 
og ís lenski hest ur inn. Hann 

er bara var inn hér og eng ir 
aðrir mega koma af því 
að hann hef ur verið ein
angraður svo lengi. Við 
mun um þurfa að opna 
og við vit um það.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, 
ferðamálaráðherra. 

Pólitísk forysta ræður 
úrslitum um velgengni 
þjóðar. Klúður vinstri-

stjórnarinnar í kringum Icesave 
og árangur næstu ríkisstjórnar í 
viðræðum við erlenda kröfuhafa 
gömlu bankanna eru andstæður 
sem sýna okkur mikilvægi þess 
að við stjórnvölinn sé stefnufast 
fólk með skýra sýn á hin stóru 
hagsmunamál þjóðarinnar. 
Fordæmalaus niðurstaðan í 
uppgjöri gömlu bankanna var 
lykilþáttur í endurreisn íslenska 
efnahagslífsins. Þetta var ekki 
sjálfgefin niðurstaða eins og 
nýútkomin bók, Afnám haft-
anna – Samningar aldarinnar?, 
eftir Sigurð Má Jónsson varpar 
ljósi á. Auðvelt er að gera sér í 
hugarlund mun verri niðurstöðu 
ef aðrir stjórnmálamenn hefðu 
fengið að ráða för.

Efnahagslegar hamfarir ríða 
yfir og nú er útlit fyrir að lands-
framleiðsla dragist saman um 13 
prósent á þessu ári samkvæmt 
grunnsviðsmynd Viðskiptaráðs 
Íslands og Samtaka atvinnu-
lífsins. Ef sviðsmyndin rætist 
mun taka á bilinu þrjú til sjö ár 
að vinna upp framleiðslutapið 
að gefnum mismunandi for-
sendum um hagvöxt næstu ára. 
Til þess að unnt sé að vinna upp 
tapið á sem skemmstum tíma og 
leggja grunn að áframhaldandi 
lífskjarasókn er nauðsynlegt að 
marka skýra og skynsamlega 
stefnu. Ekki er síður mikilvægt 
að til forystu veljist fólk sem býr 
yfir þeim eiginleikum sem þarf 
til að fylgja stefnunni fast eftir.

Sumir hafa nú þegar dæmt 
sig úr leik. Þingmaður Samfylk-
ingarinnar fullyrðir að tíföldun 
á umfangi listamannalauna og 
mikil fjölgun opinberra starfs-
manna sé leiðin út úr kreppunni. 
Hann veltir upp þeim möguleika 
að ríkið eignist ráðandi hlut í 
Icelandair, f lugfélagi sem glímir 
við heljarinnar rekstrarvanda. 
Samfylkingin leggur áherslu á 
magn umfram gæði og dælir út 
hugmyndum sem eru óskynsam-
legar og illa grundaðar. Þanka-
gangurinn á bak við þær er ekki 
dýpri en svo að ríkið stórauki 
útgjöld í alls konar verkefni sem 
hljóma vel í eyrum þingmanna 
flokksins. Á hinum endanum eru 
Píratar sem hafa lítið til málanna 
að leggja. Þess í stað gera þeir sér 
leik að því að drekkja starfs-
mönnum ráðuneyta í tilgangs-
lausum fyrirspurnum.

Hagsæld þjóðarinnar á næsta 
áratug, rétt eins og á hinum fyrri, 
mun ráðast af því hverjir veljast 
til forystu og hvernig tekið 
verður á stórum hagsmunamál-
um þjóðarinnar sem fram undan 
eru. Ef f lokkar með delluhug-
myndir og daufan vilja komast 
til valda verður efnahagsbatinn 
lengri en ella. Hann verður sjö ár 
í stað þriggja, og tími og tækifæri 
glatast.

Tvær tímalínur

PwC | Bókhald & laun | Sími 550 5300 | www.pwc.is

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

Með nýjum rafrænum lausnum sjáum við um bókhald þitt á  
einfaldan og öruggan hátt meðan þú sinnir rekstrinum og hefur 
góða yfirsýn yfir stöðuna.

Taktu skrefið inn í framtíðina með okkur, útvistaðu bókhaldinu  
og njóttu þess að hafa meiri tíma fyrir þig.

Sjá nánar á www.pwc.is/bokhald

Enginn 
tími fyrir 

bókhaldið?

Bókhald & laun

Erna Gísladóttir, stjórnarformaður 
Haga, og Stefán Árni Auðólfsson, 
sem setið hefur í stjórn smásölu-

félagsins frá árinu 2013, gefa ekki kost 
á sér til áframhaldandi setu í stjórn 
félagsins á aðalfundi í næsta mánuði.

Tilnefningarnefnd Haga leggur til við 
hluthafa að þær Eva Bryndís Helgadótt-
ir, lögmaður á LMB Mandat, og Jensína 
Kristín Böðvarsdóttir, ráðgjafi hjá Valcon con-
sulting, taki sæti í stjórn félagsins í þeirra stað.

Aðrir núverandi stjórnarmenn, þau 
Davíð Harðarson, Eiríkur S. Jóhannsson 
og Katrín Olga Jóhannesdóttir, bjóða sig 
fram til endurkjörs og eru jafnframt á 
fyrrnefndum lista tilnefningarnefndar-

innar.
Eignarhaldsfélag Ernu, sem er for-

stjóri og eigandi bílaumboðsins BL, fer 
með 9,2 milljónir hluta, að virði um 450 

milljóna króna, í Högum en félagið festi kaup á 
bréfunum í nóvember í fyrra. – kij

Erna hættir í stjórn Haga

Erna Gísladóttir.



Bílar 
Farartæki

Nýr 2020 Renault Zoe 52 Kwh. 
VINSÆLAST RAMAGNSBÍLL Í 
EVRÓPU. Drægni 395 km. Flottasta 
typa = Intens + Með hraðhleðslu. 
3 litir í boði á staðnum. Á GAMLA 
GENGINU: kr. 4.190.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar til sölu

VW Polo 1,4, beinsk, árg 2007, ek 
172 þ.  Gott útlit, gott viðhald Verð: 
330 þús Uppl. Haukur s: 8206802

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Bátar

STÁLPLÖTUKRÓKAR TIL 
HANDFÆRAVEIÐA.

25% afmælisafsláttur. Heimavík.is 
s: 892-8655

Þjónusta

 Pípulagnir

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

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta.

 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
Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 1569

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

 Spádómar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

HJÓLHÝSI EÐA HÚSBÍLL 
ÓSKAST.

Hjólhýsi eða húsbíll óskast á 
verðbilinu 500-1600 þúsund. 
Staðgreiðsla í boði. Uppl. í síma 821 
2545.

 Nudd

NUDD
Heilnudd, slökun, íþróttanudd 
og snyrting. Afslappandi og gott 
umhverfi á sv. 105 rvk. og einnig 
opið kvöld og helgar. S. 896-0082

Húsnæði

 Húsnæði í boði

Til leigu 2ja herb. íbúð 60 fm á 
Skólavörðustíg. Leiga 180 þús per 
mán. Laus nú þegar. Uppl s: 899-
3052.

 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

Atvinna

 Atvinna óskast

Dugleg og vandvirk ræstingakona á 
heimsmælikvarða óskar eftir starfi 
strax. Uppl í s: 789-5454

Komið og reynsluakið
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður

4x4

Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

VERÐ FRÁ AÐEINS

ÞÚSUND stgr.

2.790

DACIA 
DUSTER

Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 100% lánamöguleiki    -   Til í ýmsum litum    -   Góð endursala 

- Beinskiptur
- Bensín
- 114 hö.

SMÁAUGLÝSINGAR  3 M I ÐV I KU DAG U R  2 0 .  M A Í  2 0 2 0 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Vesturgata 67
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 15. apríl 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 30. apríl 2020 var 
samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi milli Seljavegar og Ánanausta vegna lóðarinnar 
nr. 67 við Vesturgötu. Í breytingunni felst stækkun á byggingarreit um 20 cm. til suðurs að garði, heimilt 
verði að byggja 4 hæðir í stað 2,5 hæðir, svalir megi ná 1,7 metra út fyrir byggingarreit að garði, götuhlið 
hússins skal taka tillit til aðliggjandi húsa eins og kostur er, lyftuhús má ná 0,8 metra upp fyrir hámarkskvóta 
vegghæðar, lóð er stækkuð að framanverðu og þar heimilt að setja bílastæði fyrir hreyfihamlaða, sorpgerði 
og gróður, byggingarmagn eykst og fjöldi íbúða verður 6 ásamt sameiginlegum rýmum á jarðhæð. Nánar 
um tillöguna vísast til kynningargagna.

Frakkastígur – Skúlagata
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. apríl 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 7. maí 2020 var 
samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Frakkastíg - Skúlagata, varðandi fyrirhugaða 
nýbyggingu við Frakkastíg 1. Um er að ræða endurskoðun á gildandi deiliskipulagi og með þessari 
breytingu fellur því úr gildi eldra skipulag sem var samþykkt í borgarráði Reykjavíkur þann 7. júní 2018. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Suður Mjódd
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. apríl 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 7. maí 2020 
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Suður Mjóddar vegna lóðarinnar nr. 12 við 
Skógarsel, íþróttasvæði ÍR. Í breytingunni felst að byggingarreitur íþróttahúss stækkar til suðvesturs um 16 
metra, byggingareitur norðaustan minnkar um 18 metra auk þess stækkar byggingarreitur til suðausturs 
að bílastæðum um 7. metra, aðkoma frá Skógarseli norðaustan byggingarreits innan lóðar tengist bæði 
íþróttahúsi og knatthúsi með þjónustuaðkomu og afmörkun bílastæða til suðvesturs minnkar. Nánar um 
tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 20. maí 2020 til og með 1. júlí 2020. Einnig má sjá tillögurnar á vefnum, 
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa 
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 1. júlí 2020. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 20. maí 2020
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögur að breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér 
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

  
gardabaer.is

AUGLÝSING UM SAMÞYKKT 
OG GILDISTÖKU 
DEILISKIPULAGSÁÆTLANA 
Í GARÐABÆ

Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkti á fundi sínum 
þann 19.03.2020 eftirfarandi:

Deiliskipulag Garðahrauns efra, fólkvangur
Markið deiliskipulagsins eru þau sömu og 
markmið friðlýsingarinnar; að byggja upp svæðið 
sem útivistarsvæði í þéttbýli þar sem jarðmynd- 
anir, gróðurfar, fuglalíf og menningarminjar eru 
verndaðar. Í deiliskipulaginu er gert ráð fyrir nýrri 
upplýstri göngu- og hjólaleið í gegnum svæðið og 
stikaðar leiðir. Fyrirhugaðir eru áningarstaðir og 
fræðsluskilti.

Bæjargarður, breyting á deiliskipulagi
Breytingartillagan gerir ráð fyrir því að skilgreind 
er 2ja metra há vallargirðing umhverfis gervi- 
grasvöll. Heildarskipulag garðsins er uppfært 
m.t.t. fyrirliggjandi hönnunar.

Tillögurnar hafa öðlast gildi og var auglýsing birt 
í B-deild Stjórnartíðinda þann 15.05.2020 
nr. 447/2020.

Í samræmi við 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010 er niðurstaða bæjarstjórnar hér með 
auglýst. Staðfestar tillögur eru aðgengilegar á 
heimasíðu Garðabæjar.

Ákvarðanir bæjarstjórnar um deiliskipulags- 
áætlanir eru stjórnvaldsákvarðanir sem eru 
kæranlegar til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá 
birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipulags- 
áætlunar í B-deild Stjórnartíðinda.

Breyting á Aðalskipulagi  
Djúpavogshrepps 2008  - 2020

Lagning ljósleiðara um Djúpavogshrepp frá sveitarfélagamörkum 
í norðri að Djúpavogi

Sveitarstjórn Djúpavogshrepps samþykkti 14. maí 2020 tillögu 
að breytingu á Aðalskipulagi Djúpavogshrepps 2008 – 2020. 
Tillagan var auglýst frá 31. mars til 12. maí 2020. Engar athuga-
semdir bárust og hefur tillagan verið send Skipulagsstofnun til 
staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til 
undirritaðs. 

Skipulagsfulltrúi Djúpavogshrepps

 

AÐALFUNDUR 
Félags lykilmanna – FLM

Aðalfundur Félags lykilmanna – FLM 
verður haldinn þriðjudaginn 2. júní nk., kl. 17:00 

að Suðurlandsbraut 4a (4.hæð), Reykjavík.

Dagskrá:
Hefðbundin aðalfundarstörf.

Stjórn Félags lykilmanna

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Laugarásvegur 69
104 Reykjavík

130 millj.Verð:

Fallegt, vel skipulagt 
og mikið endurnýjað 
216,6 fm einbýli 
við Laugarásveg
 • 3 stofur og 4 svefnherbergi
 • Aukaíbúð í kjallara
 • Gott útsýni
 • Góð staðsetning þar 

sem stutt er í skóla og 
alla helstu þjónustu.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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LÁRÉTT
1. ílát
5. skordýr
6. íþróttafélag
8. þrá
10. ákefð
11. gröm
12. nýlega
13. óp
15. magnast
17. kvk nafn

LÓÐRÉTT
1. hafna
2. áfall
3. söngsveit
4. hindra
7. nytja
9. miðar
12. haka
14. sár
16. ætíð

LÁRÉTT: 1. askja, 5. fló, 6. fh, 8. þyrsta, 10. as, 11. 
erg, 12. áðan, 13. kall, 15. aukast, 17. maría.
LÓÐRÉTT: 1. afþakka, 2. slys, 3. kór, 4. aftra, 7. 
hagnýta, 9. seðlar, 12. álka, 14. aum, 16. sí. 

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Bu Xiangzhi (2760) átti leik 
gegn Le Quang Liem (2690) á 
minningarmótinu um Steinitz 
á Chess24-skákþjóninum. 

14. Rh7! Rc6 (14...Kxh7 15. 
Rf6+ Kh8 16. Dh7#). 15. Rxf8 
Bxf8 16. Bf4 og hvítur vann 
skömmu síðar. Í gær hófst 
Lindores Abbey atskákmót á 
Chess24. Carlsen, Nakamura, 
Karjakin og Wesley So eru 
efstir og jafnir eftir 4 umferðir. 

www.skak.is: Landsmótið í 
skólaskák á morgun.                         

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

Austan og suðaustan 
8-13 í dag, en 13-18 með 
suðurströndinni fram 
undir kvöld. Rigning 
um allt land, talsverð 
úrkoma sunnan til á 
landinu. Hiti 7 til 13 stig.

5 8 1 7 4 2 6 9 3

9 2 4 8 6 3 5 1 7

3 6 7 5 9 1 2 8 4

1 4 8 9 2 7 3 5 6

2 5 6 3 8 4 1 7 9

7 3 9 1 5 6 4 2 8

4 9 2 6 1 8 7 3 5

6 7 5 2 3 9 8 4 1

8 1 3 4 7 5 9 6 2

6 8 3 4 9 2 1 7 5

9 4 5 1 8 7 2 3 6

2 7 1 6 5 3 4 8 9

7 9 4 2 6 5 3 1 8

3 6 8 7 1 9 5 2 4

1 5 2 8 3 4 9 6 7

4 1 9 3 7 8 6 5 2

5 3 7 9 2 6 8 4 1

8 2 6 5 4 1 7 9 3

6 8 5 2 9 1 7 4 3

9 1 7 3 4 8 6 2 5

2 3 4 5 7 6 8 9 1

3 9 2 6 8 4 5 1 7

1 5 6 7 2 3 9 8 4

4 7 8 9 1 5 2 3 6

5 4 3 8 6 2 1 7 9

7 2 1 4 5 9 3 6 8

8 6 9 1 3 7 4 5 2

6 7 1 4 8 2 5 9 3

3 4 2 6 5 9 8 1 7

5 8 9 7 1 3 2 4 6

7 6 4 8 9 5 3 2 1

2 5 8 1 3 7 4 6 9

9 1 3 2 6 4 7 5 8

1 9 5 3 4 8 6 7 2

8 2 6 5 7 1 9 3 4

4 3 7 9 2 6 1 8 5

6 5 3 8 1 9 4 2 7

7 8 1 4 2 6 5 9 3

9 2 4 7 3 5 8 6 1

8 3 6 5 4 2 1 7 9

2 4 5 9 7 1 6 3 8

1 7 9 3 6 8 2 4 5

3 1 2 6 8 7 9 5 4

4 9 8 2 5 3 7 1 6

5 6 7 1 9 4 3 8 2

7 5 1 6 8 2 4 9 3

8 6 2 4 9 3 5 7 1

9 3 4 7 1 5 6 8 2

1 2 6 8 4 7 3 5 9

3 7 8 9 5 1 2 4 6

4 9 5 2 3 6 8 1 7

5 8 3 1 6 9 7 2 4

2 4 9 3 7 8 1 6 5

6 1 7 5 2 4 9 3 8

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Hey! 
Hey! 
Hey!

Maður 
drekkur ekki 

bara gott 
vín!

Það þarf líka að 
finna lyktina! 

Og til að besta 
upplifunin fáist þarf 

að frelsa ilminn!

Svona!
Já, frelsaðra 
verður það 

ekki! Finnur þú 
fyrir þessu?

Gefðu 
mér 
bjór!

Stjörnurnar brenna út... 
vetrarbrautirnar hrynja... 

pláneturnar skella 
saman …

… en einn hlutur breytist 
aldrei.

Þú þarft 
að fara út með 

ruslið.

Ég hélt þið væruð að 
fljúga flugdreka með 

pabba ykkar.

Við 
vorum 
að því.

Það tók svo langan tíma 
að ná honum í loftið, 

svo varð það leiðinlegt.

Svo var hann 
kominn með ein-
hvern kennslu-
glampa í augun.

… svo Bernoulli 
lögmálið 
útskýrir 
af hverju 

flugdrekinn …

SKLÚBB!

Dagskrá:

• Skýrsla stjórnar LSR

• Ársreikningur 2019

• Fjárfestingarstefna

• Tryggingafræðilegar úttektir

• Skuldbindingar launagreiðenda

• Önnur mál

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkissins
Engjateigi 11, 105 Reykjavík / Sími 510 6100

www.lsr.is

Ársfundur LSR verður haldinn fimmtudaginn 4. júní 2020  

á Hilton Reykjavík Nordica, Suðurlandsbraut 2, kl. 15:00.

Ársfundur er opinn öllum sjóðfélögum

og launagreiðendum.

Ársfundur LSR
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Kolefnisjafnaðu aksturinn 
strax með Orkulyklinum!

Lykil- og korthafar skrá 
sig í kolefnisjöfnun 

á orkan.is

7 króna afsláttur 
af hverjum lítra fer 

í kolefnisjöfnun

Votlendissjóðurinn 
kolefnisjafnar þitt 

framlag

Allar nánari upplýsingar um verkefnið er að finna á orkan.is



bónus.is  Verð gildir til og með 24. maí eða meðan birgðir endast.
Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Smáratorgi og Skeifunni:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

ÍSLENSKT
ungnautakjöt

100%

Bónus Allra
Landsmanna

Uppstigningardagur á morgun

Opið í öllum verslunum 

fimmtudaginn 21. maí 
10:00-18:00

EKKERT
BRUDL

kr./1 l129

Bónus Vínarpylsur
485 g, 10 stk.

kr./pk.398
10 pylsur

Bónus Pylsubrauð
260 g, 5 stk.

kr./pk.198

Bónus Hamborgarabrauð
4 stk.

kr./pk.198
Bónus Appelsínusafi

Bónus Eplasafi
1 lítri

Gullverðlaunapylsa

Meistarafélags kjötiðnaðarmanna 

Bónus Grill Grísakódilettur
 m/beini

kr./kg1.398

Bónus Súpur
Ómissandi í ferðalagið

Sparaðu tíma og fyrirhöfn

kr./stk.1.598

100 g
2X

120 g
2X

140 g
2X

kr.479 kr.539 kr.598 

Smash Style Hamborgarar

Bónus Kaldar Grillsósur
270 ml - 2 tegundir

Bónus Heilkornabrauð
770 g

Bónus Gulrótarskúffukaka
420 g

kr./420 g498kr./770 g259

kr./270 ml298
Bónus Flóridana Appelsínusafi

1 lítri

Bónus Súpur
1-1,2 kg, 6 teg.

FORELDAÐ
Aðeins að hita

kr./1 l198

Smash Style Ungnauta hamborgara
3 stærðir
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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 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS
07.55 Heimsókn
08.20 Masterchef USA
09.00 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Ultimate Veg Jamie
10.55 Margra barna mæður
11.20 Brother vs. Brother
12.05 The Goldbergs
12.25 Nágrannar
12.45 Bomban
13.30 Hvar er best að búa?
14.00 Grand Designs. Australia
14.50 Manifest
15.30 Atvinnumennirnir okkar 3
16.05 All Rise
16.45 Næturgestir
17.30 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.20 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Matarboð með Evu
19.05 Víkinglottó
19.35 First Dates
20.25 The Bold Type
21.10 Dublin Murders
22.10 Insecure
22.45 Sex and the City
23.15 S.W.A.T
00.00 Magnum P.I.
00.40 Temple
01.25 Temple
02.10 Temple
02.55 Mrs. Fletcher
03.25 The Sandhamn Murders
04.10 The Sandhamn Murders

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 DC’s Legends of Tomorrow
21.50 Westworld
22.50 Gotham
23.35 Réttur
00.30 Supergirl
01.10 Modern Family

11.55 Three Identical Strangers
13.30 Road Less Travelled
14.55 Golden Exits
16.25 Three Identical Strangers
18.00 Road Less Travelled
19.25 Golden Exits
21.00 The Disaster Artist
22.40 Searching
00.20 The Bone Collector
02.15 The Disaster Artist

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Enn ein stöðin 
09.35 Í garðinum með Gurrý 
10.05 Fagur fiskur. Bleikir frændur
10.35 Sjö heimar, einn hnöttur – 
Norður-Ameríka 
11.30 Á tali hjá Hemma Gunn – 
1991-1992 
13.35 Kastljós
13.50 Menningin
14.00 Blaðamannafundur 
vegna COVID-19  Bein útsending 
frá blaðamannafundi vegna 
COVID-19.
14.40 Heimaleikfimi
14.50 Gettu betur 2002. Landbún-
aðarháskólinn á Hvanneyri - MS
15.55 Poppkorn 1986 
16.25 Mósaík
16.55 Opnun: Elín Hansdóttir og 
Haraldur Jónsson
17.30 Bækur sem skóku sam-
félagið 
17.40 Bítlarnir að eilífu – While 
My Guitar Gently Weeps Beatles 
Forever
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.07 Friðþjófur forvitni 
18.30 Hæ Sámur 
18.37 Rán og Sævar 
18.50 Krakkafréttir
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Sinfóníuhljómsveit Íslands 
í beinni útsendingu Hallveig 
og Sinfóníuhljómsveit Íslands 
 Flutt verða nokkur meistaraverk 
eftir Wolfgang Amadeus Mozart. 
Meðal annars þrjár stórkostlegar 
aríur úr óperum hans í flutningi 
Hallveigar Rúnarsdóttur. Einnig 
syngur Hallveig þrjú sígild íslensk 
sönglög sem eiga sinn sess í huga 
þjóðarinnar. Sigrún Eðvaldsdóttir 
leikur hina undurfögru hugleið-
ingu Méditation, úr óperu Masse-
nets, Thaïs. Hljómsveitarstjóri er 
Bjarni Frímann Bjarnason.
21.05 Joanna Lumley og Silki-
leiðin. Joanna Lumley’s Silk Road
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Elton John lætur allt flakka. 
Elton John. Uncensored  Sir Elton 
John og Graham Norton eiga náið 
spjall um poppgoðsögnina sjálfa, 
líf hans og starfsferil.
23.10 Vonarstræti 
01.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show
13.00 The Bachelor
13.40 Áskorun 
14.10 The Biggest Loser 
16.10 Malcolm in the Middle 
16.30 Everybody Loves Raymond 
16.55 The King of Queens 
17.15 How I Met Your Mother 
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show
19.10 Love Island
20.10 Survivor 
21.00 Survivor 
21.50 Station 19 
22.35 Imposters 
23.20 The Late Late Show 
00.05 FBI
00.50 Proven Innocent 
01.35 9-1-1  Dramatísk þáttaröð 
um fólkið sem sent er á vettvang 
þegar hringt er í Neyðarlínuna. 
Lögregla, sjúkraliðar og slökkvi-
ðliðsmenn sem leggja líf sitt að 
veði til að hjálpa öðrum en þurfa á 
sama tíma að finna jafnvægi milli 
vinnu og einkalífs. 
02.20 The Resident
03.05 Agents of S.H.I.E.L.D. 
03.50 Síminn + Spotify

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 Morgunleikfimi
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 Flateyjarbréfin  (5 af 15)
18.39 Flateyjarbréfin 2(6 af 15)
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Elín, ýmislegt. Lestur 
hefst 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 3
09.40 Shellmótið  Sýnt frá Shell-
mótinu í Vestmannaeyjum.
10.20 Pæjumótið TM á Siglufirði
11.05 Norðurálsmótið
11.50 Pæjumót TM
12.30 Símamótið
13.05 1 á 1. Rúnar Kristinsson
13.40 1 á 1. Gunnlaugur Jónsson
14.00 1 á 1 með Gumma Ben. 
Heimir Hallgrímsson
14.35 1 á 1 með Gumma Ben. 
Heimir Guðjónsson
15.05 1 á 1 með Gumma Ben. Óli 
Jóh. og Arnar Grétars
15.45 1 á 1 með Gumma Ben. 
Willum Þór Þórsson
16.10 1 á 1 með Gumma Ben. 
Milos Milojevic
16.30 1 á 1 með Gumma Ben. 
Rúnar Páll Sigmundsson
16.45 1 á 1 með Tómasi Þór. 
Glódís Perla Viggósdóttir
17.10 1 á 1 með Gumma Ben. 
Andri Rúnar Bjarnason
17.30 1 á 1 með Gumma Ben. 
Freyr Alexandersson
18.00 1 á 1 með Gumma Ben. Logi 
Ólafsson
18.25 1 á 1 með Gumma Ben. Jón 
Rúnar Halldórsson
19.00 1 á 1. Guðni Bergsson
19.30 Manstu 2  Önnur þáttaröðin 
af þessum bráðskemmtilegu 
spurningaþáttum þar sem allt 
snýst um íþróttir.
20.05 Manstu 2
20.40 Manstu 2
21.20 Manstu 2
21.55 Manstu 2
22.25 Manstu 2
23.05 Manstu 2

HRINGBRAUT
20.00 Undir yfirborðið  Ásdís 
Ólsen fjallar hispurslaus um 
mennskuna, tilgang lífsins og leit-
ina að hamingjunni og varpar ljósi 
á allt sem er falið og fordæmt.
20.30 Viðskipti með Jóni G.  
 Í viðskiptaþættinum með Jóni 
G. Haukssyni er rýnt í verslun og 
viðskipti landsmanna með aðstoð 
sérfræðinga og stjórnenda at-
vinnulífsins.
21.00 21 - Fréttaþáttur á miðviku-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Saga og samfélag  Saga og 
samfélag er þáttur þar sem mál-
efni líðandi stundar verða rædd 
í sögulegu samhengi og vikið að 
nýjustu rannsóknum fræðimanna 
á margvíslegum sviðum.

KYNNINGARAFSLÁTTUR
20%

KYNNINGARAFSLÁTTUR
20%

GARÐHÚSGÖGNIN 
KOMIN Í HÖLLINA

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.is

RIMINI 
2,5 og 3ja sæta,

meira á bls. 2 og 3

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

SUMAR
GARÐHÚSGÖGN  |  SMÁVARA  |  HÆGINDASTÓLAR  |  HILLUR, SKÁPAR, BORÐ OG STÓLAR  |  SÓFAR

DAGAR
www.husgagnahollin.is S

ENDUM FRÍT
T

  
  

 V
E F V E R S L U N  

– úti og inni – 

www.husgagnahollin.is

 S
ENDUM FRÍT

T

  
  

 V
E F V E R S L U N  

SOHO 
Flottur þriggja sæta útisófi frá BRAFAB. 
Álgrind, handofinn úr sérlega endingargóðu fléttu
efni. Fyrsta flokks svampur í sessum og bakpullum. 
Endingargott Olifin áklæði. Stærð: 187 x 79 x 90 cm 

 111.992 kr.   139.990 kr.

LEONE 
Hornsófi úr Leone línunni 2H2. 
Svört álgrind og gráar sessur og 
bakpullur úr fyrsta flokks svampi. 
Endingargott áklæði. 
Stærð: 203 x 203 x 80 cm 
Sófarborð úr svörtu áli með 
reyklitaðri glerplötu fylgir 
sófanum. Stærð: 70x70x30 cm

 143.992 kr.  
 179.990 kr.

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% 
lesenda dagblaða* 
á höfuðborgarsvæðinu.
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EN EF ÞAÐ 
HEFÐI EKKI 
GERST NEITT 
ÞANNIG ÞÁ 
VÆRI ÞETTA 
BARA SKÁLD-
SAGA ÁN 
GLÆPA.

Þet t a er svona a l lt 
úrskeiðis að einhverju 
leyti þannig að það sem 
gerist í bókinni virðist 
náttúrlega benda til 
þess að hann hafi nú 

stigið á strik,“ segir Ingvi Þór Kor-
máksson um skáldsöguna Stigið á 
strik og enn eina staðfestinguna á 
einbeittum brotavilja hans sem rit-
höfundur.

„Þetta er svona miðaldra maður 
í einhvers konar tilvistarkreppu. 
Ekkert of boðslega alvarlegri eða 
neitt þannig,“ segir Ingvi um aðal-
persónu bókarinnar sem fær að 
kenna á því að varast ber að stíga á 
strik.

„En hann er með svona sérvisku, 
hugsanlega má kalla það einhvers 
konar þráhyggju, og það kemur 
fyrir að hann sé að passa sig á því 
að stíga á strik enda getur það verið 
hættulegt.“

Lík í rotþró
Stigið á strik er þriðja bók Ingva 
Þórs sem hlaut glæpasmásagna-

Bókasafnslíf með glæpsamlegu ívafi
Lík hafa skotið upp kollinum í bókum Ingva Þórs Kormákssonar sem gaf hljómsveit sinni JJ Soul Band stafrænt 
framhaldslíf á Spotify og kýs frekar að fylla tómstundir sínar tónlist en glæpum eftir 45 ár á Borgarbókasafninu.

„Ég keypti mér bíl og hafði hann árinu eldri en ég ætlaði mér svo ég gæti fengið hann með geislaspilara,“ segir Ingvi Þór sem er góður í 
gamla forminu þótt hann hafi átt auðvelt með að laga sig að breyttum tímum rafrænnar tónlistarútgáfu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Atli er á miðjum aldri þegar óvæntir 
atburðir leiða hann á vit vafasamra 
manna og dularfullra dauðsfalla.

verðlaunin Gaddakylfuna árið 2009 
og hefur eins og dæmin síðar sanna 
tilhneigingu til þess að villast út á 
glæpabrautina.

„Það fer í þá sálma svona hægt og 
bítandi þótt ég hafi kannski ekki 
alveg lagt upp með það og í stað 
undarlegra og útpældra morða, sem 
oft tíðkast í glæpasögum nú til dags, 
vildi ég hafa dauðsföll í bókinni, ef 
einhver yrðu, með tiltölulega eðli-
legu móti; sjálfsvörn, örvænting, 
stundaræsingur eða bara hjarta-
áfall.“ Og eitthvað gengur nú á þar 
sem bókin hefst á líkfundi í rotþró.

Ingvi Þór segist ekki hafa lagt 
meðvitað upp með að lík myndu 
skjóta upp kollinum í sögunni en 
útilokar þó ekki að einhvers staðar 
í hausnum á honum hafi leynst sú 
hugmynd að gera glæpasögu. „En 
ef það hefði ekki gerst neitt þann-
ig þá væri þetta bara skáldsaga án 
glæpa. En þeir komu nú og þótt ég 
kalli bókina ekki neitt sérstakt þá 
datt mér í hug að það mætti kalla 
þetta skáldsögu með glæpsamlegu 
ívafi en ég held þetta flokkist alveg 
sem glæpasaga.“

Bókasafnsathvarfið
Ingvi Þór lítur í raun frekar á sig sem 
tónlistarmann en rithöfund þar 
sem hann hefur fengist við tónlist 

frá unglingsárunum en fasti punkt-
urinn í tilverunni var Borgarbóka-
safn Reykjavíkur þar sem hann átti 
öruggt skjól í 45 ár á meðan hann 
gaf út tónlist og fiktaði við glæpi í 
skáldskap.

„Það er rúmlega ár síðan ég hætti 
eftir að hafa verið búinn að vinna 
þarna í 45 ár og gat samkvæmt 95 
ára reglunni svokölluðu hætt og 
farið á eftirlaun og hugsaði með 
mér að mörgum þættu nú bara 45 
ár á sama vinnustað bara ágætt.

Ég var alltaf hljómlistarmaður 
meðfram og það var svona, hvað á 
maður að segja? Óöruggt og skrýtið 
oft á tíðum og þá hafði maður alltaf 
þennan fasta punkt í tilverunni, 
dagvinnuna sem var svona normal 
en það má segja að músíkin sé sko 
svolítið ónormal á stundum.“

Rekum kastað á Spotify
Ingvi Þór var lengst af í hljóm-
sveitinni JJ Soul Band sem gaf fyrst 
út plötu 1994 en lagði upp laupana, 
eins og hann orðar það, 2009. „En 
svo fundust óvænt tvö lög þegar ég 
var að leita að einhverju í hillu hjá 
mér og rakst á DVD disk sem inni-
hélt upptökur að þessum lögum frá 
árinu 2007,“ segir Ingvi sem dreif í 
að gefa lögin tvö út á rafrænni smá-
skífu á Spotify og víðar.

„Ég mundi óljóst eftir öðru lag-
inu en hafði steingleymt hinu en 
þegar til kastanna kom pössuðu 
þessi tvö lög ekki við annað efni 
á breiðskífunni sem reyndist sú 
síðasta sem JJ Soul Band sendi frá 
sér. Því er það svo að nú, ellefu 
árum síðar, kom út tveggja laga 
plata og gengur hljómsveitin af 
þeim sökum dálítið í endurnýjun 
lífdaganna,“ segir Ingvi Þór sem er 
með aðra bók í hausnum en nennir 
bara ekki að skrifa hana.

Nennir ekki að skrifa
„Ég hafði nú kannski hugsað mér að 
skrifa aðeins meira, kannski þriðju 
bók sem myndi tengjast hinum 
tveimur. Ég reyndi eitthvað fyrir 
tveimur árum og skrifaði eitthvað 
smávegis en fann svo bara að ég ein-
hvern veginn nennti þessu ekki. Ég 
er eiginlega meira að vinna í músík í 
frístundum mínum sem eru náttúr-
lega orðnar dálítið margar.“
toti@frettabladid.is

Ársfundur 2020 
fimmtudaginn 4. júní 

- Heildareignir:  269 milljarðar
- Skráðir sjóðfélagar: 49 þúsund
- Hæsta nafnávöxtun 2019: 17,6%
- Hæsta raunávöxtun á ári sl. 10 ár: 5,7%

Ársfundur Almenna lífeyrissjóðsins verður haldinn á Hilton
Reykjavík Nordica fimmtudaginn 4. júní 2020 kl. 17:15 
Dagskrá:
1.  Skýrsla stjórnar. 
2.  Ársreikningur 2019 og tryggingafræðileg athugun á fjárhag samtryggingarsjóðs.
3.  Kynning á fjárfestingarstefnu. 
4.  Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins. 
5.  Kosning stjórnar.
6.  Kosning endurskoðenda eða endurskoðunarfélags. 
7.  Ákvörðun um laun stjórnar. 
8.  Önnur mál. 

Framboðum til stjórnar (aðalmenn) skal skila viku fyrir ársfund sjóðsins. Framboðs-
frestur rennur út þann 28. maí 2020. Hægt er að senda inn framboð á netfangið 
almenni@almenni.is. 

Ársreikningur, tillögur um breytingar á samþykktum og nánari upplýsingar um 
ársfundinn eru á heimasíðu sjóðsins. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta.  

   Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins.

Nánar á: 
www.almenni.is

- A.m.k. 1/3 skyldusparnaðar í séreign
- Hagstæð lífeyrisréttindi
- Daglegt gengi ávöxtunarleiða á heimasíðu 
- Sjö ávöxtunarleiðir í boði

Almenni í hnotskurn
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EFTIRÁRS-POTTAR
2018 OG 2019 ÁRGERÐ

MIKILL 
AFSLÁTTUR

RAFMAGNS-
POTTARArctic Spas „Baffin“

6-7 manna
1200 lítrar
5 kw hitari

LOK Á POTTA
Margar stærðir

Arctic Spas 
„Maligne“
5-6 manna
1300 lítrar
5 kw hitari

Arctic Spas „Fox“
3-4 manna
850 lítrar
5 kw hitari

SIGIN 
GRÁSLEPPA

REYKTUR 
LUNDI

HETTUMÁVS
EGG

SIGINN 
FISKUR

VELJUM ÍSLENSKT
STYRKJUM ÍSLENSKT



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/
SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@
frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar 
Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

SVO ER FJÖLDI FÓLKS 
SEM GERIR SÉR FERÐ 

HINGAÐ Í GRINDAVÍK TIL AÐ 
KOMA Á MATSÖLUSTAÐINN SEM 
MÉR FINNST ALVEG VIRKILEGA 
SKEMMTILEGT.

Halla hefur alltaf haft ástríðu fyrir matargerð. Hún lét drauminn rætast og fór útí eigin rekstur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Halla María Svans-
dóttir hefur búið 
meira og minna 
alla sína æv i í 
Grindavík og vill 
hvergi annars stað-

ar vera. Þar rekur hún hinn gríðar-
vinsæla stað Hjá Höllu, þangað 
sem bæjarbúar venja komur sínar 
og starfsfólk heilsar f lestum með 
nafni. Hún segir það aldrei hafa 
komið til greina að opna staðinn 
annars staðar en í Grindavík.

„Ég bjó í stutta stund í Reykja-
vík og eitt ár í London, en maður 
endar alltaf hérna heima,“ segir 
Halla brosandi. Hér hefur hún 
verið síðustu ár og tekið virkan 
þátt í að auka gróskuna á svæðinu, 
enda mætti svo að orði komast að 
Hjá Höllu sé orðinn einn af helstu 
samkomustöðum Grindvíkinga. 
Hér gæða verkamenn sér á hádegis-
verði, eldri borgarar koma reglulega 
og unglingar hvíslast á við borð í 
horninu.

„Ég hef alltaf haft áhuga á matar-
gerð,“ segir Halla. „Ég hef unnið við 
nánast allt, alls konar verkamanna-
vinnu. Áður en ég fór út í þetta allt 
var ég að vinna hjá fasteignamiðlun. 
Í kjölfar hrunsins missti ég vinnuna 
þar og fór aftur í beitingu, bara það 
sem til þurfti til að hafa í mig og á,“ 
segir hún.

Árið 2011 tók Halla skref í átt 
að draumnum og stofnaði halla @ 
heima í byrjun 2012.

„Þá byrjum við selja út nestispoka 
með mat til að borða yfir daginn og 
fá góða næringu. Fyrir fólk í vinnu 
sem vill taka með sér gott og hollt 
nesti, það var allt inni í því nema 

kvöldmatur. Djúsar, nasl og te, 
svona svo fólk gæti minnkað það 
að vera alltaf í kaffinu,“ segir Halla.

„Fyrstu pokana gáfum við hrein-
lega, þá fólki sem vann á stöðum 
þar sem við vissum að þetta myndi 
spyrjast út. Þá vorum við ekki 
byrjuð að hugsa neitt lengra út fyrir 
Grindavík. Síðan fer að ganga betur 
og betur, fyrst voru sex manns, svo 
tíu, síðan allt í einu voru sextíu 
manns komin í áskrift og ég bara 
ein í eldhúsinu,“ segir Halla. Eigin-
maður Höllu, Sigurpáll, var henni til 
halds og trausts, ásamt því að sjá um 
tæknilegu hliðina.

„Hann kemur lítið við í eldhús-
inu,“ segir hún og hlær. „Stuðning-
urinn frá honum skipti samt öllu, 
ég hefði aldrei farið út í þetta ein,“ 
bætir hún við.

Vinsældirnar jukust hægt og bít-
andi. Hjónin ákváðu því að leigja 
gömlu Hafnarvigtina, þar sem þau 
hefðu stærra og betra eldhús.

„Þar gat fólk sótt mat með sér 
heim en við sendum einnig mat 
til fólks. Maðurinn minn bjó til 
pöntunarkerfi, viðskiptahópurinn 

stækkaði og við fórum að senda út 
fyrir bæjarmörkin,“ segir hún og 
bætir við að bróðurpartur þeirra 
sem kaupi matarpakkana í dag sé 
staðsettur í Reykjavík.

„Svo er fjöldi fólks sem gerir sér 
ferð hingað í Grindavík til að koma 
á matsölustaðinn sem mér finnst 
alveg virkilega skemmtilegt.“

Ekki alltaf auðvelt
Halla segist alltaf hafa haft mikinn 
áhuga á hollustu og næringu.

„Hugtakið hollusta eru svo ótrú-
lega vítt. Þú þarft ekki endilega að 
vera vegan, grænmetisæta eða bara 
í hráfæði. Matur er á sinn hátt lif-
andi. Við gerum allt frá grunni, það 
er svona mín helsta hugsjón. Við 
reynum að hafa allt eins hreint og 
hægt er. Sósan sem þú færð í þessum 
rétti, hana færðu bara hjá okkur því 
hér er hún gerð frá grunni. Ég reyni 
að nota eins mikið lífrænt og við 
komumst í,“ segir hún.

Þó vel gangi í dag viðurkennir 
Halla að þetta hafi á tímum verið 
mikill róður.

„Ég viðurkenni alveg að maður 
vaknar ekkert alla daga brosandi 
og til í daginn. Þetta hefur aldrei 
verið einfalt og ég hugsa að þetta 
verði aldrei einfalt. Þetta er matur 
og þú þarft að standa yfir þessu, 
sérstaklega þar sem við leggjum 
svo mikla áherslu á innihaldið. Þá 
skemmist allt mun fyrr en vörur 
sem eru fullar af rotvarnar- og 
aukaefnum. Við þurfum stanslaust 
að vera með puttann á púlsinum til 
að fylgjast með að ekkert renni út og 
við pössum vel að nýta allt hráefni.“
steingerdur@frettabladid.is

Úr beitingum í veitingar
Halla fór að vinna við beitingar eftir að hafa misst starf á fast-
eignamiðlun í hruninu. Hún lét drauminn rætast þegar hún stofn-
aði Hjá Höllu, einn vinsælasta veitingastaðinn á Reykjanesinu.

PRETZEL CRISPS 
85 G - 2 TEG & VOGA 
ÍDÝFA-KRYDD 175 G 

599
KR/STK

COMBO

FREYJU
STERKUR

DRAUMUR - 50 G

299
KR/STK

5980 KR/KG

HARIBO
120 G - 2 TEG

 

249
KR/STK

2075 KR/KG

KIT KAT
4 FINGRA

41,5 G  

99
KR/STK

2386 KR/KG

NOCCO
330 ML 

329
KR/STK

997 KR/L

COLLAB
ÁSTARALDIN &
LÍMÓNU 330 ML 

249
KR/STK

756 KR/L

FANTA &
FANTA EXOTIC

500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

NÓA
TROMP

45 G - 2 TEG 

169
KR/STK

3756 KR/KG
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Original kjúklingabringa, ostur, 
beikon, kartöfluskífa, kál, 

tómatsósa og léttmæjó
1.999 kr. 1.399 kr.

Bacon Tower borgari,
3 Hot Wings, franskar,
gos og Góu kúlur



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Davíðs  
Þorlákssonar

BAKÞANKAR

COLLAB
ÁSTARALDIN &
LÍMÓNU 330 ML 

249
KR/STK

756 KR/L

Það virðast allir sem vett-
lingi geta valdið ætla 
að ferðast innanlands í 

sumar. Sem er viðeigandi því 
stundum þarf maður að vera 
með vettlinga á Íslandi um 
hásumar. Það er hið best mál 
þótt það sé ljóst að það dugi 
hvergi nærri til að vega upp á 
móti hruni í komu ferðamanna.

Ég sé bara einn galla við þessi 
áform, og hann er reyndar 
risavaxinn. Þess er þá ekki 
langt að bíða að hneykslunar-
gjarnt fólk á samfélagsmiðlum 
byrji að kvarta yfir því hvað 
einhver tertusneið kostaði á 
einhverjum veitingastað í ein-
hverju plássi út á landi. Áður en 
til þess kemur er ágætt að hafa 
nokkur atriði í huga.

Í fyrsta lagi eru laun há á 
Íslandi. Launahlutfallið, þ.e. 
hlutfall verðmætasköpunar 
sem skilar sér til launafólks, 
er hærra en í nokkru þróuðu 
ríki. Þá eru meðaltekjur þær 
þriðju hæstu í heimi. Í öðru 
lagi eru skattar háir á Íslandi. 
Skatttekjur hins opinbera sem 
hlutfall af vergri landsfram-
leiðslu eru þær aðrar til þriðju 
hæstu í heimi. Í þriðja lagi er 
vert að hafa í hug að stærstu 
hluti tekna ferðaþjónustunnar 
kemur yfir sumarið, einkum úti 
á landi. Það þarf hinsvegar að 
greiða allan fastan kostnað allt 
árið, eins og húsnæðiskostnað, 
þótt innkoma sé ef til vill lítil 
sem engin.

Höfum þetta í huga þegar við 
ferðumst um landið í sumar 
og höfum hugfast að það mun 
líklega enginn í ferðaþjónustu 
ríða feitum hesti frá þessu 
sumri. Jafnvel þótt við verðum 
mjög dugleg að kaupa tertu-
sneiðar.

Vettlingar og 
tertusneiðar

HAFÐU FJÖLPÓSTINN 
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU
Auglýsingaefnið lendir á 
eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað!

Kannaðu dreiileiðir og verð í 
síma 550 5050 eða sendu 
tölvupóst orn@frettabladid.is.

*Prentmæling Gallup, 12 - 80 ára,  okt. - des. 2019. 
Mannnöldatölur Hagstofu Íslands 2019

Nýja Soundboksið! Betri hljómur 
og tengimöguleikar við allt að 

fimm Soundboks. Þá byrja jafnvel 
steingerðustu tröll að dilla sér.

Handhægur og heitapottþéttur 
blátalari frá JBL. Vinsæll í 
pottapartíum um allt land. 149.990 kr.

Nýja Soundboksið

13.342 kr./mán. í 12 mán.
Alls: 160.100 kr.ÁHK: 12,13% 

16.990 kr.

JBL FLIP
Bluetooth hátalari

siminn.is

Léttu þér kaupin með Síminn PAY 
appinu og dreifðu greiðslum í allt 
að 36 mánuði.

9.990 kr.
Nokia 3310 3G

Nokia 3310 þolir hnjask, passar í 
smáa lófa og rafhlaðan endist vikum 

saman. Fáðu Krakkakort á 0 kr.* 
og hleyptu barninu út í sumarið. 

Þú færð Krakkakort með endalausu tali 
og 1 GB á 0 kr. með völdum farsímaleiðum.
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14.990 kr.
Meater kjöthitamælir

Snjall kjöthitamælir sem sér um kjötið
meðan þú magnar upp stemninguna.  

Tengist við símann með appi.

24.990 kr.

Apple AirPods
2019

Kitlaðu hljóðhimnurnar með
vinsælustu heyrnartólunum í dag.

Fitbit Charge 4
heilsuúr

Frá 28.990 kr.
Þetta snjallúr getur ekki beðið 
eftir því að hreyfa sig í sumar. 

Vatnshelt, endingargott og ljóngáfað.

24.990 kr.
Almennt verð: 34.990 kr.

Almennt verð: 19.990 kr.

Samsung spjaldtölva

Samsung Tab A á sumartilboði! 
Ferðalagastyttir fyrir börnin 

eða gleðigjafi á rigningardögum. 

Tækin sem breyta útilegum í útihátíðir, stytta ferðalög 
fjölskyldunnar, gleðja börnin og koma þér mjúklega á 
milli staða fást í verslunum Símans og á siminn.is

Sumarið er þitt
með Símanum

30 daga
Sjónvarp Símans 
Premium fylgir! 

Tilboð

Tilboð

*


