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Ungu leikmennirnir í íslenska karlalandsliðinu létu ölduganginn sem nú umlykur forystu KSÍ ekki hafa af sér gleðina á æfingu liðsins í gær. Fram undan eru fyrstu heimaleikir Íslands í tæpa tíu mánuði. Þeir eru afar mikilvægir í baráttu Íslands um að komast á HM 2022. Um leið eru þetta fyrstu heimaleikir liðsins undir stjórn nýs þjálfarateymis sem tók við undir lok síðasta árs. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Sigurður Ingi leiði
næstu ríkisstjórn
STJÓRNMÁL „Ég ákvað að það væri
skynsamlegt að taka mér hvíld,“
segir Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra um nýleg veikindi.

Lilja Alfreðsdóttir, menntaog menningarmálaráðherra.

„Ég viðurkenni það fúslega,“
segir Lilja spurð hvort erfitt sé fyrir
stjórnmálamann að taka heilsuna
fram yfir pólitíkina.
Lilja telur formann Framsóknarf lokksins ver<a „í dauðafæri á að
leiða næstu ríkisstjórn“. SJÁ SÍÐU 4

Leikárið er hafið!

Stoðir kaupa sex prósenta
hlut Helga í Bláa lóninu
Sex prósenta hlutur Helga
Magnússonar í Bláa lóninu
hefur skipt um hendur og er
nú kominn í eigu Stoða. Helgi
segir söluverðið trúnaðarmál.
ser@frettabladid.is

MARKAÐUR Hofgarðar ehf., sem er í

eigu Helga Magnússonar fjárfestis,
hefur selt fjárfestingafélaginu Stoðum hf. allan eignarhlut sinn í Bláa
lóninu hf., en um er að ræða rúmlega sex prósenta hlut í fyrirtækinu.
Helgi hefur setið í stjórn Bláa
lónsins hf. síðustu sautján ár, þar
af sem formaður síðustu tíu ár. Við

Hlökkum til
að sjá ykkur

Hér er um mikil verðmæti að ræða.
Helgi Magnússon.

söluna hættir hann formennsku.
Helgi segir í viðtali við Markaðinn að viðskiptin hafi borið brátt
að. Hann hafi fengið mjög áhugavert
kauptilboð í hlutabréfin og ákveðið
að slá til og selja allan hlutinn.

Helgi segir að söluverðið sé trúnaðarmál milli seljanda og kaupanda. „En hér er um mikil verðmæti
að ræða,“ segir hann.
„Ég hef tekið þátt í því stórkostlega ævintýri sem rekstur, þróun
og uppbygging Bláa lónsins hefur
verið. Það hefur verið einstaklega
áhugavert og gefandi viðfangsefni
í alla staði,“ segir Helgi í samtali við
Markaðinn í dag.
Rétt er að geta þess að Helgi
Magnússon er formaður stjórnar
Torgs ehf. sem gefur út Fréttablaðið. Félög í eigu hans eru stærstu
hluthafarnir í Torgi.
SJÁ MARKAÐINN

Metútflutningur á
fiski til Kanada
SJÁVARÚT VEGSM ÁL
Íslensk
sjávarútvegsfyrirtæki seldu um
16 þúsund tonn af fiski til Kanada
á fyrstu sex mánuðum ársins í
samanburði við 7,8 þúsund tonn á
sama tímabili í fyrra.
Á fyrstu sex mánuðum 2019 seldust einnig um 7,8 þúsund tonn af
fiski til Kanada og er því um að ræða
100 prósenta aukningu frá árunum
áður en Covid-faraldurinn skall á.
Allt stefnir í metár í fisksölu í
Kanada í takt við aukninguna sem
hefur átt sér stað í flutningi á fiski
til landsins á undanförnum árum.
Þorsk urinn skarar f ram úr
öðrum fisktegundum en Kanadamenn keyptu 2.910 tonn af þorski
að verðmæti 3,7 milljarðar á fyrstu
sex mánuðum ársins. SJÁ SÍÐU 4
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Gluggað í gömul tíðindi

Leikhúsgestir bíða tíðinda af
hraðprófum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Of flókið fyrir
leikhúsin að
bjóða hraðpróf
ingunnlara@frettabladid.is

COVID-19 Leikhússtjórar bíða enn
fyrirmæla stjórnvalda um útfærslur
á hraðprófum. Með nýjum tilslökunum er opnað á ýmsa möguleika
fyrir stærri viðburði. Leikhúsin
munu geta tekið á móti 500 manns
með því skilyrði að allir gestir sýni
neikvætt hraðpróf.
Leikhúsunnendur velta vöngum
yfir útfærslunni og leikhússtjórar
stærstu leikhúsanna segja hana
þurfa að vera einfalda.
Marta Nordal, leikhússtjóri leikfélagsins á Akureyri, segir mikilvægt að geta selt 500 miða. „Það
er auðvitað algert skilyrði að þessi
próf séu aðgengileg og ókeypis
þannig að þetta verði ekki hindrun
fyrir miðakaupendur,“ segir hún.
Brynhildur Guðjónsdóttir, leikhússtjóri Borgarleikhússins, segir
ekki standa til að leikhúsið verði
með hraðpróf á sínum snærum.
Það sé of flókið. „Slíkt utanumhald
krefst einhvers konar samræmingar svo sannreyna megi niðurstöður
prófanna og svo framvegis,“ segir
hún.
Magnús Geir Þórðarson, leikhússtjóri Þjóðleikhússins, segir gesti
ekki þurfa að framvísa hraðprófum
þar sem enn sé grímuskylda í leikhúsunum en gert sé ráð fyrir að
stækka sóttvarnahólf í 500 manns
um miðjan september með hraðprófum.
„Við gerum ráð fyrir því að hið
opinbera tryggi að þau verði mjög
aðgengileg, að afar auðvelt verði að
fara í hraðpróf og að þau verði gestum algerlega að kostnaðarlausu
eins og í mörgum nágrannalöndum
okkar,“ segir Magnús Geir. ■

Sjá nánar á frettabladid.is

Á dögunum fundu Bændasamtökin kassa með gömlum tímaritum og bókum allt aftur til ársins 1908 og er hluti þess til sölu á bókamarkaði BændasamtakFRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
anna þessa dagana. Að sögn framkvæmdastjóra Bændasamtakanna hefur verið mikill áhugi á þessum gersemum. 

Hlýjan heldur
áfram næstu daga
kristinnpall@frettabladid.is

VEÐUR „Það sem við sjáum núna
fram í tímann þá virðist sem svo
að það sé nokkuð hlýtt á næstu
dögum. Það gæti hins vegar fækkað
dögunum þar sem það verður tuttugu stiga hiti,“ segir Eiríkur Örn
Jóhannsson, veðurfræðingur hjá
Veðurstofu Íslands, aðspurður hvort
að rjómablíðan sem hefur einkennt
hluta Íslands undanfarnar vikur sé á
förum þegar september er genginn
í garð.
„September hefur undanfarin
ár, sérstaklega framan af, ekkert
verið langt frá júnímánuði í meðalhitastigi. Þó að sólin sé ekki jafn
hátt á lofti og hitinn nái ekki sömu
hæðum er sjórinn orðinn heitari og
meðaltölin eru ekkert langt frá því
sem þekkist í júní.“ ■

Gestaíbúð í Davíðshúsi:
stendur skáldum, rithöfundum og öðrum listaeða fræðimönnum til tímabundinnar dvalar gegn
vægu gjaldi. Í umsóknum komi m.a. fram:
a) stutt kynning á umsækjanda
b) að hverju umsækjandi hyggst vinna,
c) æskilegt tímabil og tímaskeið dvalar,
Umsóknarfrestur vegna afnota
á árinu 2022 er til 30. september n.k.
Allar nánari upplýsingar veitir umsjónarmaður íbúðarinnar
Þórður Sævar Jónsson, s.: 6631306; thordurs@amtsbok.is

Bláa bandið endurreist og
hyggst opna á ný í Víðinesi
Nokkrir félagar úr Al Anon og
AA-samtökunum hafa tekið
Víðines á Kjalarnesi á leigu af
borginni og stefna að því að
opna þar meðferðarheimili.
Það á að létta álagi af sjúkrahúsinu Vogi og Landspítalanum og stytta þar með biðtíma
niður í nokkra daga.
gar@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL „Það ríkir í raun
ófremdarástand í þessum málum,“
segir Arnar Gunnar Hjálmtýsson
sem vinnur nú að því með hinu
endurreista Bláa bandi að opna
meðferðarheimili fyrir áfengisog fíkniefnasjúklinga í Víðinesi á
Kjalarnesi.
Arnar hefur rekið áfangaheimili
frá árinu 2019 undir merkjum Betra
lífs og hefur nú yfir að ráða 52 plássum fyrir húsnæðislausa alkóhólista.
„Þegar ég byrjaði varð ég var við
hversu þörfin var mikil, hversu
margir sem eru að glíma við alkóhólisma eru í húsnæðisvanda. Í
framhaldi af því hefur maður verið
að reyna að aðstoða fólk að komast
í meðferð. Og það er alltaf fimm til
sex mánaða bið, hvort sem það er
á Vog eða á Landspítalann,“ lýsir
Arnar stöðunni.
Arnar kveðst ásamt nokkrum
vinum úr Al Anon og AA-samtökunum vera að reyna að gera eitthvað
í málunum. Þeir hafi nú samið við
Reykjavíkurborg um leigu á Víðinesi
til fjögurra ára.
Arnar segir að vel myndi fari á því
að starfrækja þar meðferðarheimili
því Víðines hafi verið byggt af frumkvöðlum í AA í félagsskapnum Bláa
bandinu sem síðan hafi fært borginni húsið að gjöf árið 1996.
„Markmið okkar er að á tveimur
til þremur árum verði þess fimm til
sex mánaða bið komin ofan í fimm
til sex daga,“ segir Arnar. Ætlunin

Arnar Gunnar Hjálmtýsson í Víðnesi þar sem Bláa bandið stefnir á að opna
meðferðarheimili í haust. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ríkið ætti að gera þetta
vegna þess að ástandið
er einfaldlega
óásættanlegt.
Arnar Gunnar Hjálmtýsson hjá
áfangaheimilinu Betra lífi.

sé að í Víðinesi verði tekið við þeim
sem skemmst eru á veg komnir í
sjúkdómnum. Þar séu fimmtíu rúm
og reksturinn geti létt verulega á
Vogi og Landspítalanum,
„Ég er búin að senda borgarráði
bréf með ósk um að við fáum að
vera þarna án endurgjalds þar til við

erum búnir að koma undir okkur
fótunum fjárhagslega,“ segir Arnar
um stöðuna til langs tíma gagnvart
húsnæðinu.
Að sögn Arnars hefur verið gerð
áætlun sem gerir ráð fyrir um 300
milljóna króna árlegum rekstrarkostnaði í Víðinesi. Það sé fé sem
þurfi að koma úr ríkissjóði.
„Þetta eru ekki stórir peningar.
Ríkið ætti að gera þetta vegna þess
að ástandið er einfaldlega óásættanlegt. Ég er algjörlega sannfærður
um að við fyllum þetta hús á bara
einum mánuði,“ undirstrikar Arnar
sem kveður Bláa bandið undirbúa
opnun heimasíðu þar sem fólk geti
skráð sig sem stuðningsaðila.
„Fljótlega ætla ég að reyna að
bjóða ráðamönnum og þeim sem
hafa áhuga að koma þarna upp eftir
í kaffi og sýna þeim húsið og möguleikana sem eru þarna til staðar. Við
erum rétt að byrja.“ ■
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Lilja segir Sigurð Inga í dauðafæri til að leiða næstu stjórn
linda@frettabladid.is

STJÓRNMÁL „Hann er í dauðafæri á að
leiða næstu ríkisstjórn,“ svarar Lilja
Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknarflokks og mennta- og menningarmálaráðherra, spurð hvort
Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður
Framsóknarflokksins og samgönguog sveitarstjórnarráðherra, sé sá sem
hún vilji sjá leiða næstu ríkisstjórn.

Spurð hvort sama stjórn og nú
situr sé líka besti valkostur í hennar
huga segir Lilja Framsókn vilja vera
í forystunni.
„Framsóknarflokkurinn vill vera
leiðandi og við stefnum auðvitað að
því og við sjáum að málflutningur
okkar hann hefur svo sannarlega
verið að ná í gegn,“ segir Lilja og blæs
á fullyrðingar um að ríkisstjórnin
hafi ekki breytt miklu heldur lagt

Lilja Alfreðsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

mesta áherslu á stöðugleika. „Það er
algjör þvæla.“
Lilja tók nýlega hlé frá störfum af
heilsufarsástæðum. „Já, ég var undir
talsverðu álagi, ég ákvað að það væri
skynsamlegt að taka mér hvíld,“
segir hún en tekur ekki undir að hún
hafi farið í kulnun. „Þetta var álag og
mér fannst bara brýnt að stíga þarna
aðeins til hliðar,“ segir Lilja og játar
að segja megi að hún hafi gengið á

vegg. Henni gangi hins vegar vel að
vinna í því og hún sé búin að ná sér.
Um hvort erfitt sé fyrir stjórnmálamann að játa sig sigraðan og
taka heilsuna fram yfir pólitíkina
segir Lilja það vera þannig. „Jú, það
er það og ég viðurkenni það fúslega
en svo er auðvitað mjög mikilvægt að
halda áfram og hlúa að sjálfum sér
og fjölskyldu og passa upp á að setja
heilsuna í fyrsta sæti.“ ■

Eftirspurn eftir íslenskum fiski aukist
verulega í Kanada í faraldrinum
Ferðamenn voru í naumum meirihluta í gistinóttum í júlí.

Fjórðungsaukning
á gistinóttum í júlí

Allt stefnir í metár í sölu á
íslenskum fiski til Kanada.
Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki
seldu 16 þúsund tonn af fiski
til landsins á fyrstu sex mánuðum ársins sem samsvarar
allri sölu ársins 2020. Bandaríkjamarkaður er að taka við
sér eftir Covid.

kristinnpall@frettabladid.is

mhj@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA Rúmlega fjórðung-

SJÁVARÚT VEGUR Sölusprenging

saukning var á greiddum gistinóttum í júlímánuði á milli ára en heilt
yfir voru um 1.095.000 gistinætur
á öllum tegundum af gististöðum
á Íslandi í júlí. Það er um þriðjungi
færri en gistinætur árið 2019 áður
en heimsfaraldurinn setti strik í
reikning ferðaþjónustunnar. Þetta
kemur fram á vef Hagstofu Íslands.
Alls var 67 prósent aukning í gistinóttum á hótelum á milli ára og 28
prósenta aukning á gistiheimilum
frá síðasta ári. Þessir tveir rekstraraðilar voru með um 561 þúsund gistinætur eða rétt rúmlega helming af
öllum gistinóttum á þessum tíma. Þá
voru erlendir gestir í naumum meirihluta þeirra sem keyptu gistinætur á
Íslandi með 52 prósenta hlutfall. ■

Bílastæðalóð á
sex milljónir
kristinnpall@frettabladid.is

REYKJAVÍK Í gær birti fasteignasalan
Miklaborg auglýsingu þar sem hlutdeild í lóð við Óðinsgötu 8C var auglýst til sölu. Um er að ræða 20 prósenta eignarhlut í lóðinni sem er til
sölu fyrir sex milljónir en lóðin er
nýtt undir fimm bílastæði. n

hefur orðið á íslenskum fiski í
Bandaríkjunum og Kanada á fyrstu
sex mánuðum ársins í samanburði
við Covid-árið 2020. Í Kanada stefnir í metár og hafa íslensk fyrirtæki
selt 8 þúsund tonnum meira af fiski
í Kanada á fyrstu sex mánuðum
ársins í samanborið við árið 2019.
Aukningin er mest í þorski, karfa
og ufsa.
Þá hefur sala á laxi einnig aukist
til muna í Bandaríkjunum. Þetta
kemur fram svörum Aðalræðisskrifstofu Íslands í New York við
f y rirspurn Fréttablaðsins um
fiskútf lutning til Bandaríkjanna
og Kanada. Allt stefnir í metár í
íslenskri fisksölu í Kanada og þá er
markaðurinn í Bandaríkjunum að
taka við sér eftir Covid.
Verðmæti fisksölunnar til Bandaríkjanna jókst um 2,2 milljarða
króna á fyrstu sex mánuðum ársins
frá sama tímabili í fyrra. Íslensk
sjávarútvegsfyrirtæki hafa selt fisk
að verðmæti 16 milljarða króna til
Bandaríkjanna á fyrri hluti þessa
árs.
Aukning er á öllum tegundum
af fiski til Bandaríkjanna á tímabilinu en sérstaklega í laxi og
þorski. Þorskurinn er langstærsta
útflutningsvaran í þessum flokki
en útf lutningsverðmæti þorsks
jókst um 942 milljónir króna milli

✿ Sala á íslenskum fiski í Kanada síðustu ár (tonn)
2019-2021

Bandaríkin hafa lengi
verið mikilvægur
markaður fyrir þorsk
afurðir.
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Ufsi
ára og nam heildarsalan 8,2 milljörðum króna.
Sala á þorski í Bandaríkjunum
jókst um næstum þúsund tonn á
tímabilinu á meðan laxútflutningur
jókst um 829 tonn. Þá jókst útflutningur á loðnu um 687 tonn. Útflutningur á ferskum fiski til Bandaríkjanna varð fyrir miklu höggi í
faraldrinum eftir að fjölmörgum
veitingastöðum, hótelum og fiskborðum í verslunum var lokað. Sala
á frystum fiski hélst þó ágæt.
„Bandaríkin hafa lengi verið mikilvægur markaður fyrir þorskafurðir og því ánægjulegt að sjá þennan
vöxt milli ára. Þá veit ég til þess

Þorskur

Karfi

að íslensku fyrirtækin sjá fyrir sér
mikla sóknarmöguleika í útflutningi á ferskum laxi með skipum
vestur um haf,“ segir Kristján Þór
Júlíusson sjávarútvegsráðherra.
Svo virðist sem sókn íslenskra
sjávarútvegsfyrirtækja með lax
sé hafin en alls seldust 1,4 þúsund
tonn af laxi í Bandaríkjunum í ár í
samanborið við 663 tonn í fyrra.
Nikulás Hannigan, sem tók
nýverið við sem aðalræðismaður
og viðskiptafulltrúi á Aðalræðisskrifstofu Íslands í New York, segir
að þetta stafi að hluta til af því að
veitingamarkaðinn sé að taka hægt
og rólega við sér vestan hafs.

„Ég hef ekki verið hér nægilega
lengi til að fá tilfinningu fyrir hvað
er nákvæmlega að gerast en frá því
ég f lutti hingað til New York eru
veitingastaðir að opna meira,“ segir
Nikulás.
„Veitingastaðir í New York-borg
fluttu alla út á götu upphaflega en
sá geiri er í uppsveiflu núna. Veitingastaðageirinn er svona þrjátíu til
fjörutíu prósent af því sem hann var.
Þeir veitingastaðir sem eru opnir
eru ekki fullir og það eru margir
staðir enn lokaðir,“ segir Nikulás.
Samkvæmt Samtökum fyrirtækja
í sjávarútvegi gæti aukin eftirspurn
eftir íslenskum fiski verið vegna
þess að Kínverjar eiga erfitt með að
af la sér hráefnis vegna erfiðleika
í f lutningsmálum. Einnig hefur
flutningsverð margfaldast frá Kína
til Bandaríkjanna en Kína er einn
stærsti innflytjandi og útflytjandi
á fiski í heiminum. n

Vertu klár fyrir skólann
Það sem þátttakendur uppskera:

Námskeið hefjast:

•

Aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd og trú á eigin getu

10 til 12 ára 25. september 10.00-13.00 átta laugardaga í röð

•

Hugrekki til að segja sína skoðun óháð áliti annarra

13 til 15 ára 21. sept. 17.00 -20.30 einu sinni í viku, 9 skipti

•

Kjark til að tala um eigin líðan og annarra

13 til 15 ára 23. sept. 17.00 -20.30 (í Hafnarfirði), 9 skipti

•

Leiðir til að eignast vini, bæta samskipti og styrkja sambönd

13 til 15 ára 5. okt. 17.00 -20.30 (í Garðabæ), 9 skipti

•

Þor til að koma hugmyndum sínum á framfæri og hafa áhrif

16 til 19 ára 22. sept. 18.00-22.00 einu sinni í viku, 9 skipti

•

Betra skipulag og skýrari markmið

•

Jákvætt viðhorf og kvíða/streitustjórnun

20 til 25 ára 23. sept. 18.00-22.00 einu sinni í viku, 9 skipti

Skráning á dale.is eða 555 7080

Ókeypis kynningartími dale.is/ungtfolk

*Hægt er að nota frístundastyrki bæjarfélaga sem greiðslu - Youth_Ad_071921
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Bandaríkjamenn skildu mikið eftir. 
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AFGANISTAN Talibanar hafa lokað
fyrir aðgengi að f lugvellinum í
Kabúl, höfuðborg Afganistan.
Flugvöllurinn hefur til þessa verið
helsta leið fólks úr landinu. Tugir
þúsunda reyna nú að komast yfir
landamærin til Pakistan, yfirvöld
þar hafa hvatt fólk til að gera það
ekki, landið geti ekki tekið við fleirum. Samkvæmt tölum Sameinuðu

Málin sem brenna á
stjórnmálaflokkunum
Tæpur mánuður er nú til næstu alþingiskosninga og stjórnmálaflokkar eru í óðaönn að kynna
þær áherslur sem þeir vilja að næsta ríkisstjórn hafi að leiðarljósi. Fréttablaðið mun á næstu
dögum gera þeim flokkum sem mælast inni á þingi skil og fjalla lauslega um stefnu þeirra.

Talibanar loka flugvellinum í Kabúl
arib@frettabladid.is

1. september 2021 MIÐVIKUDAGUR

þjóðanna eru 1,4 milljónir flóttamanna frá Afganistan í Pakistan.
Bandaríkjaher yfirgaf landið
á mánudagskvöld eftir tveggja
áratuga dvöl í landinu. Stríðið í
Afganistan og hersetan er lengsta
hernaðaríhlutun Bandaríkjanna
frá upphafi. Talibanar sáust margir
fagna brotthvarfi Bandaríkjamanna
frá landinu. Talibanar fóru svo í
gegnum ýmis hernaðargögn sem
skilin voru eftir við brottförina. ■

thorgrimur@frettabladid.is

Allt fyrir veisluna á einum stað
Skraut, borðbúnaður, búningar og tækjaleiga

FAXAFEN 11, 108 REYKJAVÍK, S: 534-0534

WWW.PARTYBUDIN.IS

Mennta-

rannsóknasjóður
H N OTSKÓ GUR grafís k h önnun

Umsóknarfrestur 1. október

Hlutverk Menntarannsóknasjóðs er að styrkja hagnýtar
menntarannsóknir á sviði leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, náms á framhaldsskólastigi og frístundastarfs.
Markmið Menntarannsóknasjóðs er að styrkja stoðir hagnýtra
menntarannsókna, auka tækifæri til að skapa og miðla
þekkingu til framþróunar og umbóta í skólastarfi og styðja
við framkvæmd menntastefnu til 2030.
Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Menntarannsóknasjóði. Umsóknarfrestur rennur 1. október, kl. 15:00.
Styrktarflokkar eru tveir: Verkefnisstyrkir og doktorsnemastyrkir. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér vel reglur
Menntarannsóknasjóðs áður en hafist er handa við gerð
umsóknar.
Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum umsóknarkerfi Rannís.
Umsóknir og fylgigögn skulu vera á ensku.
Nánari upplýsingar og aðgang
að rafrænu umsóknarkerfi má
nálgast á www.rannis.is.

Nýjar almannatryggingar og nýtt húsnæði

Hærri auðlegðarskatt og
burt með kvótakerfið

Árlegt auðlindagjald og
lög um tjáningarfrelsi

Í alþingiskosningunum 2017
hlaut Flokkur fólksins tæp
sjö prósent atkvæða og
fjóra þingmenn. Tveir hurfu
úr flokknum eftir Klausturmálið.

Kosningarnar í ár eru fyrsta
skiptið sem Sósíalistaflokkurinn býður fram til Alþingis.
Samkvæmt könnunum er
hann líklegastur nýrra flokka
til að komast inn á þing.

Helstu áherslur:
1. Almannatryggingar:
Flokkur fólksins vill stofna
nýtt almannatryggingakerfi
til þess að tryggja lágmarksframfærslu. Þá vill flokkurinn
leyfa öryrkjum að reyna fyrir
sér á vinnumarkaði í tvö ár
án skerðinga á bótum og án
þess að örorka þeirra verði
endurmetin.

Helstu áherslur:
1. Sjávarútvegur: Sósíalistaflokkurinn vill leggja niður
kvótakerfið og brjóta upp
stærstu útgerðarfyrirtækin. Flokkurinn vill binda í
stjórnarskrá að fiskveiðiauðlindin sé eign þjóðarinnar og
stofna til fiskiþinga sem hafi
með höndum að móta fiskveiðistefnu til lengri tíma.

Miðflokkurinn bauð fyrst
fram til þings 2017 og hlaut
tæp ellefu prósent atkvæða
og sjö þingmenn sem er einn
besti árangur nýs þingframboðs á Íslandi. Fylgið hefur
dalað í skoðanakönnunum að
undanförnu.

2. Húsnæðismál: Flokkurinn
vill afnema verðtryggingu
húsnæðislána og hvetja til
aukinnar uppbyggingar á nýju
húsnæði. Þá vill flokkurinn að
verð íbúðalóða sé miðað við
raunkostnað.

2. Húsnæðismál: Sósíalistaflokkurinn vill byggja þrjátíu
þúsund íbúðir á næstu tíu
árum. Verði þetta gert með
stofnun Húsnæðissjóðs sem
afli nauðsynlegs fjármagns
með sölu skuldabréfa.

3. Heilbrigðismál: Flokkurinn
vill útrýma biðlistum í heilbrigðisþjónustunni með því
að tryggja nauðsynlega fjármögnun. Jafnframt tryggja að
fólk sem fæðist með lýti fái
niðurgreiddar læknisaðgerðir
frá Sjúkratryggingum.

3. Skattar: Sósíalistar vilja
leggja nýjan auðlegðarskatt á
eitt prósent skattgreiðenda.
Þá vill flokkurinn hækka
erfðafjárskatt en afnema
tekjuskatt á fólk með lægri
tekjur en nemur eðlilegum
framfærslukostnaði.

Helstu áherslur:
1. Auðlindagjald: Miðflokkurinn vill greiða öllum landsmönnum auðlindagjald á
fullveldisdaginn á hverju ári.
Greiðslan á að nema 100.000
krónum fyrsta árið og á
meðal annars að vera fjármögnuð með veiðigjöldum,
hagnaði Landsvirkjunar og
sölu losunarheimilda.
2. Fjármálakerfið: Miðflokkurinn vill að þriðjungi Íslandsbanka verði deilt jafnt á
alla íslenska ríkisborgara sem
verða lifandi fyrir árslok 2021
og að heimilt verði að selja
bréfin eftir lok árs 2023.
3. Heilbrigðismál: Flokkurinn
vill að öllum íslenskum
ríkisborgurum búsettum á Íslandi yfir 40 ára aldri bjóðist
ókeypis almenn heilbrigðisskimun á þriggja ára fresti.

Fjallað verður um áherslur fleiri flokka á morgun

Fréttaritara BBC
vísað úr landi

Google í framkvæmdir í Þýskalandi
fyrir milljarð evra á næstu níu árum

arib@frettabladid.is

kristinnpall@frettabladid.is

RÚSSLAND Söruh Rainsford, fréttaritara BBC í Rússlandi, hefur verið
vísað úr landi eftir tvo áratugi í
Moskvu. Í síðustu fréttaskýringu
sinni segir hún að ástæðan sé að
alríkislögreglan telji hana ógn við
öryggi ríkisins.
Rainsford átti á dögunum í orðaskiptum við Alexander Lúkasjenkó,
forseta Hvíta-Rússlands, eftir að
hafa spurt út í pyntingar á mótmælendum.
„Þrýstingurinn á aðgerðasinna,
gagnrýnendur og blaðamenn hefur
aukist mikið síðasta ár, allt frá því
að eitrað var fyrir stjórnarandstæðingnum Alexej Navalní,“ segir hún.
„Hefur þrýstingurinn bara aukist
í aðdraganda þingkosninganna í
næsta mánuði.“ ■

ÞÝSKALAND Bandaríski tæknirisinn
Google kynnti í gær í samstarfi við
þýsk stjórnvöld fyrirhugaðar framkvæmdir upp á einn milljarð evra
til næstu níu ára. Verður meðal
annars ráðist í stækkun á gagnaveri
fyrirtækisins í Frankfurt ásamt því
að hefja framkvæmdir á gagnaveri
fyrir ský fyrirtækisins. Þá mun
Google reisa náttúruvæna orkustöð fyrir gagnaver fyrirtækisins
sem framleiðir sólar- og vindorku.
Google er annað tæknifyrirtækið
sem ræðst í slíkar framkvæmdir
í Þýskalandi á þessu ári en í mars
tilkynnti Apple áætlanir um framkvæmdir upp á einn milljarð evra.
„Þessar framkvæmdir færa okkur
nær markmiði okkar um að fyrirtækið noti aðeins orkugjafa sem

Jörg Steinbach, efnahags og verkalýðsráðherra í Berlín.

leysa ekki út frá sér kolefni fyrir
gagnaverin okkar,“ sagði Phillip
Justus, yfirmaður Google í Mið- og
Austur-Evrópu í samtali við Reuters
þegar áformin voru kynnt í Berlín
í gær. ■

Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 24% virðisaukaskatt af þessari sölu.

SNYRTIVÖRU
1. - 8. september
Taxfree*
af öllum snyrtivörum
*Taxfree jafngildir 19,36% afslætti

Í Kringlu og Smáralind finnur þú
mesta úrvalið og meira pláss

Snyrtivara

SKOÐUN

Fjölflokkatíð

S

Sigmundur Ernir
Rúnarsson

ser@frettabladid.is

Stórkarlaleg valdapólitíkin
þolir ekki
lengur
dagsljós
nýrra tíma
og situr nú
eftir eins
og steinrunnin
tröll.

ú var tíðin að landinu var stjórnað af
tveggja flokka stjórnum – og raunar
má segja að myndast hafi pólitísk hefð
í þeim efnum upp úr miðri síðustu öld.
Meðal þeirra kunnustu er líklega Viðreisnarstjórn krata og íhaldsins sem sat við völd
í tæp tólf ár frá 1959 til 1971, en Viðeyjarstjórnin
endurtók þann pólitíska leik réttum tveimur
áratugum síðar – og þá er ónefnd samstjórn
Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins
sem lifði líka í liðlega tólf ár frá 1995 fram yfir
miðjan fyrsta áratug nýrrar aldar.
Aðrar sögulegar tveggja flokka stjórnir eru
vinstristjórn Alþýðuflokks og Alþýðubandalags frá 1978 eftir stórsigur vinstrimanna þá um
vorið, en svipað var upp á teningnum vorið 2009
þegar arftakar þessara flokka, Samfylkingin og
Vinstri grænir, komu saman í ríkisstjórn eftir
sögulega útreið Sjálfstæðisflokksins í kjölfar
efnahagshrunsins. Sá er þó munurinn á vinstristjórninni sem mynduð var 1978 og þeirri sem
varð að veruleika 2009 að þeirri fyrri þraut
erindi á nokkrum mánuðum en sú seinni hafði
það af í heilt kjörtímabil, eða öllu heldur tórði
þann tíma, á mörkum meirihluta og minnihluta.
Þessi pólitík er að baki.
Þjóðmálaumræðan lýtur nú allt öðru landslagi
en þekkst hefur lengst af lýðveldistímanum. Og
það er af því að tímarnir breytast. Og mennirnir
með, einkum og sér í lagi sakir æ meiri upplýsinga, þekkingar, umbóta, kvenfrelsis og mannréttindasigra sem hafa bætt og breikkað ásýnd
samfélagsins.
Og svo tilheyrir fólk ekkert endilega flokkum
lengur, síst af öllu ævilangt, heldur hugmyndafræði.
Tveggja flokka stjórnir eru sum sé að baki. Og
það sem meira er, líklega heyra þriggja flokka
stjórnir líka sögunni til. Og spurningin er auðvitað þessi, er eitthvað að því? Líklega ekki. Og
jafnvel barasta alls ekki.
Stórkarlaleg valdapólitíkin þolir ekki lengur
dagsljós nýrra tíma og situr nú eftir eins og steinrunnin tröll. Vísifingursvaldshrokinn er sömuleiðis farinn í gröfina.
Og stóra breytingin er akkúrat þessi. Tíma
reykfylltar helmingaskiptapólitíkur er lokið á
Íslandi og tímabil samstarfs fleiri flokka, margra
flokka, stundum þvert yfir gamla víglínur, án
gamals munnsafnaðar, er hafið.
Þessa sér stað í landsstjórninni. Og þetta
gengur vel í sveitarstjórnum. Fjórflokkasamstarfið í Reykjavík er farsælt. Og allraflokkasamstarfið á Akureyri er ekkert mál.
Pólitískt samstarf hefur nefnilega reynst auðvelt. Auðveldara en margir þorðu að vona. Og
auðveldara en margir hafa óttast. n

Brautirnar
eru
fáanlegar
með
mjúklokun

Mikið úrval
rennihurðabrauta frá
Þýsk gæðavara.
Skútuvogi 1h - Sími 585 8900

www.jarngler.is
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n Halldór

n Frá degi til dags

Litróf lýðræðisins

ari@frettabladid.is
gar@frettabladid.is

Skóleysi innandyra
Á meðan aðrir flokkar keppast
við að lofa of miklu eða litlu ætla
Píratar að skera sig rækilega
úr. Í kosningastefnu sinni sem
afhjúpuð var í gær hafna Píratar
alfarið ríkisstjórnarsamstarfi
við alla flokka nema þeir séu tilbúnir að ganga skólausir innandyra, samþykkja nýja stjórnarskrá og banna klósettrúllur
sem hengdar eru upp öfugt. Þá
er skilyrði að helsti samstarfsflokkur sé bæði Sam og Fylking.
Samfylkingin, sem gæti uppfyllt
skilyrðin, er vön beiðnum sem
þessum eftir The Wire-hámhorfið sem Besti flokkurinn
krafðist á sínum tíma.
Aldnir hafa orðið
Sósíalistaflokkurinn er á mikilli
siglingu í skoðanakönnunum og
sýnist líklegur til að ná sætum
á Alþingi. Mikið grasrótarstarf
virðist í gangi í flokknum og
margir rúmast þar innandyra.
Meðal þeirra er fólk sem er orðið
55 ára eða eldri. Þessi hópur
telur sig hafa nægilega sérstöðu
til að stofna sérstaka deild um
hugðarefni sín og hefur valið sér
nafnið Meistaradeild Sósíalista
til aðgreiningar frá þeim yngri
og óreyndari sósíalistum. Ekki
óvænt eru kjör aldraðra helsta
áhugamál Meistaradeildarinnar.
Maður setur náttúrlega súrefnisgrímuna fyrst á sjálfan sig. ■

Dóra Björt
Guðjónsdóttir

formaður
mannréttinda-,
nýsköpunar- og
lýðræðisráðs
Reykjavíkur.

Við
þurfum að
standa upp
frá tölvuskjánum
og horfast í
augu hvert
við annað.

Með tilkomu mikilla tækniframfara og samfélagsmiðla þar sem samskiptin hafa færst frá augliti til
auglits bak við tölvuskjá hefur svo margt breyst.
Nágrannar hafa mikið til umbreyst í ókunnugt fólk,
erlend áhrif eru meiri en nokkru sinni fyrr í síminnkandi heimi – og það er ekkert óeðlilegt að finna fyrir
óöryggi.
Þetta hefur raðað fólki í fylkingar. Jafnvel óháð
staðreyndunum og rökum með og á móti. Stundum
er þörfin til að tilheyra einfaldlega yfirsterkari staðreyndum.
Þetta eru eðlilegar tilfinningar og þörfin er raunveruleg. En þetta getur reynst lýðræðinu hættulegt.
Aukin pólarísering er ekki til þess fallin að ýta undir
efnislega og málefnalega umræðu sem grundvöll
ákvarðanatöku.
Brúum gjána
Mér finnst brýn ástæða til að reyna að bjóða annan
valkost sem grefur ekki undan málefnalegri umræðu.
Við þurfum að brúa gjána. Hér er samtalið lykilatriði.
Styrking lýðræðis skiptir öllu máli, að styðja við að
stjórnmálafólk leggi við hlustir, að öll hafi tækifæri
til að hafa áhrif. Við kjörnir fulltrúar vitum ekki allt
best og þurfum á þér að halda til að vita hvernig okkar
ákvarðanir móta þitt líf.
Þess vegna erum við í Reykjavíkurborg að vinna að
okkar fyrstu lýðræðisstefnu til að efla samtalið milli
fulltrúa borgarinnar og íbúa. Þess vegna höfum við
verið að þróa áfram íbúaráðin í hverfum borgarinnar,
til að styrkja þann vettvang fyrir raddir íbúa. Við
viljum heyra frá þér. Í dag 1. september er frestur til að
skila umsögnum um bæði mál inni á Betri Reykjavík!
Tökum samtalið
Við þurfum að standa upp frá tölvuskjánum og horfast í augu hvert við annað. Taka samtalið. Muna að við
erum bara fólk að gera okkar besta. Sýnum hvort öðru
skilning, samkennd. Hlustum. Þannig getum við fetað
veginn saman – sem skartar öllu litrófinu í stað störukeppni hins svarta og hvíta. n
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KSÍ skýrt dæmi um stjórnendavandann í íþróttahreyfingunni
Hallsteinn
Arnarson
höfundur er
með Executive
MBA-gráðu í
íþróttastjórnun.

Ég hef lengi og ítrekað bent á þann
risastóra veikleika er fyrirfinnst í
íþróttahreyfingunni hér á landi,
sem er vöntun á faglegri þekkingu

og hæfni hjá stjórnendum íþróttasambanda /-samt aka, íþrótt afélaga, deilda íþróttafélaga og í öðru
íþróttastarfi.
Að mínu mati kristallast þessi
veikleiki skýrt í KSÍ-málinu. Aðalstjórnin og aðrir lykilstjórnendur
sambandsins höfðu einfaldlega ekki
þá faglegu þekkingu og hæfni sem
er nauðsynleg til að geta tekið réttar ákvarðanir í erfiðum málum og
stýrt íþróttastarfsemi með farsælum hætti. Umsvifin á íþróttasviðinu

hafa aukist verulega og umhverfið
breyst svo mikið á síðustu árum að
það kallar á aukna sérþekkingu.
Það dugar engan veginn að hrúga
bara fólki úr viðskiptalífinu, fyrrverandi íþróttamönnum, íþróttakennurum, viðskiptafræðingum,
o.s.frv. inn í stjórnendastöður á
sviði íþróttanna sem krefjast mikillar sérhæfingar, með fullri virðingu
fyrir því ágæta fólki og þeim starfsgreinum.
Ég er virkur meðlimur í nokkrum

leiðandi íþróttafagsamtökum á
heimsvísu og þekki því vel hvernig
málum er háttað erlendis. Bæði í
Bandaríkjunum og flestum ríkjum
Evrópu er vanalega gerð sú krafa til
æðstu stjórnenda í íþróttatengdri
starfsemi að þeir hafi lokið háskólanámi í íþróttastjórnun (e. sports
management), helst á meistarastigi. Þar er lögð mikil áhersla á að
þeir sem stýra íþróttastarfi búi yfir
sérfræðiþekkingu á því sviði.
Þeir sem ljúka meistaranámi í

íþróttastjórnun hafa lært um allt
sem viðkemur stjórnun og rekstri
í íþróttastarfsemi og sérstaklega
um alla þá mikilvægu þætti sem
aðgreina íþróttir og íþróttastarf frá
stjórnun og rekstri venjulegra fyrirtækja. Þeir eru því vel undirbúnir
fyrir leiðtoga- og stjórnendastörf á
vettvangi íþróttanna.
Erfitt er að sjá fyrir sér miklar
framfarir í íþróttalífinu á meðan
ekki er krafist meiri sérþekkingar af
hálfu stjórnenda í hreyfingunni. n

Vilji þjóðarinnar

Bolli Héðinsson
hagfræðingur.

Skoðanakönnun sýnir yfirgnæfandi stuðning þjóðarinnar við að
innheimt verði markaðsgjald fyrir
úthlutaðar veiðiheimildir. Í öllum
stjórnmálaf lokkum er ríf legur
meirihluti (76%-100%) fyrir því að
fara þessa leið og sama hvort fólkið
býr á höfuðborgarsvæðinu eða annars staðar. Nýjar upplýsingar greina
frá því að veiðigjaldið sem núverandi ríkisstjórn afréð að leggja
á útgerðina er milljarði lægra en
tóbaksgjaldið sem reykingamenn
borga í ríkissjóð.
Hver verða viðbrögð stjórnmálaflokkanna við þessari kröfu þjóðarinnar, kröfunni um að efnt verði til
árlegs útboðs á t.d. 5-10% aflaheimilda? Samfylkingin hefur haft þessa
kröfu á stefnuskrá sinni frá því hún
var stofnuð og einnig Viðreisn og
Píratar. Forystumenn annarra
stjórnmálaflokka hafa viljað hanga
á óbreyttu kerfi þvert á vilja meirihluta kjósenda sinna.

Fiskistofnarnir eru takmörkuð auðlind í eigu
þjóðarinnar.
Krókurinn makaður
Innheimta veiðigjalds samkvæmt
núverandi kerfi skilar minna í ríkissjóð en sportveiðimenn greiða fyrir
að veiða í ám og vötnum. Núverandi
kerfi er þannig upp byggt að það er
aðeins á færi fáeinna innmúraðra
og innvígðra að skilja hvernig veiðigjaldið er innheimt.
Fiskistofnarnir við Ísland eru
takmörkuð auðlind í eigu þjóðarinnar. Gjald fyrir að fá að veiða úr
fiskistofnunum er ekki skattur
heldur eins og hver önnur leiga sem
er innheimt fyrir afnot. Auðvelt er
að bjóða út veiðiheimildirnar við
Ísland án þess að óttast að of miklar
veiðiheimildir safnist á fárra hendur
því í landinu gilda lög sem hindra
slíkt. Útboð, útfært af kunnáttumönnum, tryggir að nýliðun verður
meiri í hópi útgerðarmanna en nú er
kostur og að allir sem á annað borð
bjóða nógu hátt, til að fá veiðileyfi,
munu greiða sama gjald. Ef einhvers
staðar er lítil útgerð í byggðarlagi,
sem á undir högg að sækja sem telur
að þetta verði til þess hún lendi í
erfiðleikum, þá er til byggðakvóti og
aðrar leiðir til að takast á það.
Allar réttlátar og gegnsæjar
útfærslur á útboði veiðiheimilda eru
eitur í beinum ráðamanna núverandi ríkisstjórnarflokka. Hætt er við
að þeir muni láta einskis ófreistað að
koma í veg fyrir slíkt þrátt fyrir að
vilji kjósenda þeirra sé annar. n

LjóSa
DaGaR
20–50% VeRðLæKkUn

Verð áður 12.900 kr.

Verð áður 17.900 kr.

Verð áður 39.900 kr.

Tilboð: 8.500 kr.

Tilboð: 13.500 kr.

Tilboð: 25.900 kr.

Verð áður 29.900 kr.

Verð áður 9.590 kr.

Verð áður 28.900 kr.

Tilboð: 15.000 kr.

Tilboð: 5.900 kr.

Tilboð: 21.500 kr.
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10 Íþróttir

Enn stendur til
að mótmæla
hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI Mótmæli Öfga og forvarnarhópsins Bleika fílsins sem
áformað er að fari fram við höfuðstöðvar KSÍ á morgun munu fara
fram samkvæmt áætlun þrátt fyrir
að stjórn KSÍ hafi sagt af sér á mánudagskvöldið.
Mótmælin sem eiga að fara fram
með friðsömum hætti eru á dagskrá klukkan 17.00, á sama tíma og
leikur Íslands og Rúmeníu í undankeppni HM 2022 í fótbolta karla fer
fram.
Í tilkynningu frá hópunum
segir að þau krefjist þess að framkvæmdastjóri KSÍ, Klara Bjartmarz,
stígi einnig til hliðar. Þau hafa jafnframt hafið undirskriftasöfnun þess
efnis.
Arnar Þór Viðarsson, þjálfari
íslenska liðsins, sagði á blaðamannafundi í gær að hann vonaðist til þess
að stuðningsmenn liðsins myndu
fylkja sér að baki þess. Leikmennirnir og starfsteymið sem skipa hóp
liðsins annað kvöld hefðu ekkert
sér til saka unnið og ættu skilið að
fá stuðning í næstu leikjum. ■

Mikilvægt að
styðja við starfið
benediktboas@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Lilja Alfreðsdóttir
íþróttamálaráðherra fundaði með
KSÍ í gærdag. Hún sagði á Fréttavaktinni á Hringbraut í gær að hún
hefði lagt á það áherslu að taka á
þessum málum af festu. „Mér finnst
mikilvægt að styðja við íþróttahreyfinguna og styðja við knattspyrnuna. Þar á sér stað mikilvægt
starf og þar er verið að ala upp börn
í gegnum íþróttir.“

Lilja
Alfreðsdóttir.

Hún greip í frasatal þegar hún
var spurð hvort KSÍ hefði of seint
tekið þennan málaflokk alvarlega.
En benti þó á að hún vildi sjá fleiri
konur í þeirri stjórn sem mun taka
við stjórnartaumunum.
Hún ítrekaði að íþróttahreyfingin
væri að gera frábæra hluti og að nú
væri tíminn til að standa saman. n
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Knattspyrnuhreyfingin í dauðafæri
Aðeins einn fótboltamaður
hefur tjáð sig um þá menningu knattspyrnumanna
sem einkennist af kvenfyrirlitningu og ofbeldi. Þorsteinn
V. Einarsson, sem stýrir Karlmennskunni, segir að leikmenn geti verið hræddir við
að missa sæti sitt í liðinu tjái
þeir sig um viðkvæm málefni.
benediktboas@frettabladid.is
lovisa@frettabladid.is

FÓTBOLTI Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra og knattspyrnuunnandi, segir að knattspyrnuhreyfingin sé í dauðafæri að breyta hinni
eitruðu karlmennsku sem hefur viðgengist innan hreyfingarinnar. „Ég
held að knattspyrnuhreyfingin sé í
færi að taka þessi mál með nýjum
hætti og gera róttækar breytingar.
Það skiptir máli og það segi ég sem
mamma fótboltastráks, ekki bara
sem forsætisráðherra,“ sagði Katrín
eftir ríkisstjórnarfund í gær.
Katrín viðurkenndi að dapurlegt
hafi verið fylgjast með atburðarásinni innan knattspyrnuhreyfingarinnar undanfarna daga tengdri
þöggun og uppljóstrunum vegna
ofbeldismála landsliðsmanna. Hún
segir nú tækifæri til að taka á kynferðisbrotamálum innan hreyfingarinnar af festu og breyta menningu
og verklagi.
Þegar ÍSÍ fordæmdi kvenfyrirlitningu í karlaklefum í júníbyrjun
steig fyrrverandi landsliðsmaðurinn og atvinnumaður í knattspyrnu,
Garðar Gunnlaugsson, fram og fordæmdi þá háttsemi. Hann gerði það
aftur í gær.
„Við höfum tækifæri núna til
þess að breyta þessari menningu
og sjá til þess að ungir iðkendur
alist upp í heilbrigðara umhverfi
þar sem kvenfyrirlitning og mismunun gagnvart minnihlutahópum heyri sögunni til. Þetta er ekki
„over-night“ breyting, þetta mun
taka tíma en látum þetta byrja hjá
okkur. Verum fyrirmyndir,“ skrifaði
Garðar og fékk mikinn stuðning og
læk í kjölfarið. Engir aðrir leikmenn
hafa lýst yfir að þeir vilji vera hluti
af lausninni.
Þorsteinn V. Einarsson kynjafræðingur sem ber ábyrgð á og hefur
umsjón með Karlmennskunni,
er fyrrverandi fótboltastjarna og
þekkir klefamenningu ágætlega.
Hann bendir á að vandinn sé svo
rótgróinn að fótboltastrákar viti
ekki endilega hvernig þeir eiga að
bregðast við.
„Ég held í alvörunni að knattspyrnumenn viti ekki hvað þeir
eiga að segja, hvernig þeir eigi að
bregðast við eða hvað þeir geta gert.
Það er ákveðinn vanmáttur sem er
nærður af óttanum við að missa sína

Knattspyrnumenningin er undir smásjánni. Faghópur hefur verið skipaður af KSÍ til að taka á málum og ætlar
hópurinn að velta við hverjum steini, allt niður í áttunda flokk. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hvað gerist þegar
leikmaður sem tjáir sig
mætir á æfingu. Óttinn
við viðbrögð liðsfélaganna og þjálfara, ef
viðkomandi tjáir sig.
Við erum að vanmeta
hvað þetta viðheldur
þögguninni og kyrrstöðunni að menn tjái
sig ekki.

Þorsteinn V.
Einarsson.

félagslega stöðu, völd og virðingu
meðal félaga sinna í klefanum.
Meðal annars vegna þess að
það er ekkert vinsælt né litið upp
til þeirra sem eru að spá í svona
málum. Það að vera femínisti, það
er ekki alveg það vinsælasta í fótboltanum eða að vera skipta sér
af jafnréttismálum eða taka stöðu
með óþægilegum málefnum,“ segir
Þorsteinn.
Hann tekur undir orð Garðars um
að vandamálið sé heimatilbúið. Að

Við höfum tækifæri
núna til þess að breyta
þessari menningu og
sjá til þess að ungir
iðkendur alist upp í
heilbrigðara umhverfi
þar sem kvenfyrirlitning og mismunun
gagnvart minnihlutahópum heyri sögunni
til.

Garðar
Gunnlaugsson.

þetta sé viðtekin venja sem hafi alltaf verið svona og forréttindafirring
fótboltamanna nái að skína í gegn.
Þá er yfirleitt talað um þjálfarana
sem karla af gamla skólanum. Þeir
gætu tekið því illa ef leikmaður færi
að taka stöðu í óþægilegu máli og
jafnvel misst sæti sitt í liðinu.
„Ég held að við séum að vanmeta
þessi litlu atriði. Hvað gerist þegar
leikmaður sem tjáir sig mætir á
æfingu. Óttinn við viðbrögð liðsfélaganna og þjálfara, ef viðkom-

Ég held að knattspyrnuhreyfingin sé í
færi að taka þessi mál
með nýjum hætti og
gera róttækar breytingar. Það skiptir máli
og það segi ég sem
mamma fótbolta
stráks, ekki bara sem
forsætisráðherra.

Katrín
Jakobsdóttir.

andi tjáir sig. Við erum að vanmeta
hvað þetta viðheldur þögguninni og
kyrrstöðunni að menn tjái sig ekki.
En auðvitað er það þannig að
það er fullt af f lottum strákum í
fótbolta sem eru að gera fullt af
góðum hlutum. Þeir hafa aldrei
beitt of beldi og ekki mismunað
einum né neinum. Það er ekki allir
fótboltamenn fávitar svo ég segi
hið augljósa. En allir geta borið
ábyrgð á nauðsynlegu breytingunum.“ n

Vandamál sem ekkert annað samband hefur tekist á við
hjorvaro@frettabladid.is

FÓTBOLTI Arnar Þór Viðarsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, dró enga dul á það að sá
stormur sem verið hefur um Knattspyrnusamband Íslands, KSÍ, hefði
haft áhrif á hann persónulega og
undirbúning liðsins fyrir komandi
leiki í undankeppni HM 2022, þegar
hann ræddi við fjölmiðlamenn í gær.
„Við erum að upplifa hluti sem
ekkert annað knattspyrnusamband
í sögunni hefur gengið í gegnum
áður. Það að stjórn víki öll á einu
bretti hefur ekki gerst áður hjá
aðildarsambandi Evrópska knattspyrnusambandsins, UEFA, nema í

stríðsástandi þjóða. Forsendur hafa
klárlega breyst umtalsvert frá því
að ég tók við starfi landsliðsþjálfara
í desember,“ segir Arnar Þór.
„Ég held að fólk verði að virða það
við okkur að við þurfum tíma til
þess að takast á við þau vandamál
sem eru til staðar og þau mál sem
hafa komið upp.
Nú er það hins vegar mitt hlutverk að undirbúa liðið eins vel og
nokkur kostur er fyrir komandi
leiki,“ segir þjálfarinn enn fremur.
„Það er alveg ljóst að ég get ekki
unnið í þannig starfsumhverfi til
framtíðar að ég þurfi að leggja leikmannahópinn fyrir stjórn til samþykktar um það hverjir muni skipa

Fyrsti heimaleikur Íslands í tæpa tíu mánuði fer fram á fimmtudaginn.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

hópinn,“ segir hann um framhaldið.
„Ég geng út frá því að leikmenn
sem ég hef valið í hópinn séu með
hreinan skjöld og þannig er bara
staðan í dag. Ég get ekki sagt til um
hvað framtíðin ber í skauti sér.
Það sem ég bið um í leiknum
annað kvöld er að þeir 25 leikmenn
og 14 manna starfsteymi snúi
bökum saman, gefi allt í verkefnið
og freisti þess að ná í hagstæð úrslit,“
segir Arnar Þór.
„Það eru allir leikmenn klárir í
slaginn fyrir leikinn við Rúmena en
Kári Árnason og Guðlaugur Victor
Pálsson eru að glíma við smávægileg eymsli en ég býst við að þeir geti
báðir spilað,“ segir hann. n

HUMAR TEMPURA TACOS
Orly-deig
• 300 g hveiti
• 1 ½ tsk lyftiduft
• 1 ½ tsk salt
• 330 ml Pilsner
• 2 stk egg
• 3 msk ólífuolía

1. Blandið öllum hráefnum saman í skál og pískið

þar til jafningur hefur myndast, geymið í kæli á
meðan annað er undirbúið en að minnsta kosti
í 30 mínútur.

Hrásalat
• 200 g rauðkál, niðurskorið (fínt)
• 2 msk kóríander, saxaður
• ½ rauðlaukur, niðurskorinn (fínt)
• 100 g Hellmann’s majónes
• ½ tsk salt
• 1 msk sykur

1. Blandið öllum hráefnum saman með sleif og
geymið í kæli fram að notkun.

Humar fyrir orly-deig
• Um 700 g skelflettur humar (fæst í næsta stórmarkaði)
• Salt, pipar og hvítlauksduft
• Steikingarolía (um 700 ml)

1. Skolið og þerrið humarinn, kryddið með salti, pipar og hvítlauksdufti.
2. Setjið humarinn ofan í orly-deigið og veltið um með sleif þar til allir bitar eru hjúpaðir deigi.
3. Hitið steikingarolíuna vel, lækkið svo niður í meðalháan hita. Steikið um 10 humarbita í senn í
u.þ.b. 2 mínútur, eða þar til þeir verða gylltir.

4. Notið götóttan spaða til að veiða bitana úr pottinum. Hristið olíuna vel af og leggið bitana á
rakadrjúgan pappír svo umfram olía leki af og bitarnir haldist stökkir.

Samsetning og annað hráefni
Eftir að humarinn er klár er öllu raðað í vefjurnar, gott er að bæta við Romain-salati, kóríander,
avókadó og kreista örlítinn límónusafa yfir. Að lokum er sett vel af Hellmann’s Creamy
Chili sósu yfir til að toppa bragðið.

NÝTT

FINNDU
STREETFOOD

BRAGÐIÐ

TÍMAMÓT
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Athafnafólkið
Magnús og
Jónína utan
við húsið góða.

Okkar ástkæri pabbi, afi og langafi,

MYND/ANNA

Marinó Óskarsson

KRISTÍN HELGA-

til heimilis að Hrafnistu, Hafnarfirði,

DÓTTIR

lést þann 24/8.
Við kvöddum hann, að hans ósk,
í kyrrþey, þann 30/8.
Stefanía Arna Marinósdóttir og Theódóra Marinósdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Konan mín,

Aðalheiður Svansdóttir
Vesturhólum 23,

sem andaðist á Hrafnistu Reykjavík
laugardaginn 21. ágúst, verður
jarðsungin frá Fella- og Hólakirkju
föstudaginn 3. september klukkan 13.
Fyrir hönd aðstandenda,
Hilmar Hlíðberg Gunnarsson
Hlíf Bjarnadóttir og börn
Viktor Bjarnason

Okkar ástkæri

Sigurður Eggertsson
fyrrum hljóðmeistari
Þjóðleikhússins,
Hvassaleiti 58,

sem lést 29. ágúst, verður jarðsunginn
föstudaginn 3. september
frá Grensáskirkju kl. 15.00.
Elín Sigurvinsdóttir
Jónína Sigurðardóttir
Rafn Ingólfsson
Sigrún Sigurðardóttir
Helgi Daníelsson
Sigurður Sigurðsson
Elín Ólafsdóttir
Sigurvin Sigurðsson
Kristrún Daníelsdóttir
barnabörn, langafabörn og langalangafabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

Lára Steinþórsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Eyri
þriðjudaginn 24. ágúst sl.
Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju
laugardaginn 4. september kl. 14.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk hjúkrunarheimilisins Eyrar.
Bragi Magnússon
Sigríður Bragadóttir
Eiríkur Kristófersson
Bryndís Bragadóttir
Ásgeir Blöndal
Steinþór Bragason
Arna Björk Sæmundsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær amma okkar,
tengdamóðir og langamma,

Álfheiður Jónsdóttir

lést á dvalarheimilinu Hlíð Akureyri
laugardaginn 28. ágúst. Útför hennar
fer fram í Höfðakapellu Akureyri
föstudaginn 3. september klukkan 13.
Jón Páll Haraldsson
Sif Einarsdóttir
Álfheiður Haraldsdóttir Jóhann Páll Ingimarsson
Aldís Jónsdóttir
Darri, Arna Beth, Aldís, Freyja Bjarnveig, Bríet Björk

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ingigerður K. Gísladóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Ísafold
mánudaginn 23. ágúst 2021.
Útför hennar fer fram frá Dómkirkjunni
í Reykjavík miðvikudaginn 1. september
2021 kl. 15 síðdegis.
Hulda Hallgrímsdóttir
Ingi Þór Hermannsson
Kristinn Hallgrímsson
Helga Birna Björnsdóttir
Sigurður Hallgrímsson
Guðbjörg Magnúsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Listin vís og veitingar á köflum
Nýlega tóku Jónína Björg Helgadóttir myndlistarkona og Magnús
Jón Magnússon, kennari og matgerðarmaður, elsta hús Akureyrar
á leigu og eru að koma sér fyrir.
gun@frettabladid.is

Listakonan Jónína Björg Helgadóttir
situr ekki auðum höndum. Á morgun
er lokadagur sýningar hennar og Freyju
Reynisdóttur, Uppljómandi, í Gallerí
Porti í Reykjavík en aðalviðfangsefnið
nú er að skipuleggja starfsemi í Laxdalshúsi á Akureyri. Hún er nýtekin við
því, ásamt manni sínum, Magnúsi Jóni
Magnússyni kennara.
Full lotningar yfir húsinu
„Laxdalshús er elsta hús Akureyrar,
byggt árið 1795 og við erum full lotningar yfir því. Akureyrarbær á húsið og það
er alfriðað,“ segir Jónína Björg og bætir
við: „Ef eitthvað þarf að laga er það gert
af fagmönnum. Við munum ekkert taka
„altmuligmanninn“ á það!“
Jónína segir þau hjón reka fyrirtækið
Majó utan um veitingar og list. Eldhúsið
sé gott í Laxdalshúsi og svo sé dásamlegt
pláss fyrir vinnustofu og veitingarými
þar sem verkin hennar verði um alla
veggi. „Maðurinn minn er grunnskólakennari og ef hann þarf að elda þá græjar
hann það eftir vinnu og um helgar,“ segir
hún hress.
Þegar skiltið er úti er opið
Ein hugmyndin er sú að þau hjón verði
með svokallaðan pop-up veitingastað
sem verður virkur í einhvern tíma, að

Freyja Reynisdóttir og Jónína Björg við súrrealísk verk sín í Gallerí Porti við Laugaveg 23.

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓTTAR

sögn Jónínu. „Svo er hægt að bóka hjá
okkur sushi-námskeið eða hópa í kvöldverð. En það er ekki þannig að fólk geti
gengið að veitingum vísum heldur
verður það að fylgjast með okkur á
samfélagsmiðlum og sjá hvort eitthvað
sé í boði. En ég verð oft með opna vinnustofu og ef fólk sér skiltið úti getur það
labbað inn, spjallað og kíkt á húsið, þó
ekki séu veitingar. Þarna verður líka
aðstaða fyrir gestalistamenn. Þetta
verður listhús og svo tökum við spretti
í veitingunum.“ n

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Bjarni Reykjalín Magnússon
hreppstjóri,
Miðtúni, Grímsey,

lést á lyfjadeild Sjúkrahússins
á Akureyri þann 29. ágúst.
Útför hans verður auglýst síðar.
Siggerður Hulda Bjarnadóttir Ólafur Árnason
Sigurður Ingi Bjarnason
Steinunn Stefánsdóttir
Kristjana Bára Bjarnadóttir
Grétar Erlendsson
Magnús Þór Bjarnason
Anna María Sigvaldadóttir
Bryndís Anna Bjarnadóttir
Vignir Örn Stefánsson
afa- og langafabörn.

Það er stíll yfir Laxdalshúsi sem byggt
var 1795 og ber aldurinn með ágætum.

MYND/AUÐUNN NÍELSSON

Ástkær móðir, tengdamóðir,
systir og amma,

Sigurlaug Guðbjörnsdóttir
flugfreyja,

lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu
í Laugarási þann 27. ágúst síðastliðinn.
Útför hennar fer fram frá Garðakirkju
föstudaginn 3. september kl. 15.00.
Guðni Diðrik Óskarsson Helga K. Þorsteinsdóttir
Logi Jóhannesson
Eydís Ó. Ásgeirsdóttir
Gyða Guðbjörnsdóttir
Íris Björg, Magnús Óskar, Alexander Ívar,
Óskar Dýri og Camilla Luna
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Glæsilegt úrval heimsþekktra
vörumerkja

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

Afkomubati geti
stuðlað að jafnvægi

2

Afkomubati ríkissjóðs á
fyrri árshelmingi og sala á
eignarhlut í Íslandsbanka
fyrir 55 milljarða gæti haft talsverð áhrif á lánsfjárþörf ríkissjóðs
á næstu misserum.

Stoðir kaupa hlutinn af
Helga í Bláa lóninu

2

Fjárfestingafélagið hefur
keypt sex prósenta hlut
Helga Magnússonar. Kaupverðið er trúnaðarmál en Helgi
segir viðskiptin hafi borið brátt
að.

Nefndirnar eigi að
heyra undir hluthafa

4

Skiptar skoðanir eru á því
hvort tilnefningarnefndir
eigi að heyra undir hluthafa
eða stjórn en niðurstöður nýrrar
rannsóknar sýna að fleiri vilji að
nefndirnar heyri undir hluthafa.

Af álveri og losun

6

Akta hagnast um 1.300
milljónir á hálfu ári

Miðað við verðið í júlí
greiða álver á Íslandi yfir tvo
milljarða á ári fyrir losunarheimildir eða vel rúma milljón
á ári á hvern starfsmann, segir
framkvæmdastjóri Samáls.

8

Hagnaður sjóðastýringarfélagsins nítjánfaldaðist
á milli ára. Eignir sjóða í
rekstri Akta hafa sömuleiðis nærri
tvöfaldast frá áramótum og námu
um mitt ár 58 milljörðum.

Nýr eigandi
hyggur á
mikinn
vöxt
Framtakssjóður á vegum Levine
Leichtman keypti meirihluta
í Creditinfo í mars af Reyni
Grétarssyni sem verður við
söluna annar stærsti hluthafi
félagsins. Sjá síðu 4 og 5

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA HELGADÓTTIR

Sjónmælingar eru okkar fag
Tímapantanir á opticalstudio.is
og í síma 511 5800
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Afkomubati geti stuðlað að
meira jafnvægi á markaði
Lónið er eitt verðmætasta ferðaþjónustufélag landsins. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Helgi selur allan hlut sinn í Bláa
lóninu til fjárfestingafélagsins Stoða
ser@frettabladid.is

Hofgarðar ehf. sem er í eigu Helga
Magnússonar hefur selt öll hlutabréf sín í Bláa lóninu til Stoða, eins
umsvifamesta fjárfestingafélags
landsins, en um er að ræða rúmlega
sex prósenta eignarhlut í félaginu.
Helgi segir í viðtali við Markaðinn að viðskiptin hafi borið brátt
að. Hann hafi fengið mjög áhugavert
kauptilboð í hlutabréfin og ákveðið
að slá til og selja allan eignarhlutinn. Hann segir að verðið sé trúnaðarmál milli seljanda og kaupanda,
„en hér er um mikil verðmæti að
ræða,“ að hans sögn.
Fjárfestingafélagið Stoðir, sem
kaupir hlutinn af Helga, er stærsti
hluthafi Símans og Kviku banka auk
þess að vera á meðal stærstu eigenda
flugfélagsins Play og Arion banka.
Félag Helga fjárfesti í Bláa lóninu
fyrir um sautján árum og tók hann
þá sæti í stjórn félagsins. Hann
hefur gegnt formennsku hin síðari
ár. Helgi lætur nú af stjórnarsetu í
félaginu á þessum tímamótum.
„Ég hef tekið þátt í því stórkostlega ævintýri sem rekstur, þróun
og uppbygging Bláa lónsins hefur
verið. Það hefur verið einstaklega
áhugavert og gefandi viðfangsefni
í alla staði. Í stjórninni hef ég unnið
með fjölmörgu frábæru fólki og eins
þeim sem sjá um rekstur félagsins
frá degi til dags. Þar er fremstur í
flokki forstjórinn, Grímur Sæmundsen, stofnandi og frumkvöðull
fyrirtækisins allt frá upphafi,“ segir
Helgi.
Hann bendir enn fremur á að
þegar hann hafi fyrir skömmu
staðið frammi fyrir freistandi tilboði, hafi hann gert sér ljóst að allt

Ég er orðinn sjötugur
og hef notið þess að
taka þátt í uppgangi
Bláa lónsins, bæði sem
hluthafi og stjórnarmaður.

Helgi
Magnússon,
fráfarandi
stjórnarformaður Bláa lónsins.

hefur sinn tíma. „Ég er orðinn sjötugur og hef notið þess að taka þátt
í uppgangi Bláa lónsins, bæði sem
hluthafi og stjórnarmaður. Á undanförnum árum hef ég hætt störfum
í nokkrum stjórnum fyrirtækja,
félaga og stofnana og orðið vitni
að því að þau hafa þrátt fyrir það
gengið vel áfram! Enginn er ómissandi, hvorki ég né aðrir,“ segir Helgi.
Bláa lónið er lykilfyrirtæki í
íslenskri ferðaþjónustu sem að sögn
Helga á svo sannarlega framtíðina
fyrir sér í áframhaldandi vexti. „Ég
óska fyrirtækinu, starfsfólki þess
og forystunni alls hins besta í framtíðinni um leið og ég þakka frábært
og árangursríkt samstarf í sautján
ár,“ segir Helgi Magnússon.
Rétt er að geta þess að Helgi er formaður stjórnar Torgs ehf. sem gefur
út Fréttablaðið og Markaðinn. Félög
í eigu hans eru stærstu hluthafarnir
í Torgi. n

MARKAÐURINN
ÚTGÁFUFÉLAG Torg., Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, sími 550 5000
Netfang ritstjorn@markadurinn.is | Sími 550 5051
Ritstjóri Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is
Netfang auglýsingadeildar auglysingar@frettabladid.is Veffang frettabladid.is

Afkomubati ríkissjóðs og sala
á eignarhlut í Íslandsbanka
gætu haft talsverð áhrif á
lánsfjárþörf ríkissjóðs á
næstu misserum.
thorsteinn@frettabladid.is

Umtalsverður bati í afkomu ríkissjóðs miðað við áætlanir gæti orðið
til þess að meira jafnvægi komist á
skuldabréfamarkaðinn eftir því
sem lánsfjárþörf ríkissjóðs minnkar og útgáfa ríkisbréfa með.
Fjármálaráðuneytið greindi í
síðustu viku frá hálfsársuppgjöri
Fjársýslunnar en þar kom fram að
afkoma ríkissjóðs fyrstu sex mánuði ársins hefði verið 27 milljörðum
krónum betri en áætlanir gerðu ráð
fyrir. Afkomubati skýrist af sterkari tekjuvexti en búist hafði verið
við sem má að miklu leyti rekja til
þess efnahagsbata sem hefur verið
umfram væntingar við samþykkt
fjárlaga í lok síðasta árs og gerð fjármálaáætlunar á vormánuðum.
„Þetta er jákvæð frétt. Við erum
að sjá sterkari tekjuvöxt en búist
var við sem sést meðal annars á
vinnumarkaðnum með minnkandi atvinnuleysi,“ segir Ingólfur
Snorri Kristjánsson, forstöðumaður
skuldabréfastýringar hjá Íslandssjóðum. „Við erum auk þess að sjá
kannanir meðal fyrirtækja sem
benda til þess að fyrirtæki hafa
hug á að fjölga störfum sem styður
við áframhaldandi bata á vinnumarkaðnum.“
Samkvæmt fjármálaráðuneytinu
gæti framvindan á tímabili fjármálaáætlunar orðið nærri þeim
bjartsýnu sviðsmyndum sem birtar
hafa verið. Því til viðbótar hefur 35
prósenta eignarhlutur ríkissjóðs í
Íslandsbanka verið seldur fyrir 55
milljarða króna og verðmæti eigna
ríkisins í f jármálafyrirtækjum
hækkað verulega.
„Að öllu öðru óbreyttu verður
lánsfjárþörf ríkissjóðs því minni
sem þessu nemur og áhrif faraldursins á skuldahlutföll ríkissjóðs verða
mun minni en óttast var í fyrstu,“
segir í tilkynningu ráðuneytisins.
Af komubati upp á 27 milljarða
króna bætist því við sölu ríkissjóðs
á hlut sínum í Íslandsbanka fyrir 55
milljarða króna.
Til að setja þetta í samhengi fyrir

Frá því að heimsfaraldurinn hófst hefur ríkið þurft að fjármagna hallarekstur
sinn með mikilli útgáfu ríkisbréfa. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Minni útgáfa nú þýðir
að betra jafnvægi
kemst á sem er jákvætt
fyrir markaðinn.
Ingólfur Snorri Kristjánsson,
forstöðumaður skuldabréfastýringar hjá Íslandssjóðum.

skuldabréfamarkaðinn þá minnkuðu Lánamál ríkisins áætlun sína
um útgáfu ríkisbréfa úr 200 milljörðum niður í 180 milljarða undir
lok fyrsta ársfjórðungs.
„Þessi frétt ber með sér að við
getum átt von á því að þeir endurtaki leikinn þegar næsta ársfjórðungsáætlun verður birt í lok
september,“ segir Ingólfur Snorri.
„Ríkið hefur þegar gefið út um 150
milljarða króna á árinu og því gæti
verið útlit fyrir litla ríkisbréfaútgáfu á síðasta ársfjórðungi.“
Frá því að heimsfaraldurinn

Tækifæri Íslandsbanka liggi í
fjárfestingabankarekstri
thorsteinn@frettabladid.is

FJÁRFESTING Í SJÓÐUM
ER GÓÐUR VALKOSTUR
TIL AÐ ÁVAXTA PENINGA TIL
SKEMMRI OG LENGRI TÍMA

Kynntu þér árangur og úrval
ÍV sjóða á WWW.IV.IS

hófst hefur ríkið þurft að fjármagna hallarekstur sinn með mikilli útgáfu ríkisbréfa sem var í raun
meiri en markaðurinn gat tekið við,
að sögn Ingólfs Snorra, og olli því
lækkun á verði bréfanna. „Minni
útgáfa nú þýðir að betra jafnvægi
kemst á sem er jákvætt fyrir markaðinn,“ segir Ingólfur Snorri.
Einum viðmælanda á fjármálamarkaði virðist afkomubatinn vera
mjög jákvæð frétt og að hann muni
líklega birtast í minni lánsfjárþörf.
Hann bendir hins vegar á að uppgjör Fjársýslunnar sé á greiðslugrunni en fjárlög á rekstrargrunni
og því sé erfitt að túlka um hve mikinn bata sé að ræða og áhrif hans á
lánsfjárþörf.
Þrátt fyrir afkomubata var halli á
rekstri ríkissjóðs engu að síður 119
milljarðar króna á fyrstu sex mánuðum ársins, sem er áþekkur halli
og á sama tíma í fyrra.
„Með hliðsjón af afkomuþróuninni sem af er ári og vísbendingum
sem felast í endurskoðuðum efnahagsspám eru líkur á að af koma
ríkissjóðs fyrir árið í heild sinni og
afkoman á næsta ári verði betri en
vænst var í fjármálaáætlun,“ segir í
tilkynningu ráðuneytisins.
Útlit er fyrir að skuldastaða ríkissjóðs á mælikvarða laga um opinber fjármál í lok árs 2021 verði um
það bil 35 prósent af vergri landsframleiðslu í stað rúmlega 37 prósenta í gildandi fjármálaáætlun. n

Íslandsbanki ætti að reyna að sækja
fram af fullum þunga í fjárfestingabankarekstri í ljósi þess að umsvif
starfsemi af slíkum toga og á verðbréfamarkaði hafa aukist til muna.
Þetta kemur fram í nýju verðmati
greiningarfyrirtækisins Jakobsson
Capital á Íslandsbanka.
„Það ræðst þó að einhverju leyti
af stefnu stjórnar en bankinn dró
mjög úr verðbréfastöðum í fyrra sem
gæti bent til að dregið hafi verið úr
áherslu á fjárfestingarbankasvið,“
segir í verðmatinu. Greinandinn
bendir á að viðskiptabankar þrífist
jafnan betur í umhverfi hárra vaxta
fremur en lágra. Lágvaxtaumhverfi
hafi hins vegar jákvæð áhrif á fjárfestingabankarekstur og auki virkni
markaða. „Flestir búast við mun
lægra vaxtastigi á Íslandi en áður.“
Verðmatsgengi Jakobsson Capital
á Íslandsbanka er því 114 krónur á
hlut, sem samsvarar því að eigin-

Markaðsvirði Íslandsbanka er í dag
240 milljarðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

fjárgengi bankans, svokallað P/B
hlutfall sem sýnir markaðsvirði
bankans sem hlutfall af eigin fé, sé
1,2. Til samanburðar er markaðsgengi bankans 120 krónur.

„Ef fjárfestar telja að Íslandsbanki
nái svipuðum virkum vaxtamun og
Arion banki er með og að munurinn muni hækka um 0,25 prósent,
hækkar verðmatsgengi bankans í
129,“ segir í verðmatinu.
Vaxtamunur Íslandsbanka var
undir væntingum en útlánaaukning
bætti upp samdrátt í vaxtamun að
sögn greinandans.
„Ljóst er að vaxtastig þarf ekki
mikið að hækka til að vaxtamunur
Íslandsbanka aukist að nýju. Á móti
kemur að hærri vextir veikja markaðsstöðu viðskiptabankanna.“
Að mati Jakobsson Capital setur
það ákveðið þak á vaxtamuninn.
„Samkeppni við verðtryggð sjóðsfélagalán, lítil eftirspurn eftir bílalánum, samkeppni við hávaxta
netreikninga o.s.frv. kemur á móti
þegar að ákveðnum þröskuldi er
náð. Mikil vaxtahækkun frá því
sem nú er kemur sér ekki vel fyrir
bankana, þótt heldur hærri vextir
styrki vaxtamun þeirra.“ ■
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Nefndirnar eigi að heyra undir hluthafa
Skiptar skoðanir eru á því
hvort tilnefningarnefndir eigi
að heyra undir hluthafa eða
stjórn en niðurstöður nýrrar
rannsóknar sýnir að fleiri vilji
að nefndirnar heyri undir
hluthafa.
thorsteinn@frettabladid.is

Tilnefningarnefndir eru tiltölulega nýr þáttur í stjórnarháttum íslenskra fyrirtækja og hafa lítið verið rannsakaðar hérlendis. 

töl við tilnefningarnefndarmenn,
stjórnarmenn, fjárfesta og ráðgjafa
en alls voru viðtölin þrettán talsins.
Samkvæmt viðmælendum er ein
helsta ástæða þess að tilnefningarnefndir eiga að heyra undir hluthafa
sú að tilnefningarnefnd í heild sinni
er kosin af hluthöfum í hverju félagi
á aðalfundi ár hvert og að hún starfi
í þágu hluthafa.
Sex viðmælendur af þrettán töldu
að nefndin ætti að vera hluthafanefnd vegna þess að nefndarmenn
væru kjörnir af hluthöfum eða hún
starfaði fyrir hönd hluthafa. Fimm
af þessum sex voru tilnefningarnefndarmenn á meðan sá sjötti var
stjórnarmaður.
Þrír aðrir viðmælendur voru sammála um að nefndin ætti að vera
kosin af hluthöfum en þeir voru
allir á þeirri skoðun að nefndirnar
ættu að heyra undir stjórn. Ef litið
er til þeirra viðmælenda sem eiga
sæti í tilnefningarnefndum var sam-

Annað

Stjórn kjósi
meirihluta

Hluthafar kjósi
meirihluta

22%
4%
10%

58%

✿  Hverjir eiga að
kjósa tilnefningarnefndamenn?

Hluthafar

hljómur á meðal þeirra um að best
færi á því að nefndin heyrði beint
undir hluthafa.
„Eins og ég horfi á þetta þá … við
erum að vinna fyrir hluthafana, mér
finnst það mjög mikilvægt,“ sagði
einn tilnefningarnefndarmaður.
Stjórnarmaður var á sama máli
og sagði: „Mér finnst þetta eigi að
vera undir hluthöfum… þetta er
ákvörðun fyrir hluthafa þetta er
ekki ákvörðun stjórnar …“
Viðmælendur voru einnig spurðir
um óhæði tilnefningarnefnda. Einn
tilnefningarnefndarmaður sagði að
óhæði nefndarinnar skipti miklu
máli og þá sérstaklega ef að nefndin ætti að starfa sem undirnefnd.
Annar nefndarmaður var á sama
máli: „Ef þú ert að heyra undir stjórn
að þá finnst mér þú vera kannski
komin of nálægt … þú veist það er
spurning þá um þetta óhæði.“ Enn
annar sagði að nefndin ætti að vera
„hlutlaust batterí“.
Samkvæmt viðmælanda sem
starfar sem ráðgjafi er hins vegar of
mikil áhersla lögð á óhæði tilnefningarnefndarinnar og að stjórnin
geti ekki tekið þátt í þessu ferli.
Ef litið er til viðhorfa stjórnarmanna, hvort sem þeir sitja einnig
í tilnefningarnefnd eða ekki, þá var
ekki samhljómur meðal þeirra um
þessi atriði.
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Ef að hún er að fara að
starfa í umboði stjórnar […] að þá erum við
komin í eitthvað
amerískt kerfi sem er
að færa völdin frá
hluthöfum og til
stjórna.

Að lokum voru viðmælendur
spurðir hvert væri rökrétt skipulag
tilnefningarnefnda á Íslandi.
Ráðgjafi sagði að það passaði
betur við íslenskan hlutafélagarétt
að nefndirnar væru undirnefndir
stjórnar heldur en að þær heyrðu
beint undir hluthafa. Hluthafarnir
funduðu jafnvel aðeins einu sinni
á ári og það væri ekki vettvangur
til þess að hafa virkt eftirlit með
störfum nefndarinnar. Þetta yrði
auðveldara ef nefndin heyrir beint
undir stjórn.
Ráðgjafinn sagði jafnframt: „ef að
þetta er undirnefnd stjórnarinnar
þá er það ábyrgð stjórnarinnar að
setja nefndinni starfsreglur … eða
fela nefndinni að setja sér starfsreglur og eftir atvikum fara yfir
það.“
„Að vera með einhverja tilnefningarnefnd,“ bætti hann við, „sem
er kosin af einhverjum á aðalfundi
og svo … leikur hún lausum hala og
setur sér sínar eigin reglur og ég veit
ekki hvað, ég veit ekki hvort það er
betra“.
Einn tilnefningarnefndarmaður
var ósammála þessu og sagði: „Ef
að hún er að fara að starfa í umboði
stjórnar að þá er hún sett undir
stjórnina að þá erum við komin í
eitthvað amerískt kerfi sem er að
færa völdin frá hluthöfum og til
stjórna…“
Þegar viðtölin voru tekin saman
kom í ljós að skiptar skoðanir væru
á því hvort tilnefningarnefndir
ættu að heyra undir hluthafa eða
vera undirnefnd stjórnar. Þeir tilnefningarnefndarmenn sem rætt
var við um þetta efni voru allir
sammála um að nefndin ætti að
heyra undir hluthafa, fyrir utan þá
viðmælendur sem einnig áttu sæti
í stjórn.
Annar tilnefningarnefndar- og
stjórnarmaðurinn var á því að
nefndin ætti að heyra undir stjórn.
Sá viðmælandi sem aðeins átti sæti
í stjórn var hins vegar sammála tilnefningarnefndarmeðlimum um
að nefndin skyldi heyra undir hluthafa. Þeir tveir stofnanafjárfestar

Stjórn

✿  Undir hverja eiga
tilnefningarnefndir
að heyra?

Stjórn

Meirihluti haghafa í skráðum
íslenskum fyrirtækjum telur að
tilnefningarnefndir eigi að heyra
undir hluthafa frekar en stjórn
fyrirtækja, og er þetta sjónarmið
sérstaklega ríkjandi á meðal þeirra
sem sitja í tilnefningarnefndum.
Þetta eru niðurstöður ritgerðarinnar „Á tilnefningarnefnd að vera
undirnefnd stjórnar eða hluthafa?
Skoðanir ólíkra hagaðila“ sem var
birt í Tímariti um viðskipti og efnahagsmál. Höfundar eru þau Hildur
Magnúsdóttir, Auður Arna Arnardóttir og Þröstur Olaf Sigurjónsson.
„Niðurstöðurnar varpa ljósi á
það að tilnefningarnefndir ættu að
heyra undir hluthafa að mati meirihluta viðmælenda og svarenda í
viðhorfskönnun, óháð haghópum,“
segir í ritgerðinni.
Alls hafa sautján af tuttugu
félögum sem eru skráð í íslensku
kauphöllina stofnað tilnefningarnefnd. Í öllum nefndunum sitja
þrír nefndarmenn en mismunandi
er hvort stjórnarmenn eigi þar sæti
eða ekki.
Tilnefningarnefnd er að fullu
skipuð utanaðkomandi einstaklingum í sjö félögum og í öðrum sjö
félögum á einn stjórnarmaður sæti
í nefndinni á móti tveimur utanaðkomandi. Tvær tilnefningarnefndir
eru að fullu skipaðar stjórnarmönnum en það eru nefndir á
vegum Eimskipafélags Íslands og
Marels.
Þegar kemur að fyrirkomulagi
tilnefningarnefnda er talsverður
breytileiki milli landa. Í Danmörku
er tilnefningarnefnd undirnefnd
stjórna en í Noregi og Svíþjóð er um
hluthafanefnd að ræða. Á Íslandi
tíðkast bæði form en hluthafar eiga
ávallt lokaorðið á hluthafafundum.
Til þess að fá betri innsýn í hlutverk, skipulag og starfshætti tilnefningarnefnda á Íslandi var notast við blandaða rannsóknaraðferð.
Annars vegar voru tekin viðtöl við
þrettán einstaklinga sem voru
ýmist hluthafar, stjórnarmenn,
tiln efningarnefndarmenn eða
ráðg jafar og hins vegar var send
spurningakönnun á fleiri haghafa.
Alls tóku 138 þátt í spurningakönnuninni.
Þegar þátttakendur í spurningakönnun voru spurðir hvort tilnefningarnefndir ættu að heyra undir
hluthafa eða stjórn kom í ljós að
65 prósent þátttakenda töldu að
nefndin ætti að heyra undir hluthafa. Aftur á móti töldu 14 prósent
þátttakenda að nefndirnar ættu að
vera undirnefndir stjórnar og 14
prósent töldu að þær ættu að heyra
bæði undir stjórn og hluthafa.
Þegar niðurstöðurnar voru skoðaðar eftir mismunandi hópum haghafa kom í ljós að ekki var mikill
munur á milli hópa. Yfir 60 prósent
hluthafa, tilnefningarnefndarmanna og stjórnarmanna töldu að
nefndin ætti að heyra undir hluthafa. Mikill meiri hluti tilnefningarnefndarmanna telja að nefndin
eigi að heyra undir hluthafa, eða 85
prósent.
Þátttakendur í spurningakönnuninni voru einnig spurðir að því
hverjir ættu að kjósa tilnefningarnefndina. Töldu 58 prósent þátttakenda að hluthafar ættu að kjósa
hana á meðan aðeins 7 prósent
sögðu að hún ætti að vera kosin af
stjórn. Þá töldu 22 prósent þátttakenda að hluthafar ættu að skipa
meirihluta nefndarmanna.
Rannsakendur tóku einnig við-

sem rætt var við eru aftur á móti
ekki sammála hvað þetta varðar
á meðan ráðgjafinn var á því að
nefndin ætti frekar að heyra undir
stjórn.
Þegar viðmælendur veltu sérstaklega fyrir sér mikilvægi þess að tilnefningarnefnd væri veitt aðhald og
eftirlit, og að starfsreglur væru skýrar og þeim framfylgt þá voru fleiri
viðmælendur á því að tilnefningarnefndir eigi að vera undirnefnd
stjórnar í stað þess að heyra undir
hluthafa. Meira eftirlit væri þannig
með nefndinni og að stjórnin væri
betur til þess fallin en hluthafar að
hafa eftirlit með nefndinni.
Hins vegar þegar litið var til annarra þátta eins og óhæði nefndarmanna frá stjórn og hverjir skipa
nefndir þá hölluðust fleiri viðmælendur að því að betur færi á því að
tilnefningarnefndir heyrðu beint
undir hluthafafund en ekki stjórn. n
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Haustið kallar á hollan kost.

Hollt í haust
thordisg@frettabladid.is

September er upp runninn og þá
þykir mörgum komið haust. Til að
undirbúa kroppinn fyrir kólnandi
tíð og komandi skammdegi er
gott að gæta að fjörefnabúskap
líkamans.
Á Íslandi ættu allir að taka inn
lýsi til að tryggja nægar D-vítamín
birgðir líkamans þegar daginn
tekur að stytta og sólar nýtur
ekki við nema stutta stund í einu.
D-vítamín er góð vörn fyrir kvefi
og flensu, og heldur beinum og
tönnum sterkum.
Þegar haustar er líka gott að
velja fæðu sem er rík af C-vítamíni
því það styrkir ónæmiskerfið.
C-vítamín finnst meðal annars
í jarðarberjum, sítrusávöxtum,
dökkgrænu grænmeti og salati.
Steinefnið zink styrkir sömuleiðis ónæmiskerfið og finnst í
hnetum, fræjum, rauðu kjöti, skelfisk og belgbaunum.
Hollir lífshættir gera manni gott
Þegar skammdegið færist hægt og
bítandi nær þurfum við jafnframt
að passa vel upp á góðan nætursvefn, því svefnskortur veikir
ónæmiskerfið. Því er allt í senn,
hollur kostur og góður svefn mikilvægur til að halda líkamanum
sterkum í haust.
Mælt er með fimm skömmtum
af grænmeti eða ávöxtum dag
hvern. Hægt er að velja mismunandi liti sem veita líkamanum
ólík næringarefni. Því er tilvalið
að mæta haustinu með til dæmis
eplum, perum, greipi, appelsínum
og rósakáli, og næra líkama og
sál með nýrri haustuppskeru af
íslensku grænmeti. ■

Berglind Ósk Haraldsdóttir og Rebekka Ómarsdóttir hjá Eldhústöfrum í sýningareldhúsinu í Síðumúla þar sem hægt er að fá að skoða vélina og sjá hvernig
hún virkar. Vélin er hágæða vara framleidd af þýska fyrirtækinu Vorwerk sem þekkt er fyrir að framleiða hágæða heimilistæki. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fjölskyldan og næringin í
fyrirrúmi með Thermomix
Thermomix léttir fjölskyldulífið, stuðlar að góðri næringu og bætir neysluvenjur. Vélin er
matvinnsluvél og eldavél og vinnur á við tuttugu og fjögur hefðbundin heimilistæki. 2
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Thermomixvélin er einföld
og þægileg í
notkun. Hægt
er að hafa
samband við
Rebekku og
Berglindi hjá
Eldhústöfrum
og fá kynningu á
vélinni.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Það er mjög einfalt að búa til risotto eftir uppskrift sem
fylgir Thermomix-vélinni.  MYND/COOKIDOO.INTERNATIONAL

Thermomix er framleitt af þýska
fyrirtækinu Vorwerk sem er þekkt
fyrir hönnun og framleiðslu á
hágæða heimilistækjum. Eldhústöfrar er innflutnings- og
umboðsaðili Thermomix á Íslandi
en fyrirtækið hefur flutt inn vélina
frá árinu 2018.
„Þetta er 50 ára gömul vara en
við erum fyrst til að bjóða hana
á Íslandi. Þetta er hágæðavara.
Bæði matvinnsluvél og eldavél.
Vélin er í raun 24 tæki í einni vél,“
segir Rebekka Ómarsdóttir, annar
eigandi Eldhústöfra.
Thermomix-vélin saxar, malar,
hakkar, þeytir, hrærir, blandar,
hnoðar og maukar. Steikir, sýður,
gufusýður, hægeldar, eldar með
sous vide-tækni og gerjar, svo eitthvað sé nefnt.
„Það er hægt að búa til jógúrt
og osta í vélinni af því hún gerjar.
Möguleikarnir eru endalausir,“
segir Rebekka.
„Ofan á þetta allt saman þá
eru líka innbyggðar uppskriftir
í vélinni. Það fylgir aðgangur að
uppskriftabanka og í honum eru
uppskriftir sem henta öllum.
Vélin er með innbyggðri vigt og
snertiskjá þar sem uppskriftirnar
birtast og vélin leiðir þig svo áfram.
Hún er sem sagt útbúin fyrir þann

Thermomix-vélin er 24 eldhústæki í einni vél.
MYNDIR/VORWERK


sem kann lítið eða ekkert að elda
eða hefur lítinn tíma.“
Rebekka útskýrir að þrátt fyrir
að vélin henti sérstaklega vel þeim
sem lítið kunna að elda þá hafi þau
samt verið í samstarfi við fagaðila
eins og kokkalandsliðið og aðra á
þeim skala.
„Þeir elska þessa vél líka.
Það sem þeir elska við hana er
nákvæmni í vinnslu. Vélin vinnur
allt hráefni vel og hitastigið er
mjög nákvæmt. Vélin virkar í raun
eins og aukahendur í eldhúsinu.
Hún er fyrir alla, þá sem kunna
lítið sem ekkert, atvinnumenn og
allt þar á milli,“ segir hún.

„Allar uppskriftir eru þannig
að þú eldar á kjörhita á kjörtíma
svo næringarefnin halda sér. Vélin
er afar einföld í notkun og veitir
bara gleði inn á öll heimili. Það
er það sem við finnum þegar við
hittum fólk sem er farið að nota
Thermomix inni á heimilinu,“
segir Rebekka.
„Að elda með vélinni sameinar
fjölskylduna, það geta allir tekið
þátt. Ef þú ert læs þá ertu nokkurn
veginn fær um að geta unnið rétt
með Thermomix, svo þetta er
öruggt fyrir stálpaða krakka undir
eftirliti og þannig geta fleiri á heimilinu tekið þátt í eldamennskunni.“

Innbyggðar uppskriftir
Uppskriftirnar í vélinni eru mjög
fjölbreyttar, hægt er að velja úr
73.000 uppskriftum, á íslensku og
fjölda annarra tungumála sem eru
sérhannaðar fyrir vélina. Það er
til dæmis hægt að leita að vegan
uppskriftum, kolvetnasnauðum
og glútenlausum uppskriftum svo
dæmi séu nefnd en einnig eru allar
þessar hefðbundnu uppskriftir
líka. Einnig er hægt að leita að
uppskriftum frá ýmsum heimshornum ef fólk vill prófa að elda
til dæmis austurlenskan, mexík
óskan, afrískan eða ítalskan mat.

Einfalt að elda frá grunni
Rebekka segir vélina miða að því
að allt sé gert frá grunni. Það sem
fólk kaupir venjulega tilbúið út úr
búð eins og smjör og majónes og
tilbúnar sósur er auðvelt að búa til
í vélinni.
„Ef þú vilt prófa að búa til eitthvað nýtt þá geturðu gert það
í vélinni. Þú þarft bara að eiga
grunnhráefnin. Þetta breytir
neysluvenjum til hins betra, maður
er meðvitaðri um hráefnin sem
fara í réttina og næringin verður
betri, það þarf bara að velja gæða
hráefni,“ segir hún.

Einn af mörgum kostum Thermomix-vélarinnar er að hún er með sjálfvirkt
hreinsiprógramm fyrir blöndunarskálina og pottar eru óþarfi.

Vélin er með
innbyggðri vigt og
snertiskjá þar sem
uppskriftirnar birtast og
vélin leiðir þig svo áfram.
„Það er er einfalt að elda frá
grunni í vélinni. Ef þú ert til
dæmis að gera súpu þá saxar tækið
laukinn og léttsteikir hann. Þú
setur svo grænmetið út í og tækið
saxar það, þú setur vatnið út í og
tækið sýður það og maukar svo allt
saman í lokin. Allt ferlið er mjög
einfalt. Ef þú átt svona vél þá eru
pottar má segja úr sögunni. Ofan á
þetta allt er sjálfvirkt hreinsipró
gramm fyrir blöndunarskálina.“
Best að sjá og upplifa
Eins og fram hefur komið er
Thermomix þýsk vara. Hún er frá
rótgrónum framleiðanda og hefur
verið lengi í þróun.
„Nýjasta týpan er snilldin ein.
Hún býður upp á uppfærslur reglulega. Þetta er bara eins og í símunum, þegar eitthvað nýtt kemur
inn, til dæmis í stjórnbúnaði eða
stýringu þá er hægt að uppfæra,“
segir Rebekka.

„Upphaflega var vélin hugsuð til
að búa til barnamat. Að geta saxað,
hitað og maukað í einu og sama
tækinu, en síðan þá hefur hún
þróast mikið er orðin að alhliða
eldhústæki og er mjög vinsæl um
allan heim.“
Ef fólk hefur áhuga á að kaupa
tækið er í boði að koma í sýningareldhúsið í Síðumúla 29 og fá að sjá
hvernig það virkar. Einnig er boðið
upp á að fá kynningarfulltrúa heim
til að sýna tækið.
„Það er grunnhugmyndin að
fólk sjái þetta áður en það tekur
ákvörðun um að kaupa tækið. Það
er auðvelt að segja að vélin geri hitt
og þetta en það er miklu betra að
sjá það og upplifa,“ segir Rebekka.
„Við erum með kynningarfulltrúa um allt land þannig að það
eru hæg heimatökin að fá upplifun og sýningu á Thermomix
hvar sem þú ert á landinu. Hafi
fólk áhuga er hægt að hringja í
okkur eða hafa samband í gegnum
heimasíðuna eldhustofrar.is,
Facebook-síðuna Thermomix
á Íslandi eða Instagra m og við
reddum kynningum. Við bjóðum
einnig upp á kynningu í gegnum
netið. Það eru ýmsir möguleikar í boði til að kynnast þessari
mögnuðu græju. n
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Kynningar: KPMG, Miðlun, Múlalundur

Þjónusta í hæsta
gæðaflokki
Ráðgjafarteymi KPMG vinnur með viðskiptavinum að því að greina flókin vandamál, finna
lausnir við þeim og innleiða þær með skilvirkum og árangursríkum hætti. Vinna KPMG
byggir á djúpri og yfirgripsmikilli þekkingu. 2

Ingvar Ágúst Ingvarsson hjá ráðgjafarsviði KPMG sérhæfir sig í ráðgjöf og hagnýtingu Microsoft lausna og þjónustu. Hann hefur stýrt fjölda innleiðingarverkefna á Microsoft lausnum fyrir fyrirtæki,
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
stofnanir og sveitarfélög. 

Komdu með bókhaldið til KPMG
Við bjóðum skilvirka, rafræna og umfram allt - þægileg lausn.
Hafðu samband við næstu skrifstofu KPMG og
við veitum þér nánari upplýsingar.
kpmg.is
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Þetta er ferli sem
tekur tíma að móta
og þroska. Því er mikilvægt að hefja stafrænu
vegferðina fyrr en síðar
og nýta tækifærið til að
skapa sér samkeppnisforskot á þessum grundvelli.

Ráðgjafarsvið KPMG á Íslandi
veitir fyrirtækjum hérlendis sem
og erlendis alhliða ráðgjöf og er
sífellt verið að breikka þjónustuframboðið. „Starfsmenn ráðgjafarsviðs hafa flestir áralanga
reynslu, fjölbreyttan bakgrunn og
sérhæfingu í þeirri þjónustu sem
þeir veita viðskiptavinum. Þessi
blanda gerir okkur kleift að veita
viðskiptavinum okkar þjónustu í
hæsta gæðaflokki á Íslandi,“ segir
Ingvar Ágúst Ingvarsson, sem
nýlega hóf störf hjá ráðgjafarsviði
KPMG, þar sem hann sérhæfir sig
í ráðgjöf og hagnýtingu Microsoft
lausna og þjónustu. Áður en Ingvar
kom til KPMG starfaði hann sem
sviðsstjóri viðskiptaþróunar og
ráðgjafar hjá Þekkingu. Hann
hefur stýrt fjölda innleiðingarverkefna á Microsoft lausnum fyrir
fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög.
„Við hjá KPMG vinnum með
viðskiptavinum okkar að því að
greina flókin vandamál og finna
lausnir á þeim. Þar á meðal veitum
við ráðgjöf varðandi stefnumótun
og rekstur upplýsingakerfa. Í teyminu eru sérfræðingar sem hafa
djúpa og yfirgripsmikla þekkingu
á öllum helstu upplýsingakerfum
sem notuð eru í íslensku viðskiptaumhverfi og þá njótum við einnig
stuðnings erlendra ráðgjafa KPMG
ef þörf er á við lausn flókinna
úrlausnarefna. Það er ómetanlegt
fyrir okkur hér á íslensku skrifstofunni að hafa greiðan aðgang
að erlendum sérfræðingum sem
geta miðlað reynslu sinni til okkar
í þeim verkefnum sem við erum
að sinna hverju sinni,“ segir Ingvar
sem starfaði meðal annars hjá
Microsoft á Íslandi um nokkurra
ára skeið og þekkir því vel að vinna
í alþjóðlegu umhverfi.
KPMG samstarfsaðili
ársins hjá Microsoft
Hann segir að upplýsingatæknin
geti bæði aukið skilvirkni í daglegum rekstri og bætt verulega
framleiðni fyrirtækja. „Rétt nýting
tækninnar getur eflt viðskiptasambönd, dregið úr kostnaði og
skapað verðmæti, en það verður
að nálgast innleiðingu hennar
með réttum hætti. Óskilvirk
nýting tækni getur haft neikvæðar
afleiðingar. Markmið okkar er að
leiða viðskiptavini okkar í gegnum
hvert einasta skref stafrænnar
umbreytingar, allt frá stefnumótun til framkvæmdar.“
Hann nefnir sem dæmi samskipta- og verkferlalausnina Teams
frá Microsoft. „Teams er öflug og
nútímaleg samskiptalausn sem
styður vel við teymisvinnu og
býður upp á fjölbreyttar leiðir
til að auka framleiðni og starfsánægju. En það er mikilvægt að
standa rétt að innleiðingunni ef
lausnin á að nýtast viðkomandi
fyrirtæki. Það verður að skilgreina
það hvernig nota eigi Teams á
vinnustaðnum, ganga úr skugga
um að notkunin uppfylli alla

Ingvar segir að ef upplýsingatæknin er nýtt rétt geti hún aukið skilvirkni í daglegum rekstri og bætt framleiðni fyrirtækja verulega, en að það verði að nálgast innleiðingu hennar með réttum hætti, því óskilvirk nýting tækni geti haft
neikvæðar afleiðingar. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

öryggisstaðla fyrirtækisins og að
starfsfólk hafi fengið viðeigandi
þjálfun.“
Innan ráðgjafarteymis KPMG er
lögð áhersla á að aðlaga virkni og
notkun Teams að þörfum viðkomandi starfsemi og styðja í framhaldinu við innleiðingu og þjálfun
starfsfólks og stjórnenda.

„Við erum vel í stakk búin til
að veita þessa þjónustu, enda
er KPMG Digital Transformation samstarfsaðili ársins hjá
Microsoft. Ráðgjafar KPMG geta
komið að öllum stigum innleiðingarinnar. Teymið hefur
mikla reynslu af uppsetningu
og utanumhaldi með Teams auk

Teymið hefur
mikla reynslu af
uppsetningu og utanumhaldi með Teams auk
þess sem við höfum yfir
að ráða fólki sem þjálfað
hefur þúsundir Íslendinga í notkun lausnarinnar.

þess sem við höfum yfir að ráða
fólki sem þjálfað hefur þúsundir
Íslendinga í notkun lausnarinnar.
Okkar markmið er að hjálpa
viðskiptavinum í þeirra daglegu
verkefnum. Við erum til að mynda
að aðstoða sveitarfélög í að gera
vinnu við fjárhagsáætlanagerð
skilvirkari með því að verkefnastýra þeirri vinnu í gegnum Teams
og stytta þannig boðleiðir og auka
yfirsýn,“ segir Ingvar.
Útgefandi: Torg ehf

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,

Undirbúningsvinnan
skiptir sköpum
Hann ítrekar mikilvægi undirbúnings- og greiningarvinnu áður
en farið er í val og innleiðingu á
dýrum hugbúnaði. „Stafræn vegferð eða stafræn framtíð hefur
verið mikið til umræðu á síðustu
árum sem eitt af helstu tækifærum
fyrirtækja til að auka skilvirkni og
árangur. Þar liggja líklega stærstu
tækifærin í gagnagreiningu og
svokallaðri skynvæddri sjálfvirkni,
sem er hugtak sem nær yfir alla
tækni sem varðar skrifstofuþjarka,
skýjalausnir, gervigreind og vitvélar.“
Hvað varðar gagnagreininguna
segir Ingvar að gögn séu oft
umfangsmikil og vannýtt auðlind
í rekstri fyrirtækja og opinberra
aðila. „Með viðskiptagreindarhugbúnaði, til dæmis. PowerBI,
er hægt að umbreyta hráum
gögnum í verðmætar upplýsingar
sem styðja við rétta og tímanlega
ákvarðanatöku.“ Gögn hjálpa til
við að sjá heildarmyndina hvort
sem greina þarf eldri upplýsingar,
rauntíma eða spá fyrir um hvað
muni gerast á næstunni. Sú sýn
gerir það kleift að taka upplýsta
ákvörðun, allt frá stefnumótun til
beinna samskipta við viðskiptavini og hagsmunaaðila.
„Við hjá KPMG höfum hannað
mælaborð fyrir fjölbreyttan
hóp viðskiptavina í margs konar
rekstri og fyrir helstu viðskiptakerfin sem eru í boði. Mælaborðin
byggja á traustum undirliggjandi
rekstrarupplýsingum, settum
fram á skýran hátt og byggt á
þörfum hvers og eins, hvort
sem um ræðir mælaborð ætlað
fjármálastjórum, framkvæmdastjórn eða öðrum starfsmönnum.
Þessi mælaborð er til dæmis hægt
að tengja inn á verkefnasvæði í
Teams og auka þannig yfirsýn
stjórnenda.“
Mikilvægt að hefja
vegferðina fyrr en síðar
Sjálfvirknivæðing og notkun
þjarka er eitthvað sem fólk sér
frekar fyrir sér í verksmiðjum en
skrifstofuumhverfinu, en Ingvar
segir að mörg störf sé hægt að
setja í hendur þjarka. „Markmiðið
með slíkum skrifstofuþjörkum er
að leysa af hólmi vinnuferla sem
einkennast af mikilli handavinnu
og eru síendurteknir. Þannig
skapast svigrúm fyrir starfsfólk
til að sinna meira virðisaukandi
verkefnum.“
En þótt unnt sé að öðlast mikinn ávinning á stuttum tíma með
innleiðingu stafrænna lausna,
gagnagreiningar og skrifstofuþjarka segir Ingvar mikilvægt að
hafa langtímasjónarmið í huga.
„KPMG leggur ríka áherslu á að
fyrirtæki móti sér skýra framtíðarstefnu, komi upp formlegu
rekstrarumhverfi og haldi þannig
markvisst og skipulega áfram í
stafrænu vegferðinni. Hafa ber í
huga að þetta er ferli sem tekur
tíma að móta og þroska. Því er
mikilvægt að hefja stafrænu vegferðina fyrr en síðar og nýta tækifærið til að skapa sér samkeppnisforskot á þessum grundvelli,“ segir
Ingvar að lokum. ■
Veffang: frettabladid.is
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Starfsfólk Halló
býr til ánægða
viðskiptavini.
Frá vinstri,
Andrés Valur
Jóhannsson,
Dagný Eva
Magnúsdóttir,
Andri Árnason
og Perla Kolka
Pálsdóttir.

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Búum til ánægða viðskiptavini
Halló býr til ánægða viðskiptavini fyrir hátt í 200
íslensk fyrirtæki og stofnanir.
„Halló hefur frá árinu 2002 verið
fyrirtækjum og stofnunum innan
handar við að búa til ánægða
viðskiptavini. Það höfum við gert
með því að sinna símsvörun með
reynslumiklu fólki og bros á vör,“
segir Andri Árnason, framkvæmdastjóri Miðlunar.
Hann segir fyrirtæki og stofnanir sjá sér æ meiri hag í því að
útvista símsvörun til Halló.
„Markmið með útvistun eru
margþætt en okkar reynsla er fyrst
og fremst sú að fyrirtæki leitast við
að hagræða í sínu starfi um leið
og þau auka þjónustu sína. Það
kann að hljóma mótsagnakennt,
en með útvistun skiptiborða- og
þjónustusvörun er bæði hægt að
spara peninga og auka þjónustu
þar sem starfsfólk Halló er alltaf
á vaktinni, tilbúið að svara næsta
viðskiptavini af glaðværð og ríkri
þjónustulund.“
Einfalt að útvista skiptiborðaog þjónustusvörun
Nýlega keypti Halló starfsemi
Símaversins á Ísafirði.
„Með sameiningunni varð til
eitt stærsta þjónustufyrirtækið í
landinu í þessum geira og fyrirtækið er nú enn betur í stakk búið
að mæta fjölbreyttum þörfum viðskiptavina með öflugu starfsfólki
sem er staðsett á Ísafirði,“ segir
Dagný Eva Magnúsdóttir, þjónustustjóri Halló.
Hún segir alls ekki þurfa að vera
flókið að útvista skiptiborða- og
þjónustusvörun fyrirtækja og
stofnana.
„Innleiðingarferlið er unnið í
nánu samstarfi við starfsfólk Halló
og oft er það líklegast til árangurs
ef fyrirtæki líta á Halló sem auka
starfskraft. Því meiri upplýsingar
sem framlínan hefur um starf viðskiptavina, því betra,“ segir Dagný
Eva.

Með sameiningu
Halló og Símaversins á Ísafirði varð til eitt
stærsta þjónustufyrirtækið í þessum geira og
er fyrirtækið nú enn
betur í stakk búið að
mæta fjölbreyttum
þörum viðskiptavina.

Halló Hopp!
Frá sinni fyrstu rafskútu ákvað Hopp að vera í
samstarfi við Halló við að þjónusta margvíslegar
þarfir Hoppara og hefur Halló mannað þjónustuver
fyrirtækisins með reynslumiklu fólki sem er ávallt
til taks þegar viðskiptavinir Hopp þurfa á þjónustu
að halda.
„Það hefur verið mjög gaman að vinna með Hopp
að því að búa til ánægða viðskiptavini og sérstaklega þar sem mestur hluti þjónustunnar fer fram
með stafrænum leiðum, í gegnum netspjall eða
appið,“ segir Dagný Eva Magnúsdóttir hjá Halló.
„Samstarfið við Halló hefur reynst okkur vel þar
sem við höfum getað stækkað hratt án þess að
þurfa að huga sérstaklega að því að manna þjónustuverið okkar í takt við stækkandi viðskiptavinahóp. Við höfum getað treyst á Halló með það og
erum virkilega ánægð með samstarfið,“ segir Sæunn
Ósk Unnsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Hopp.

Það tekur skamma stund að læra
inn á viðskiptavini, meðal annars
hvaða þarfir viðkomandi fyrirtæki hefur og hvernig það vill haga
sinni þjónustu.
„Með nýjustu tækni er starfsfólki Halló gert kleift að setja sig
vel inn í starfið. Það hefur aðgang
að kerfum sem það getur nýtt
sér til veita afbragðs þjónustu og

markmiðið er að viðskiptavinurinn sem sækir sér þjónustu merki
engan mun á hvort verið sé að tala
við Jón hjá Halló eða Gunnu í móttökunni,“ útskýrir Dagný Eva.
Skrifstofuvinna breytist hratt
Covid-tímabilið hefur verið áhugavert fyrir margra hluta sakir og
segir Andri tvennan lærdóm mega

Dagný Eva Magnúsdóttir

draga af ástandinu í heimsfaraldrinum.
„Við lærðum að sé vel búið að
starfsfólki, og því gefnar bjargir
til að sinna vinnu sinni hvar sem
er, er það vel mögulegt. Í dag er
starfsfólk Halló staðsett víða um
land, og meira að segja er fyrirtækið með starfsfólk sem sinnir
þjónustu við viðskiptavini frá
Danmörku og Þýskalandi. Við
uppgötvuðum líka að fyrirtæki
eru að vakna upp við þann veruleika að vinna þarf ekki endilega
að fara öll fram á vinnustöðum
fyrirtækja né á skrifstofutíma frá
níu til fimm. Fjarvinna er orðin
raunverulegur kostur og þá stokka
stjórnendur einnig upp sína sýn
á hvernig móttöku og þjónustu
viðskiptavina er háttað. Þannig
hefur Halló á þessu tímabili innleitt fjölda viðskiptavina sem eru
að taka ákvarðanir um að útvista
skiptiborða- og þjónustusvörun
samhliða því að breyta vinnureglum um viðveru starfsfólks á
skrifstofunni,“ greinir Andri frá.
Undanfarin sex ár hefur Halló
unnið könnun með MMR, þar sem
þjóðin er spurð með hvaða hætti

hún kýs helst að vera í samskiptum við fyrirtæki og stofnanir.
„Það hefur verið mjög áhugavert að fylgjast með niðurstöðum
þessara kannana,“ segir Andri.
„Fyrir sex árum kaus mikill meirihluti landsmanna að eiga í samskiptum við fyrirtæki í gegnum
síma. Það er að breytast hratt. Í
dag velur um helmingur þá leið,
en í vaxandi mæli velur fólk að
vera í samskiptum við fyrirtæki
í gegnum stafrænar leiðir eins og
netspjall. Í dag velur fjórðungur
þá leið, en sé aðeins horft á aldurshópinn 18 til 29 ára eru 26 prósent
sem velja þá leið.“
Halló hefur aðlagað starfsemi
sína að þessum niðurstöðum
og er í vaxandi mæli að aðstoða
fyrirtæki við að búa til ánægða
viðskiptavini með fjölbreyttum
leiðum.
„Það gerum við með því að
aðstoða fyrirtæki við að setja upp
netspjall og við höldum utan um
erindi viðskiptavina svo hægt sé
að sinna þeim, sama úr hvaða átt
þau koma; netspjalli, síma, Messenger, Twitter eða tölvupósti,“
segir Andri. ■
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Öllum hollt að víkka sjóndeildarhringinn
Starri Freyr
Jónsson

starri
@frettabladid.is

Mér þykir afskaplega vænt um að
hafa fengið tækifæri til
að taka ár í skiptinámi og
hvet alla hiklaust til að
íhuga það. Það fer síðan
eftir hverjum og einum
hvort starf erlendis þykir
áhugavert.

Arnþór Axelsson tekst á við
krefjandi og skemmtileg
verkefni sem ráðgjafi hjá
endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtækinu Ernst & Young í
New York í Bandaríkjunum.
Þarf hefur hann starfað síðan
sumarið 2015.
Arnþór Axelsson hefur um nokkurra ára skeið starfað sem ráðgjafi
hjá endurskoðunar- og ráðgjafarfyrirtækinu Ernst & Young (EY)
í New York í Bandaríkjunum.
Hann kann vel við sig í borginni
sem sefur aldrei og verkefnin eru
bæði krefjandi og skemmtileg að
hans sögn: „Ég starfa almennt séð
á vettvangi gagnagreiningar og
líkana. Innan deildarinnar minnar
er alls konar hæfileikaríkt fólk sem
sérhæfir sig í mismunandi hlutum
af gagnagreiningarferlinu. Síðustu
ár hef ég byggt upp þann orðstír að
vera tiltækur í þessum ferlum frá
upphafi til enda, en ekki endilega
með sérhæfingu í neinum stökum
þætti. Verkefnin mín eru gjarnan
blanda af meðhöndlun og sjálfvirkni gagnavinnslu, gagnagreining
og forritun, spálíkön og hönnun
sjónrænna gagna.“
Forsetinn stundum fyrir
Hann bjó fyrstu ellefu árin í Danmörku með fjölskyldunni áður
en þau fluttu heim og settust að í
Hlíðunum í Reykjavík. Seinna hóf
hann nám á eðlisfræðibraut í MR
og tók næst BSc.-gráðu í iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands. „Á
öðru ári mínu í verkfræði fór ég í
skiptinám í George Washington
University í Washington DC og
upplifði þá fyrst lífið í Bandaríkjunum. Það var eiginlega bara hálfgerð skyndiákvörðun eftir að hafa
lesið bækling um skiptinám og sótt
um samdægurs.“
Hann segir árið í höfuðborg
Bandaríkjanna hafa verið afar
skemmtilegt og hann eigi góðar
minningar frá þeim tíma. „Borgin
er sjarmerandi og skemmtileg ef
maður þekkir til og ég eignaðist
góða vini sem ég á enn að. Bara
síðustu helgi var ég í brúðkaupi
hjá fyrrverandi herbergisfélaga
mínum. Þetta er líklegast eini
staðurinn í heiminum þar sem það
þykir góð afsökun, þegar maður
mætir of seint í tíma, að forsetinn
hafi verið að keyra um hverfið á
sama tíma.“
Stefndi á London eða New York
Árið síðar kláraði hann námið
við HÍ og sótti um meistaranám
í fjármálaverkfræði í New York
University. „Ég valdi skólann fyrst

Búum í haginn
fyrir atvinnulíf
framtíðarinnar
arionbanki.is

New York er stórkostleg borg að mati Arnþórs Axelssonar sem hefur starfað þar í sex ár.

í ráðgjafastarfi síðar hjá EY í New
York.“

og fremst því þar kenndi prófessor
Nassim Taleb sem ég hafði lesið
bækur eftir og verið hrifinn af. Síðar
komst ég að því að ólíkt Íslandi þá
þykir ekki til siðs að sækja bara
um í einum háskóla en sem betur
fer gekk það eftir og ég flutti 2013
til Brooklyn og hef verið þar allar
götur síðan.“
Síðustu sumrin sem hann dvaldi
hér á landi starfaði hann hjá
Íslandsbanka og í höfuðstöðvum
Arion banka auk þess að sinna
ýmsum verkefnum samhliða námi
hjá Lána- og greiningardeild Arion
banka.
„Þegar ég hóf nám í New York
University setti ég stefnuna
fljótlega á störf í stóru bönkunum, annað hvort í New York
eða London. Fljótlega komst ég þó
að því eftir sumarstarf í Nomura
banka í London að það ætti illa við
mig. Ég endaði síðan blessunarlega

Þessa
dagana
vinn ég að
heiman og
hef miklu
meira
svigrúm til
að skipuleggja
dagana
mína fram
í tímann.

Hörð samkeppni
Það gekk þó á ýmsu áður en Arnþór
skrifaði undir hjá EY. „Eftir útskrift
hafði ég 90 daga til að tryggja mér
vinnu og öðlast svo kallað OPTstarfsleyfi meðfram dvalarleyfi.
Ég sótti um víða á þessum tíma
og það gekk vel í viðtalsferlinu hjá
nokkrum stórum fjármálafyrirtækjum. Samkeppnin var og er hins
vegar mikil og það fór svo að ég var
eiginlega að renna út á tíma. Ég bað
pabba vinar míns um ráð, þar sem
hann hafði lengi unnið í stórum
fyrirtækjum erlendis og hann
benti mér á ráðgjöf sem mögulegan
starfsvettvang.“
Arnþór segist hafa komið ferilskránni sinni eftir krókaleiðum á
skrifborðið hjá EY partner í London
sem talaði við hann í síma og ákvað
í kjölfarið að senda hann áfram til
kunningja síns í New Jersey. „Þann
mann hitti ég í hádegismat þar sem
hann spurði mig nánar á hverju ég
hefði áhuga og sendi síðan ferilskrána mína til vinnufélaga í New
York. Eftir símaviðtal við hann
sendi hann mig loksins einu sinni
áfram á annan partner sem ég hitti
á skrifstofu EY sem var þá á Times
Square. Á þessum tímapunkti var
ég búinn að kaupa flugmiða heim
til Íslands og segja upp íbúðinni
minni. Daginn fyrir flug heim fékk
ég símtal þar sem mér var boðið
starf við ráðgjöf í deild sem hét þá
Emerging Technologies – Advanced
Analytics.“
Þykir vænt um tækifærið
Hann segir öllum hollt að víkka
sjóndeildarhringinn annað

slagið, til dæmis með því spreyta sig
erlendis í námi eða í starfi. „Ég held
að það sé mjög góð leið til þess að
læra af öðrum, upplifa aðra menningu og sækja tækifæri sem gæfust
ekki annars. Mér þykir afskaplega
vænt um að hafa fengið tækifæri til
að taka ár í skiptinámi og hvet alla
hiklaust til að íhuga það. Það fer
síðan eftir hverjum og einum hvort
starf erlendis þykir áhugavert. Hér
í New York gefast mér tækifæri
vinnulega séð sem ég einfaldlega
gæti ekki fengið á Íslandi. Á móti
kemur að ég er langt frá fjölskyldu
og vinum. Ég get bara svarað fyrir
sjálfan mig, en ég er ánægður með
þær ákvarðanir sem ég hef tekið
hvað þetta varðar.“
Stórkostleg borg
New York er stórkostleg borg að
hans mati. „Það þekkja allir sem
hingað hafa ferðast að það er
endalaust hægt að gera á nánast
hvaða tíma sem er. Það sem færri
ferðamenn sjá er hvernig borgin
er fyrir utan þekktu ferðamannastaðina á Manhattan. Þar sem ég bý
í Brooklyn er almennt frekar rólegt
umhverfi, en alltaf stutt í bari og
veitingastaði þegar þannig liggur á
manni. Það er stutt rölt í Prospect
Park, sem er miklu betri en Central
Park að mínu mati, og neðanjarðarlestin ferjar mig hvert sem er á
stuttum tíma.“
Sökum heimsfaraldursins er þó
líf Arnþórs öllu rólegra um þessar
mundir en hann er vanur. „Þangað
til mars 2020 tók ég 60-80 flug á ári
sem þýddi að erfitt var að koma sér
upp rútínu. Þessa dagana vinn ég
að heiman og hef miklu meira svigrúm til að skipuleggja dagana mína
fram í tímann. Nýleg áhugamál eru
golf og tennis og þá kemur sér vel
að í húsinu mínu er golfhermir og
stutt rölt í tennisvelli. Annars eru
dagarnir bara ósköp venjulegir. Ég
hef gaman af því að elda, spjalla við
félagana í bókaklúbbnum og geri
mér dagamun með vinum þegar vel
liggur á.“ n

Traustur fyrirtækjarekstur og öflug
nýsköpun kallar á samstarfsaðila sem
skilur þarfirnar.
Arion banki býður fyrirtækjum af öllum
stærðum og í öllum geirum alhliða
þjónustu með fagmennsku, innsæi og
þekkingu að leiðarljósi.
Hafðu samband á fyrirtaeki@arionbanki.is,
við þjónustuver í síma 444 7000 eða í
netspjalli á arionbanki.is.
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Leiðir til að halda í gott starfsfólk
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr
@frettabladid.is

Það er oft erfitt að missa gott
fólk út úr fyrirtæki en það
eru ákveðnir lykilþættir sem
eru líklegastir til að fá fólk
til að hætta. Fyrirtæki geta
passað vel upp á þessa þætti
til að auka líkurnar á að gott
fólk fari hvergi.

gríðarstórri könnun frá ráðgjafarfyrirtækinu Deloitte er þúsaldarkynslóðin líklegri til að vinna hjá
sama fyrirtæki í að minnsta kosti
fimm ár ef hún fær sveigjanleika
varðandi hvar og hvenær unnið
er. Með því að gera fólki kleift
að vinna að heiman, bjóða upp
á styttingu vinnuvikunnar eða
annað slíkt er hægt að sýna starfsfólki að fyrirtækinu finnist frítími
þess og einkalíf líka skipta máli.
Það hvetur starfsfólk um leið til að
leggja harðar að sér þegar það er í
vinnunni, í stað þess að telja bara
að niður klukkustundirnar.
Að sama skapi er mikilvægt
að leggja áherslu á góða andlega
heilsu starfsmanna og vinna gegn
streitu. Það eru ýmsar leiðir færar á
þessu sviði og minna álag og streita
leiðir til ánægðari starfsmanna og
yfirleitt betri afkasta.

Það getur verið slæmt fyrir fyrirtæki að missa starfsmenn sína,
ekki síst lítil fyrirtæki þar sem
hlutverk hvers einasta starfsmanns
er mikilvægt. En mannauðsstjórar segja að það séu ákveðnir
lykilþættir sem koma mjög oft upp
þegar fólk segir starfi sínu lausu
sem fyrirtæki geta hugað að til að
koma í veg fyrir að þau missi frá sér
gott starfsfólk.
Vöxtur og nýjar áskoranir
Skortur á tækifærum til að vaxa í
starfi og stöðnun er ein algengasta
orsök þess að fólk hættir. Með
því að veita því athygli þegar fólk
leggur hart að sér og setja upp
skýra framabraut er hægt að láta
starfsmönnum líða eins og þeir eigi
framtíð innan fyrirtækisins. Það er
líka mikilvægt að yfirmenn tali við
starfsfólk sitt um markmið þess í
starfi svo að það sé hægt að koma til
móts við væntingar þess.
Ef vinnan er heilalaus er líka
hætta á að fólk gefist upp. Þess
vegna er mikilvægt að starfsfólki
líði eins og það sé alltaf að læra
eitthvað nýtt. Til þess þarf það
sífellt að fá ferskar áskoranir og ný
markmið.

Það getur verið
mikil eftirsjá að
góðu fólki og
því skiptir máli
að gera það sem
hægt er að til að
halda í það.
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Sýnið að starfsfólkið hafi gildi
Laun eru önnur mjög algeng
ástæða fyrir því að fólk skiptir um
vinnu. Starfsfólk getur auðveldlega komist að því hvernig aðrir
í sama geira fá borgað og því er
að sjálfsögðu mikilvægt að bjóða
samkeppnishæf laun og fríðindi.
En peningar duga yfirleitt
ekki einir og sér. Fólk þarf líka að
finna að það sé metið að verðleikum og ef fyrirtæki tekur ekki
eftir afrekum starfsmanna getur
verið að þeir vilji fara og spreyta
sig annars staðar. Þess vegna er
mikilvægt að það sé eitthvert
kerfi til staðar til að gefa góðu

starfsfólki klapp á bakið og því sé
látið líða eins og það sé mikilvægur hluti af fyrirtækinu.
Það er sniðugt að verja tíma
með starfsfólkinu utan vinnu,
til dæmis með því að borða
hádegismat saman, og leita álits
þess þegar það á við. Það bætir
samskiptin og sýnir að framlag
þess skiptir fyrirtækið máli. Það
eykur líka vinskapinn, sem ýtir
oft undir tryggð við fyrirtæki.
Jafnvægi vinnu og einkalífs
Ef starfsfólki er ekki boðið upp
á sveigjanleika gæti verið meiri
hætta á að missa það. Samkvæmt

Kostir þess að missa starfskraft
Það þarf ekki alltaf að vera að öllu
leyti slæmt að missa verðmætan
starfskraft. Margir atvinnurekendur líta á það sem kost að
geta bætt nýjum hæfileikum
við fyrirtækið, jafnvel þó að það
kunni að vera eftirsjá að starfsmanninum sem fór. Það að fá nýtt
fólk inn í fyrirtækið getur skapað
ný tækifæri og möguleika. Þegar
starfsmaður hættir býður það líka
upp á tækifæri til að átta sig betur
á því sem mætti betur fara innan
fyrirtækisins og eiga opnar og
heiðarlegar umræður um það sem
er hægt að bæta. n

UNICONTA

Hraðvirkt og fullkomið bókhaldskerfi
Við hjá Boðleið bjóðum upp á yfirgripsmikla þjónustu við bókhaldskerfi og
bókhaldsþjónustu. Nýverið hófum við að selja og þjónusta Uniconta bókhaldskerfið
sem er hraðvirkt og fullkomið bókhaldskerfi sem veitir yfirsýn yfir það sem fyrirtækið
þitt starfar við. Uniconta kerfið uppfyllir okkar ströngustu kröfur því viðskiptavinir
okkar eiga það besta skilið.
Nánari upplýsingar í síma 535 5200 eða tölvupósti á uniconta@bodleid.is
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Skemmtileg og einföld leið til að gleðja starfsfólkið
Með fyrirtækjaaðgangi
YAY er hægt að gefa gjafabréf með skemmtilegri og
persónulegri mynd, texta
eða vídeókveðju á fáeinum
sekúndum. Á rétt einu ári
hefur verið tekið á móti
um 300 þúsund stafrænum
gjafabréfum í gegnum YAYlausnina.
YAY sló strax í gegn hjá einstaklingum og fyrirtækjum.
Athygli vekur hversu mikill
fjöldi einstaklinga og ekki síður
fyrirtækja, stofnana og starfsmannafélaga hefur nýtt sér YAY.
„Það hefur vissulega gengið vel
og notkun á fyrirtækjaaðgangi YAY
hefur algjörlega slegið í gegn, enda
afar aðgengilegur,“ segir Sigríður
Inga Svarfdal, sölustjóri YAY.
„Stundum þurfa fyrirtæki enga
kynningu áður en þau byrja að
nota fyrirtækjaaðganginn, en við
bjóðum upp á nokkurra mínútna
kynningu, til dæmis í gegnum
netið eða með því að kíkja í heimsókn. Fyrirtækin afgreiða sig sjálf
og dreifa gjafabréfunum í formi
mynda, texta eða með vídeókveðju sem er innbyggð þjónusta,
rétt eins og í YAY-appinu eða inni
á YAY.is.
Fyrirtækjaaðgangurinn er sérstaklega hannaður til að dreifa
fjölda gjafa í einu. Það tekur rétt
augnablik að senda stafrænt, því
fylgir enginn kostnaður og þiggjendur eru meira en sáttir. Úvalið
er frábært í YAY. Þess vegna nota
fyrirtæki og stofnanir YAY aftur og
aftur.“

Samstarfsaðilar YAY eru nú yfir 200.
Sigríður Inga Svarfdal sölustjóri segir YAY hafa gert gjafabréf skemmtilegri.

YAY-gjafabréfin eru
virkilega skemmtileg nýjung sem á engan
sinn líka í heiminum.

Að velja rétta gjöf handa
100 manns
Það er ljóst að fólkið á bak við YAY
býr að góðri reynslu. Aðspurð
hvernig YAY tekst að leysa öll
gjafamál fyrir einstaklinga og
fyrirtæki, segir Sigríður Inga málið
afar einfalt.
„Við þekkjum af eigin raun
að reyna að gleðja stóran starfsmannahóp og rétt hægt að ímynda
sér hvernig það er að höfða til

allra, hvort sem um er að ræða tíu
eða þúsund starfsmenn á öllum
aldri. YAY leysir þennan valkvíða
sérstaklega með tilliti til gefenda
og þiggjenda. Í fyrsta lagi býður
YAY upp á eitt allra besta úrval
verslana, veitingastaða og afþreyingar í landinu. Allt utanumhald
er úr sögunni, þetta er umhverfisvænn kostur, gjaldfrjáls þjónusta,
og kostnaður við dreifingu eða
framleiðslu heyrir sögunni til.
Það sparar bæði gefendum og
þiggjendum verðmætan tíma. Auk
þess minnir YAY-appið notendur á
gjafabréfin og kemur í veg fyrir að
gjafabréf gleymist eða glatist.“
Gerðu gjafabréf skemmtilegri
Hverjar eru helstu ástæður þess
að YAY hefur vaxið jafn hratt sem
gjafalausn?

Vídeókveðjur YAY hafa slegið í gegn.

„Gjafabréf eru í sjálfu sér mjög
svo heppileg gjöf, en þau hafa
hingað til hvorki verið notendavæn né unnið með neytendum,“
segir Sigríður Inga. „Við hjá YAY
vildum breyta því og gerðum það
með því að frelsa gjafabréfin og
gera þau skemmtilegri. Við vildum
færa frelsið til neytenda, bæði
gefenda og þiggjenda, og bjóða
upp á skemmtileg samskipti um

leið og gjafabréfin yrðu notendavænni. Ætli það sé ekki lykillinn?
Þetta snýst jú allt um að gefa góða
og persónulega gjöf sem nýtist, og
ekki síst að upplifunin sé góð við
að gefa og þiggja gjafir.“
Sigríður Inga segir möguleikann
á að senda persónulega kveðju
með gjöfinni hafa hitt fólk í hjartastað.
„Þannig hefur vídeókveðjan
slegið í gegn. Frelsi neytandans
felst svo í ýmsum þjónustum
innan YAY. Möguleikar eins og
að tímastilla gjöf; hvenær hún á
að berast viðtakandanum. Svo er
hægt að gefa gjöf sem viðtakandinn sér ekki fyrir sér að nota og vill
gefa öðrum. Hann getur þá pakkað
henni stafrænt inn og gefið öðrum
sem nýja gjöf. Notendur geta einnig selt gjafabréf sem þeir ætla sér
ekki að nota á markaði YAY-appsins, sem er líklega öruggasti endursölumarkaður á gjafabréfum sem
til er. YAY-gjafabréfin eru virkilega
skemmtileg nýjung sem á engan
sinn líka í heiminum.“ ■
Kíktu við á yay.is og skoðaðu alla
möguleikana.

YAY fyrir tíma stjórnenda,
þörfum starfsmanna
og umhverﬁnu
Stafræn gjöf sem hentar öllum
og minnir eigendur gjafabréfana
á sig. Alltaf með í símanum.
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Engin pökkunar- eða
sendingarkostnaður

Stafrænt, umhverﬁsvænt
og engin framleiðsla.

Fyrirtækið velur
upphæð og …

Starfsmaðurinn velur
gjöﬁna úr fjölda möguleika.
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Tímasparnaður
og engin umsýsla

Tími gefenda og viðtakenda er verðmætur.

Gildir hjá 200 +
samstarfsaðilum YAY

Opið gjafabréf gildir hjá
öllum samstarfsaðilum YAY.

Persónuleg kveðja með
texta eða myndbandi
Gerir upplifunina enn
eftirminnilegri.

Öryggi og vernd
gjafabréfa YAY

Alltaf með þér í símanum
og glatast því ekki.
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Eru starfsmenn þínir svefndrukknir?
Jóhanna María
Einarsdóttir

johannamaria
@frettabladid.is

Fjöldi rannsókna hefur
sýnt fram á það hversu
mikilvægur svefn er fyrir
almenna líkamlega heilsu,
geðheilsu, heilavirkni og
margt fleira. Þessu greinir
vefmiðill Corborate Wellness Magazine frá. Svefn
spilar gríðarstórt hlutverk
í heilsu einstaklingsins og
endurnýjun líkamskerfa.

Það eiga flestir
svefnvana nótt
endrum og
eins, en það má
ekki vanmeta
neikvæð áhrif
þreytu og slens.
Krónísk svefnvandamál geta
þar að auki haft
hrikalegar afleiðingar.

Áhrif svefns á heilsu og skilvirkni
eru því miður enn sárlega vanmetin í dag og er þörf á miklum
breytingum á viðhorfi fólks
almennt sem og á fyrirtækjamarkaðnum. Því svefnvandi bitnar ekki
bara á persónulega lífinu heldur
líka á starfsgetu fólks. Í besta falli
getur svefnleysi minnkað skilvirkni starfsmanna töluvert og
stuðlað að auknum mistökum.
Í versta falli getur svefnleysi
orsakað vinnuslys. Slíkt getur
kostað fyrirtæki stórfé í tryggingar og starfsmannaleysi.

Slæm áhrif á líkama og hugsun
Almennt er mælt með að fólk
fái um sjö klukkustunda svefn á
hverjum sólarhring til að viðhalda
heilbrigði. Nýlegar rannsóknir
sýna þó fram á að einn þriðji hluti
fullorðinna fær ekki nægan svefn.
Svefnþurfi
Þá virðast þeir sem sofa færri
einstaklklukkustundir en sjö eiga meiri
hættu
á
að
þróa
með
sér
sykuringurbyggð
yfir aldarlangri hefð. Við höfum búið til stóla síðan 1881,
sýki, offitu, þunglyndi og æðahefur
sgagnagerðarhefðarinnar.
Við erum erfingjar í hæsta
stigisams
sjúkdóma.
konar
Önnur
rannsókn
sýndi
nýlega
m er vel þegið af samfelldum kynslóðum viðskiptavina, undanfram á að svefnleysi stuðli að miksamhæft öruggir í vörumerkinu
okkar. á sumri heilastarfilli minnkun
ingu og
semi, þar á meðal má nefna sköpviðbrögð
unargáfu, sundurhverfri hugsun,
rirtæki
ákvarðanatöku, skammtíma- og
og löglega
iðar beygja tækni varvinnsluminni
upprunninogáverkefnavinnu,
19. öld af Michael
Thonet. Í
drukkinn
jafnvel þó svo að starfsmaður noti
einstaklöld höfum við haldiðörvandi
áframleiðir,
meðeins
þetta
magnaða
iðn,
búið til
og koffín, til að
ingur.
vakna.
Krónískt
svefnleysi
stuðlar
ögn fyrir komandi kynslóðir. Við hegðum okkur með tilliti til
oft að minni árvekni og hægari
ru í kringum okkur. viðbrögðum sem getur hamlað
starfsfólki að taka snöggar ákvarðanir. Afleiðingarnar eru í mörgum
inn
tilfellum mistök og vanræksla sem
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getur haft langtímaáhrif á sjálfbærni og hag fyrirtækisins. Það
sem meira er að fólk sem þjáist af
svefnleysi sýnir oft fram á getuleysi til þess að koma auga á eigin
virkni og hvernig hún er skert af
völdum þreytu.
Svefndrukkinn starfsmaður
Það er athyglisvert og hreinlega
stuðandi að ein rannsókn sýndi
fram á að eftir 10 klukkutíma af
árvekni hafði hver klukkutími til
viðbótar við vinnu þau áhrif á getu
einstaklinga, sem samsvöruðu
0,004% af alkóhóli í blóðinu. Þetta
bendir til þess að einstaklingur
sem þjáist af svefnleysi hafi sams
konar samhæfingu og viðbrögð
og einstaklingur sem er löglega
drukkinn.
Svefnþurfi einstaklingar
eiga erfiðara með að einblína á

Húsgögn fyrir kaffihús,
bari og veitingastaði

Fólk með langvarandi svefnvandamál á oft erfitt með að bera kennsl á það.

Sýningarsalur Draghálsi 4 Sími: 535 1300 verslun@verslun.is
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mikilvæg atriði og hafa yfirsýn yfir
atburði og verkefni. Þetta getur
hamlað vinnuflæði og samskiptum milli fólks á vinnustaðnum. Að
auki sýnir önnur rannsókn fram
á að rödd vansvefta einstaklinga
lækki og ákefð hennar minnki.
Þeir tala hægar og óskýrar, taka
óþarflega langar pásur, umla
meira, málvendni fellur niður og
þeir endurtaka sig oftar innan
sömu setningar.
„Svefnleysi skaðar okkur öll,“
segir Deborah A.P. Hersman,
framkvæmdastjóri NSC í Bandaríkjunum. „Við höfum flest
tilhneigingu til að hunsa þreytueinkenni, en heilsa og öryggi
starfsmanna eru í húfi þegar ekki
er tekið á vandanum. Að gera
ekkert í svefnvandamálum getur
kostað fyrirtæki mun meira en
margir gera sér grein fyrir.“
Aðgerða er þörf
Mikilvægt er einnig að fræða
starfsfólk og stjórnendur um
mikilvægi svefnheilsu. Þá er jafnframt mikilvægt að stjórnendur
læri að koma auga á einkenni
svefnvandamála og kunni að taka
á þeim ef þau birtast hjá starfsfólki, til þess að koma í veg fyrir
afleiðingar þeirra.
Eitt af því sem hægt er að gera
til að koma í veg fyrir og minnka
áhrif svefnleysis á starfsmenn er að
taka svefn inn í heilsuprógrömm

fyrirtækja. Mörg fyrirtæki eru
með verkefni í gangi sem stuðla
að heilbrigði starfsfólks. Flest slík
verkefni einblína á þætti eins og
mat og næringu, hreyfingu og að
minnka reykingar. En oft vantar
einn mikilvægasta þáttinn, sem er
heilbrigður svefn.
Stuttir blundir og pásur hafa
jákvæð áhrif á heilsu starfsfólks
og minnka hættuna á slysum og
mistökum á vinnustöðum. Mörg
fyrirtæki bjóða nú þegar upp á herbergi þar sem starfsfólk getur tekið
stuttar kríur. Þar á meðal höfuðstöðvar The Huffington Post í New
York, höfuðstöðvar Nike í Oregon
og NASA. Þessi fyrirtæki hafa
staðfest að skilvirkni starfsmanna
hefur aukist með þessari viðbót.
Það hjálpar líka ef vinnustaðurinn er hannaður á þann hátt
að hann hafi ekki neikvæð áhrif
á svefnvenjur. Mælt er með því
að vinnustaðir hafi þrennt í huga
þegar kemur að árvekni á vinnustað. Lýsingu, hitastig og hávaða.
Lýsing á vinnustað getur ýmist
haft jákvæð eða neikvæð áhrif á
svefnmynstur starfsmanna. Til
dæmis er mælt með að auka birtustig hjá starfsfólki sem stendur
næturvaktir til þess að auka
árvekni starfskrafta. Hátt hitastig á vinnustað getur einnig haft
stressandi áhrif og gert starfsfólk
syfjað og þjakað. Þá er gott að miða
við 20°C. n
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Góð þjónusta og alúð í hverju handtaki
Við segjum gjarnan
að það að nýta
þjónustu Múlalundar sé
einfaldasta samfélagsverkefnið. Fólki er mikilvægt að mæta til vinnu,
eiga vinnufélaga og vera
virkt í samfélaginu.

Starfsfólk Múlalundar
vinnustofu SÍBS, tekur að sér
fjölbreytt verkefni fyrir fyrirtæki og stofnanir. Verkefnin
spanna breytt svið ýmiss
konar handavinnu og skapa
um leið mikilvæg störf fyrir
fólk með skerta starfsorku.
Múlalundur sérframleiðir einnig
fjölbreyttar lausnir fyrir viðskiptavini og selur auk þess fjölbreytt úrval rekstrarvara svo sem
skrifstofuvörur, bréfpoka fyrir
fyrirtæki, andlitsgrímur og margt
fleira.
„Hjá Múlalundi tökum við að
okkur mjög fjölbreytt verkefni
fyrir fyrirtæki og stofnanir víðs
vegar um samfélagið, til lengri
eða skemmri tíma,“ segir Sigurður
Viktor Úlfarsson, framkvæmdastjóri Múlalundar vinnustofu SÍBS.
Þar vinna dugmiklir einstaklingar sem hafa þurft að takast á við
fötlun og veikindi, bæði andleg og
líkamleg, í kjölfar slyss eða heilsubrests.
„Öll þessi verkefni skapa störf
fyrir fólk með skerta starfsorku
auk þess að skila hágæðaverki til
viðskiptavina. Mörg fyrirtæki ná
með viðskiptum sínum við Múlalund að flétta saman daglega starfsemi og samfélagsverkefni sem
er frábær blanda. Þetta eru ýmist
sérframleiðsluverkefni eða fjölbreytt verk sem þarf oft að vinna í
höndunum, en verkefni til lengri
tíma eru sérstaklega mikilvæg.“
Vörur sérframleiddar
fyrir viðskiptavini
Múlalundur sérframleiðir vörur
sem hannaðar eru sérstaklega fyrir
tiltekna viðskiptavini með þeirra
útliti, áletrunum eða hönnun.
Dæmi um þetta eru bréfpokar,
sérhæfðir plastvasar, möppur eða
fundabækur með áletrun viðskiptavinar.
„Stór hluti landakorta á Íslandi
er seldur í plastvasa frá Múlalundi
til að auka endingu, Andrésar
Andar-möppurnar eru þekktar,
og matseðlar og hótelmöppur
Múlalundar eru notaðar víða um
land. Múlalundur framleiðir einnig músamottur sem nýttar eru til
innri og ytri markaðssetningar, þar
sem mikilvægar upplýsingar eru í

Sigurður Viktor Úlfarsson er framkvæmdastjóri Múlalundar vinnustofu SÍBS. 

Múlalundur framleiðir fjölbreyttar vörur þar sem litir
eða eiginleikar eru lagaðir að þörfum kaupandans.

Vinnugleðin er allsráðandi á Múlalundi og verkefnin fjöl
breytt og unnin af natni, vandvirkni og alúð.

orðsins fyllstu merkingu alltaf við
höndina. Þá hefur Múlalundur á að
skipa öflugu starfsfólki með mikla
þekkingu á bókbandi og öskjugerð sem margir nýta sér,“ upplýsir
Sigurður.

Verkefni starfsfólksins á Múlalundi
eru margvísleg og vandað til verka.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fjölbreytt verkefni og
alúð í hverju handtaki
Auk sérframleiðslu tekur Múlalundur að sér ýmiss konar verkefni
fyrir fyrirtæki.

„Mörg fyrirtæki kjósa að nýta
sitt starfsfólk í annað og fá okkur í
handavinnuna. Ef þú þarft að raða,
klippa, pakka, líma eða hvað sem
er þá erum við til í tuskið,“ segir
Sigurður og heldur áfram:
„Margir tengja Múlalund við
möppur og plastvasa en fjölbreytni
verkefna er miklu meiri. Öflug
innflutningsfyrirtæki fá okkur til
að líma íslenskar öryggisleiðbeiningar og strikamerki á vörur sem

síðan fara í verslanir, við pökkum
inn hleðslulyklum, merkjum kassa
og fjölmargt fleira. Við höfum til
dæmis tekið að okkur að pakka
sóttvarnagrímum í þúsundatali
í smærri umbúðir þar sem mikil
áhersla er lögð á hreinlæti og vandvirkni. Við höfum líka pakkað
fatnaði og merkt fyrir fatahönnuði
og við framleiðum ýmiss konar
markpósta fyrir fyrirtæki þegar
nauðsynlegt er að gera eitthvað
alveg sérstakt sem þarfnast alúðar
og mannskaps. Tvisvar í viku
pökkum við fyrir Ávaxtabílinn og
sjáum algjörlega um þann þátt í
þeirra starfsemi,“ segir Sigurður.
Einfaldasta samfélagsverkefnið
og gott verð
Hjá Múlalundi fást allar almennar
skrifstofuvörur, bréfpokar, kassar,
pappír og ritföng á einum stað.
„Við segjum gjarnan að það að
nýta þjónustu Múlalundar sé einfaldasta samfélagsverkefnið, bara
að panta og fá vörurnar sendar
um allt land daginn eftir,“ segir
Sigurður.
Hann segir ánægjulegt að byggja
upp sjálfstraust og þrótt fólks með
þátttöku á vinnumarkaði.
„Fólki er mikilvægt að fá að
mæta til vinnu, eiga vinnufélaga og
vera virkt í samfélaginu.“
Allar upplýsingar má finna á
heimasíðu Múlalundar, mula
lundur.is, og úrvalið í vefversluninni kemur svo sannarlega á óvart.
„Eru ekki einhver verkefni sem
taka óþarfa tíma á vinnustaðnum
þínum? Þá er um að gera að láta
Múlalund sjá um þau og skapa
um leið störf fyrir fólk með skerta
starfsorku. Það er tvöfaldur ávinningur.“ ■

Hjá Múlalundi stenst allt sem sagt er

Múlalundur uppfyllir allar okkar kröfur

„Það er alltaf „win win“ þegar
báðir aðilar eru ánægðir og
það á svo sannarlega við
hjá Össuri og Múlalundi.
Samstarfið gengur
gríðarlega vel og við
erum stolt af því að
styðja við Múlalund,“
segir Guðni Páll Viktors
son, vöruhúsastjóri hjá
Össuri.
Verkefnin sem Múla
lundur vinnur fyrir Össur
eru af margvíslegum toga.
„Oftar en ekki eru þetta
verkefni sem taka mikinn tíma og
við teljum best til þess fallin að vera unnin
á Múlalundi. Nú eru til dæmis breytingar á
tollalögum í Evrópu og fyrir vikið þurfum
við að merkja alla okkar útflutningskassa
með litlum límmiða. Fyrirtæki eins og
Össur sendir út gríðarlegt magn vara á
hverjum einasta degi og þá þarf hver og
einn kassi að vera merktur með slíkum
límmiða. Ekki er hægt að prenta upplýs
ingarnar á kassana í framleiðslunni og því
hefur Múlalundur séð um þetta verkefni
fyrir okkur síðan í maí,“ upplýsir Guðni
sem sendir kassa með límmiðum í gríð og
erg á Múlalund.
„Enn höfum við ekki fundið einn einasta
kassa sem á vantar límmiða frá Múlalundi

Sigurður Ástgeirsson, fram
kvæmdastjóri Ísorku, er einn
fjölmargra í fyrirtækja
rekstri sem eru himinlif
andi með samstarfið við
Múlalund.
„Samstarfið kom þannig
til að starfsmaður Múla
lundar fékk sendan hleðslu
lykil frá okkur í umslagi og
hafði í kjölfarið samband til
að spyrja hvernig við gengjum
frá lyklunum til sendinga. Hvort við
værum ekki til í að leyfa Múlalundi að
spreyta sig á því verkefni, því það væri
tilvalið fyrir starfsemina þar. Við vorum
heldur betur til í það, létum þau fá nokkra
lykla og umslög til að sjá hvort vinnan
hentaði Múlalundi og það vakti svo mikla
lukku að nú sendum við 1.000 umslög og
lykla í hollum til starfsfólks Múlalundar
sem sér um að setja allt saman og skilar
fullbúnu verki í skömmtum til okkar,“ upp
lýsir Sigurður.
Áður hafði Sigurður og starfsfólk hans
í Ísorku dundað sér við tímafreka sam
setningu hleðslulyklanna og stundum
leyft börnum starfsfólksins að hjálpa til í
heimilislegri samveru.
„Ferlið er þannig að hleðslulykill er sett
ur saman og límdur inn í umslag, umslagið
svo innsiglað og límdur á það límmiði með

en ef við gerðum þetta sjálf
er ég nokkuð viss um að
það vantaði örugglega
límmiða á kassa hér
og þar. Vinnubrögðin
eru vönduð og ljóst
að það er lögð rík
áhersla á að gera
hlutina vel og faglega
á Múlalundi,“ segir
Guðni, ánægður með
samstarfið.
„Hjá Múlalundi stenst
líka allt sem sagt er. Oft er
gefin upp ákveðin dagsetning
fyrir verklokum en oftar en ekki
er Múlalundur á undan áætlun og búinn
að skila af sér áður en sá dagur rennur
upp. Það er náttúrlega æðislegt og einn af
mörgum kostum fyrirtækisins.“
Guðni mælir hiklaust með Múlalundi.
„Sérstaklega fyrir fyrirtæki sem eru
með verkefni sem þau geta sent frá sér.
Þetta snýst heldur ekki um peninga
heldur að veita fólki vinnu og styðja við
samfélagið. Við hjá Össuri lítum á það sem
skyldu okkar til samfélagsins að styðja
við þessa starfsemi, og aðrir mættu gera
slíkt hið sama. Það er einfaldlega frábært
að vinna með Múlalundi, þar vinnur öflugt
fólk, vinnubrögðin eru vönduð og sam
skiptin fyrsta flokks.“

nafni viðtakanda. Við sendum
frá okkur allt að tuttugu
hleðslulykla á sólarhring, svo
þetta varð æ meiri vinna
fyrir okkur krakkana og því
kærkomið að fá Múlalund
í lið með okkur. Við erum
steinhætt að gera þetta hér
innanhúss og það er mikil
hamingja með samstarfið,“
segir Sigurður.
Áður hafði hann ekki hugmynd
um að Múlalundur tæki að sér slík
verkefni.
„Það var því alfarið starfsfólksins í Múla
lundi að sjá þetta tækifæri. Þetta er algjör
snilld og okkur finnst yndislegt að þetta
sé í boði. Við erum þegar með annað verk
efni í skoðun hjá Múlalundi, sem er slaufa
til að setja á nýjar hleðslustöðvar. Við
viljum miklu frekar fá það unnið í Múla
lundi en að kaupa tilbúnar slaufur á Ali
Express,“ segir Sigurður, yfir sig ánægður
með samstarf Ísorku og Múlalundar.
„Samstarfið er geggjað og Múlalundur
uppfyllir allar okkar kröfur. Af öllu því sem
ég hef gert í gegnum tíðina, hvað varðar
umhverfismál og fleira, þykir mér extra
vænt um þetta samstarf og það á við um
alla hér. Það eru þessir litlu hlutir sem
fyrirtæki geta gert sem um munar í Múla
lundi.“
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Ánægja í starfi er lykilatriði
Fólk ver oftast stórum hluta
dagsins í vinnunni árum
saman. Það gefur því augaleið að vellíðan á vinnustað
er mikilvæg. Ekki aðeins
fyrir starfsfólkið heldur
fyrirtækin líka.
sandragudrun@frettabladid.is

Þegar fólk ver eins miklum tíma
á vinnustaðnum og raunin er hér
á landi, þar sem atvinnuþátttaka
fólks er mikil og vinnuvikan löng,
þá er ekki skrýtið að líðan fólks
almennt stjórnist að miklu leyti af
því hvernig því líður í vinnunni.
Talið hefur verið að helstu
þættirnir sem stuðli að vellíðan á
vinnustað séu starfskröfur, sjálfræði og félagslegur stuðningur.
Miklar starfskröfur, lítið sjálfræði
og lítill félagslegur stuðningur ýtir
undir óánægju í starfi. Vinnuumhverfið hefur einnig mikil áhrif á
vellíðan starfsfólks. Með því er átt
við bæði aðbúnað á vinnustað eins
og húsnæði, lýsingu, hljóðgæði og
loftræstingu en líka menningu á
vinnustaðnum.
Óhóflegar kröfur, skortur á
sjálfsstjórn, skortur á stuðningi og
skortur á skýrleika um hlutverk
og stöðu geta valdið starfsfólki
streitu og ýtt undir vanlíðan.
Einnig er streituvaldandi fyrir
starfsfólk ef hlutverk þeirra er
ekki skýrt og það er ekki hluti af
skipulagsbreytingum eða upplýst um þær. Áreitni og of beldi
á vinnustað, bæði líkamlegt og

Ánægja í vinnu skiptir sköpum fyrir starfsfólk og fyrirtæki. 

andlegt eru einnig þættir sem hafa
neikvæð áhrif á líðan starfsfólks á
vinnustað.
Tilgangur mikilvægur
Fjölmargar rannsóknir hafa verið
gerðar á því hvernig hægt er að
auka ánægju fólks í starfi. Í bók
sinni Great at Work frá árinu 2018
talar Morten Hansen, prófessor
við Kaliforníuháskóla, um mikil-

Í Landsbankaappinu getur þú
sinnt fjármálunum á ferðinni,
stofnað reikninga, kröfur, kort
og margt fleira sem sparar
sporin og einfaldar reksturinn.

vægi þessa að finna fyrir tilgangi
í starfi. Hann segir að fólk upplifi
tilgang þegar það leggur eitthvað
gagnlegt af mörkum til annarra,
fólks, fyrirtækja eða samfélagsins,
sem skiptir það máli. Rannsóknir
hafa leitt í ljós að bónusar í formi
peninga dugi einungis takmarkað
til að starfsfólki líði betur í vinnu.
Það skorar hærra á ánægjuskalanum að fólk upplifi að það sé metið

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

að verðleikum og að það upplifi
að það áorki einhverju mikilvægu.
Rannsóknir víða um heim sýna
að starfsfólk upplifir oft að það
hafi lítil áhrif á vinnuna sína og
hvernig verkin skuli vera unnin.
Samkvæmt nýjum athugunum
svarar minnihluti fólks játandi
þegar það er spurt hvort það njóti
almennt vinnunnar sinnar, hvort
það hafi eitthvað ákvörðunarvald

um hvernig hún er unnin og hvort
það upplifi að það sé að skila af sér
einhverju gagnlegu.
Til að fólk upplifi gleði í
vinnunni er því mikilvægt að
bæta úr þessu. Vinnuveitendur
þurfa að gefa starfsfólki sínu
meira vald yfir verkefnum dagsins
og bjóða upp á möguleika fyrir
starfsfólkið til að þróast í starfi
og læra eitthvað nýtt. Einnig er
mikilvægt að haga vinnunni
þannig að starfsfólkið hafi andrými til að taka hvíld frá verkefnum á vinnutíma en sé ekki
með ofhlaðna dagskrá.
Sá fjöldi fólks sem ekki líður
vel á vinnustaðnum er sannarlega áhyggjuefni. Bandarísk
rannsókn frá árinu 2016 sýndi að
þúsaldarkynslóðin, það er fólk
fætt á árunum 1980-1996, telur að
ánægja á vinnustað ásamt ánægju
í lífinu sjálfu sé grundvallaratriði
sem flest fólk stefnir að og þar af
leiðandi það mikilvægasta við
vinnuna. Þetta er kynslóðin sem
á næstu árum mun taka stjórnina
í flestum fyrirtækjum. Það er því
óskandi að þau leggi áherslu á
að bæta úr þessu því það er ekki
aðeins í þágu starfsfólksins heldur
fyrirtækjanna líka. Þegar starfsfólki líður illa í vinnunni hefur
það ekki aðeins áhrif á það sjálft
heldur einnig vinnustaðinn. Vanlíðan og streita í vinnu veldur til
dæmis aukinni starfsmannaveltu
og minni framleiðni. Það er því
líka hagur fyrirtækja að starfsfólkinu líði vel. ■

Einfaldari rekstur
með Landsbankaappinu

ÞA Ð E R L A N D S B A N K I
NÝRRA TÍMA
Haraldur og Andri
Eigendur HB tækniþjónustu

L ANDSBANKINN.IS

Dale fyrir allt hitt
Nám á háskólastigi, starfsgreinatengd menntun og önnur þekkingaröflun er mikilvægur undirbúningur
fyrir starfsævina. En það þarf meira til. Árangur fólks byggir ekki síst á færni í samskiptum; að geta
tjáð sig á faglegan hátt, hafa stjórn á streitu, geta byggt upp sambönd og fengið aðra til að fylgja sér.
Í meira en 100 ár hefur Dale Carnegie þróað aðferðir sem hjálpa þér að nýta hæfileika þína og yfirstíga
það sem heldur aftur af þér. Námskeiðin henta því vel samhliða námi eða vinnu til að læra ,,allt hitt“ og
ná þannig betri árangri í lífi og starf

Staðbundin námskeið:

Hefst:

Live Online námskeið:

Hefst:

Áhrifaríkar kynningar

14. okt.

Dale Carnegie kvöldnámskeið

15. sept.

Árangursrík sala

26. okt.

Dale á milli starfa

29. sept.

Dale Carnegie kvöldnámskeið

20. sept.

Leiðtogafærni

5. okt.

Dale Carnegie morgunnámskeið

13. okt.

Dale Carnegie 3ja daga

1. okt.

Dale Carnegie á Akureyri

27. sept.

Dale á milli starfa

20. sept.

Dale fyrir 20 til 25 ára

23. sept.

Leiðtogahæfni

8. okt.

Leiðtogaþjálfun fyrir stjórnendur

12. okt.

Rannsóknarfyrirtækið Training
Industry sem er leiðandi á
heimsvísu hefur ítrekað valið Dale
Carnegie sem eitt af 20 bestu
þjálfunarfyrirtækjum í heimi.

Live Online fjarþjálfun á sér stað í rauntíma.
Þú tekur virkan þátt, leysir verkefni og
kynnist fólki. Þjálfararnir eru tveir og annar
aðstoðar þig við tæknimálin allt námskeiðið.
Nánar á dale.is

Skráðu þig strax á dale.is
Copyright © 2020 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Ad_25x38c_072121
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Hópefli auðgar andann
Það er gaman
að brjóta upp
vinnudaginn.

sandragudrun@frettabladid.is

Freistandi laxasalat á beyglu gleður.

Hópefli á vinnustöðum er gjarnan
notað til að hrista hópa saman,
brjóta upp daginn og gera eitthvað skemmtilegt. En hópefli
nýtist einnig til að þjálfa fólk í
samvinnu, að leita lausna á verkefnum í sameiningu og að nýta
hæfileika hvers og eins í hópnum.
Hópefli er stundum notað til að
bæta samskipti á vinnustað og

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

byggja upp traust milli starfsfólks.
Í hópefli kynnist starfsmannahópurinn oft á annan hátt en áður
í gegnum leiki og skemmtilegar
þrautir. Andinn er oft afslappaðri en við venjuleg verkefni í
vinnunni og fólk sem jafnvel
þekkist lítið í vinnunni kynnist
betur. Hópefli getur haft mjög góð
áhrif á andann á vinnustaðnum
og er tilvalin leið til að fá útrás í
nýjum verkefnum. ■

Ljúffengt
laxasalat
Fátt gleður samstarfsmenn meira
en óvæntur matarglaðningur á
erfiðum vinnudegi. Hér er einfalt
laxasalat sem er fljótlegt að laga og
gerir þig að vinsælasta starfsmanni
dagsins.
230 g mjúkur rjómaostur
¼ bolli sýrður rjómi 18%
⅓ bolli rauðlaukur,
smátt saxaður
1 msk. capers, smátt saxað
2 tsk. ferskt dill, saxað
1 tsk. smátt rifin piparrót
180 g reyktur lax, skorinn í smáa
munnbita
Setjið rjómaostinn og sýrða rjómann í miðlungs stóra skál. Hrærið
rólega saman þar til hráefnin hafa
blandast vel saman. Bætið næst
út í öðru hráefni og látið standa
í kæli í að minnsta kosti klukkutíma áður en borið er fram. Til að
setja punktinn yfir i-ið er upplagt
að strá smá fersku dill yfir áður en
borið fram.
Bragðast vel með léttu kexi,
góðu brauði eða beyglu og jafnvel
gúrku- eða sellerístönglum. n

Við hlökkum til
að heyra frá þér!

Velkom
í viðsk in
ipti!

Fyrirtækjaþjónusta Pennans leggur mikla áherslu
á að bjóða fyrsta flokks skrifstofuvöru á góðu verði
og skartar nú einu stærsta úrvali landsins sem telur
yfir 25.000 vörunúmer!

20%

afsláttur
Drottningin sem kunni allt nema...
4.299 kr

Kúlupenni Energel 0,7mm

Verðmæti Zoom, sem framleiðir
fjarfundabúnað, er að minnka.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

615 kr. VERÐ ÁÐUR 769 KR.

Hlutabréf Zoom
lækka í verði
Verðgildi hlutabréfa í fyrirtækinu
Zoom lækkaði um 11% í gær þegar
fjarfundabúnaðarframleiðandinn
sagði frá því að notendum væri að
fækka hraðar en búist var við.
Zoom og önnur fyrirtæki sem
framleiða fjarfundabúnað fengu
milljónir nýrra notenda þegar
faraldurinn skall á og allir þurftu
að vinna, læra og eiga samskipti
í gegnum stafrænan búnað. Nú
þegar takmarkanir vegna faraldursins eru óðum á undanhaldi
þarf fyrirtækið hins vegar að finna
nýjar leiðir til að vaxa, en greinendur segja að það taki nokkra ársfjórðunga fyrir Zoom að fara aftur í
eðlilegan vöxt.
„Við gerðum ráð fyrir því að það
myndi hægja á rekstrinum í lok
ársins, en þetta gerðist bara aðeins
fyrr en við bjuggumst við,“ sagði
fjármálastjóri fyrirtækisins, Kelly
Steckelberg.
Zoom spáir því samt að tekjur
fyrirtækisins á þessum ársfjórðungi fari yfir milljarð dollara, sem
er 31% aukning frá árinu 2020. En
það er minna en gert var ráð fyrir
og bliknar í samanburði við hinn
margfalda vöxt síðasta árs. n

20%

afsláttur

Minnisbók A5 Black´n R - mjúk

1.567 kr. VERÐ ÁÐUR 1.959 KR.
Á penninn.is er einfalt að panta og þar hefurðu góða yfirsýn yfir þínar pantanir.

penninn.is
penninn@penninn.is
540-2050

Austurstræti
Skólavörðustígur
Laugavegur
Hallarmúli
Kringlan

Mjódd
Smáralind
Hafnarfjörður
Reykjanesbær
Akranes

Ísafjörður
Akureyri
Húsavík
Selfoss
Vestmannaeyjar

ÚTSALAN
Einnig
fáanleg í
barnastærðum

ER
HAFIN
20-50%

r

afsláttu

OSPREY BAKPOKAR

Hágæða bakpokar.
Eitt mesta úrval landsins!

Klifurbakpokar
Leiðsögumannabakpokar
Fjallgöngubakpokar • Dufflar
Krakkabakpokar • Fjallaskíðabakpokar
r
Hjólabakpokar • Ferðatöskur
afsláttu

30-50%

30-50%

r

afsláttu

30%

r
afsláttu

ALLAR

OG

30%

r

afsláttu

20-50%

r

afsláttu

VÖRUR

MEÐ GÓÐUM AFSLÆTTI

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í ævintýrið þitt!
@ggsport.is

@gg_sport

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-18, sunnudagur 12-16
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Kemur ró á ristilinn
Hrafnhildur hefur starfað
sem einkaþjálfari hjá World
Class í um 17 ár. Hún þjáðist
af ristilvandamálum og bakflæði í áratugi vegna meðgönguógleði, sem orsakaði
sjö mánaða uppköst.
Fyrir þremur árum fór Hrafnhildur
Hákonardóttir í ristilspeglun vegna
óþæginda í ristli og meltingarvandamála. „Ristillinn hafði verið
til trafala í 25 ár frá því ég var ólétt.
Á meðgöngunni ældi ég daglega
í um sjö mánuði. Eins eðlilegur
hlutur og ólétta er fyrir kvenlíkamann eru sjö mánuðir af uppköstum ekkert grín fyrir líkamsstarfsemina. Ég hlaut af þessu varanlegar
skemmdir á vélinda sem orsaka
bakflæði. Einnig hafði þetta slæm
áhrif á ristilinn, sem hafði þau áhrif
að ég fór að finna fyrir verkjum í
baki og líkamanum öllum. Ég hafði
lengi tekið inn ýmis magalyf og
alltaf þurft að passa hvað ég borðaði
af hveiti- og mjólkurvörum, en það
tók mig nokkur ár að átta mig á að
þessar matartegundir færu illa í
mig.
Mér var ráðlagt að taka inn
magnesíum til þess að koma jafnvægi á meltinguna og róa ristilinn.
Ég prufaði nokkrar tegundir en þær
hentuðu mér ekki. Til allrar hamingju var mér bent á magnesíum
með fjallagrösum frá ICEHERBS, en
fjallagrös eru mjög mýkjandi. Nú
hef ég tekið magnesíumblönduna
í þrjú ár og aldrei liðið betur. Ég
er komin með sléttan maga og
meltingin er komin í hið stakasta
lag. Með því að taka reglulega inn
magnesíum með fjallagrösum get ég
jafnvel leyft mér að svindla, því ég
veit fátt betra en að geta fengið mér
pasta og hvítlauksbrauð á góðum
degi. Við bakflæðinu tek ég hóstamixtúru með fjallagrösum frá ICEHERBS. Mixtúran er bragðgóð og

Magnesíum með fjallagrösum frá ICEHERBS hefur hjálpað Hrafnhildi
Hákonardóttur mikið. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

mjúk í hálsi og hjálpar mér að sofa
eins og engill,“ segir Hrafnhildur.
Einstök blanda
Magnesíumskortur er eitt stærsta
lýðheilsuvandamál sem við glímum
við í nútímanum. Magnesíum
er eitt mikilvægasta steinefni í
líkamanum og kemur við sögu í yfir
300 efnaskiptum, allt frá slökun
vöðva- og taugakerfisins, virkni
hjarta- og æðakerfisins og í upptöku
steinefna. Magnesíum blandan frá
ICEHERBS er einstök á heimsvísu
og inniheldur magnesíum citrate
og handtínd, íslensk fjallagrös.
Fjallagrösin og magnesíumið virkar
saman á einstakan hátt. Fjallagrösin
mýkja meltinguna og magnesíum

eykur upptöku á steinefnum úr
fjallagrösunum. Magnesíum citrate
er eitt fárra bætiefna sem er gott
að taka inn að staðaldri, en það er
mjög erfitt að fá nægt magnesíum
úr fæðunni. Þá er mælt með að þeir
sem stunda líkamsrækt taki magnesíum reglulega.
Áhrif magnesíums
Magnesíum stuðlar að eðlilegri
vöðvastarfsemi og er talið bæta
gæði svefns og draga úr fótapirringi
og sinadrætti. Þá stuðlar magnesíum að því að draga úr þreytu og
lúa.
Magnesíum er einnig notað í
meðhöndlun meltingarvandamála.
Það eykur vatnsinntöku í meltingar-

kerfið sem auðveldar líkamanum að
melta og losa hægðir. Þá er magnesíum einnig hreinsandi og hefur góð
áhrif á ristilinn. Það stuðlar líka að
eðlilegri starfsemi taugakerfisins.
Leyndarmál frá náttúrunni
Fjallagrösin hafa öldum saman
verið notuð sem náttúruleg
heilsujurt á Íslandi. Þau eru rík af
steinefnum og stuðla að heilbrigðri
þarmaflóru. Þá eru fjallagrös vatnslosandi og minnka bjúg. Fjallagrös
innihalda einnig trefjar sem mynda
mýkjandi himnu á slímhúð í maga
sem bætir og mýkir meltinguna.
Hrein náttúruafurð
Markmið ICEHERBS er að nýta nátt-

úruauðlindir sem tengjast íslenskri
hefð og sögu og vinna í hreina
neytendavæna vöru fyrir viðskiptavini. „Við hjá ICEHERBS leggjum
áherslu á að framleiða hrein og
náttúruleg bætiefni sem byggja á
sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda.
Við viljum að vörurnar okkar nýtist
viðskiptavinum okkar, að virkni
skili sér í réttum blöndum og að
eiginleikar efnanna viðhaldi sér
að fullu. Þá notum við enn fremur
engin óþörf fylliefni.“ n
ICEHERBS fæst í öllum betri matvöruverslunum, apótekum og
heilsuvöruverslunum og í nýrri
vefverslun á www.iceherbs.is.

Kjúklingur
og sveppir
í rjómasósu
Þessi haustlega uppskrift á
vel við á fyrsta degi fyrsta
haustmánaðarins. Hún er
einföld, fljótleg og næringarrík og dugar handa fjögurra
manna fjölskyldu.
oddurfreyr@frettabladid.is

Nú er september tekinn við og
þá fara hitatölurnar að byrja að
lækka og haustið að láta á sér kræla.
Þá finnst mörgum viðeigandi að
breyta matseðlinum aðeins og fá
sér huggulegan heimilismat sem er
aðeins þyngri en sumarmatseðillinn og þá koma rjómasósurnar
sterkar inn.
Þessi kjúklingaréttur, sem birtist
á vef EatingWell-tímaritsins, er
viðeigandi nú í sumarlok þegar
sveppirnir eru að byrja að koma og
myrkrið fer að taka aftur við.
Það skal tekið fram að það skiptir
ekki máli hvers konar matsveppir
eru notaðir í uppskriftina, hún er
góð með þeim öllum. Það tekur um
hálftíma að elda þessa uppskrift og
hún er nóg fyrir fjóra.
Innihald:
Fjórar niðurskornar kjúklingabringur (það er gott að skera lundina
burt og skera þær svo lárétt í
tvennt og berja með hamri til að
mýkja kjötið og jafna þykktina)

Þessi
kjúklingaréttur,
sem birtist
á vef EatingWelltímaritsins, er
viðeigandi
nú í sumarlok
þegar
sveppirnir
eru að
byrja að
koma og
myrkrið
fer að taka
aftur við.

Fjórir bollar af blönduðum sveppum, skornum ef þeir eru stórir
½ bolli af þurru hvítvíni
½ bolli af rjóma
Tvær matskeiðar af fínsaxaðri
ferskri steinselju
Leiðbeiningar:
Fyrsta skrefið er að krydda
kjúklinginn með ¼ af teskeið
af bæði salti og pipar. Svo á að
hita eina matskeið af rapsolíu á
stórri pönnu á meðalhita. Eldið

kjúklinginn á báðum hliðum
þangað til að hann er brúnaður
og rétt eldaður í gegn, sem ætti að
taka 7-10 mínútur í heild. Svo á að
setja kjúklinginn á disk.
Því næst á að setja eina matskeið af olíu og sveppina á
pönnuna og hræra af og til þar
til vökvinn hefur gufað upp, sem
tekur um 4 mínútur.
Svo á að setja á háan hita og
bæta víninu út í og elda þangað
til það hefur að mestu gufað upp,

sem tekur líka um 4 mínútur.
Síðan á að setja á miðlungshita aftur og hræra rjómanum út,
ásamt þeim vökva sem hefur lekið
úr kjúklingnum og ¼ af teskeið af
bæði salti og pipar.
Svo er kjúklingurinn aftur settur
á pönnuna og honum velt upp úr
sósunni. Berið svo kjúklinginn
fram með sósunni og sáldrið steinselju yfir.
Hrísgrjón eða kartöflur eru
heppilegt meðlæti með þessu. n

Þessi uppskrift
á einkar vel við
á köldum haustkvöldum.

FRÉTTABLAÐIÐ/
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Vilja tvöfalda tekjur Creditinfo á fimm árum
Framtakssjóður á vegum
Levine Leichtman keypti
meirihluta í Creditinfo í mars.
Stefnt er á umtalsverðan vöxt
án þess að bæta við mörgum
starfsmönnum.
helgivifill@frettabladid.is

Nýr meirihlutaeigandi að Credit
info Group stefnir á að tvöfalda
tekjur fyrirtækisins á fimm árum. Á
sama tíma gerir fyrirtækið ráð fyrir
að starfsmönnum, sem eru rúm
lega 350, fjölgi um 10 til 20 prósent
á alþjóðavísu. Á Íslandi verði bætt
við fimm til tíu manns á sama tíma.
Þetta segir David Cowan, stjórnar
formaður Creditinfo Group og fram
kvæmdastjóri hjá Levine Leichtman
Capital Partners.
„Einn af kostum viðskiptamódels
ins er að ekki þarf að bæta við starfs
mönnum eftir því sem tekjurnar
aukast,“ segir Cowan.
Creditinfo velti um 38 milljónum
evra eða um 5,7 milljörðum króna
árið 2020 og því er horft til að tekj
urnar verði 11,4 milljarðar króna
eftir fimm ár. Fyrirtækið hagnaðist
um 5,2 milljónir evra í fyrra, sem
nemur 782 milljónum króna. Arð
semi eiginfjár var 19 prósent en
eiginfjárhlutfallið var 56 prósent
við árslok.
Framtakssjóður á vegum Levine
Leichtman keypti meirihluta í
Creditinfo í mars af Reyni Grétars
syni sem verður við söluna annar
stærsti hluthafi félagsins. Markaður
inn settist niður með Cowan og Paul
Randall, forstjóra Creditinfo.
Af hverju vilduð þið kaupa í
Credit info?
Cowan: „Sjóðir Levine Leichtman
fjárfesta í fjölbreyttri flóru fyrir
tækja en rauði þráðurinn er að þau
hafa komið sér vel fyrir á markaði
og hafa burði til að vaxa hratt. Við
horfum einnig til þess að fjárfesta í
fyrirtækjum sem rekin eru af öflugu
stjórnendateymi með skýra sýn á
stefnuna. Við viljum styðja þá á sinni
vegferð, oft eru fyrirtækin að fara frá
því að vera leidd af stofnanda þeirra
yfir í stórfyrirtæki þar sem aðrir
annast daglegan rekstur, eins og í
tilviki Creditinfo.“
Reynir, stofnandi Creditinfo, vék
úr forstjórastóli eftir 17 ár í starfi.
Nýverið tók hann við starfi forstjóra
SaltPay á Íslandi. Samhliða því að
Levine Leichtman fjárfesti í Credit
info tók Randall, sem hóf störf hjá
fjártæknifyrirtækinu árið 2007, við
sem forstjóri fyrirtækisins.
Hvað var það við sýn stjórnenda
Creditinfo sem þér líkaði, Cowan?
Cowan: „Drifkrafturinn. Starf
semin hófst á Íslandi en teygir nú
anga sína víða um heim. Rekstur
inn á Íslandi er krúnudjásnið. Hér
hefur starfsemin sannað sig og sú
þekking er nýtt til vaxtar á alþjóða
vísu. Að sama skapi er hægt um vik
að skala reksturinn alþjóðlega með
vöruþróun.“
Creditinfo hefur vaxið hratt í þró
unarlöndum á undanförnum árum.
Hafið þið fjárfest í slíkum löndum
áður?
Cowan: „Við miðum venjulega
ekki á þá markaði. Hins vegar er
rekstur Creditinfo í þessum löndum
oft tengdur alþjóðlegum stofnunum
eins og Alþjóðabankanum og undir
eftirliti seðlabanka, því eru hinir
eiginlegu viðskiptavinir fjármála
stofnanir. Þannig lágmarkast áhætta
og við náum meiri stöðugleika í fjár
festingunni.“
Hvað horfið þið til að eiga í Credit
info lengi?
Cowan: „Það er misjafnt hve lengi
við eigum í fyrirtækjum. Við rekum
framtakssjóði, og þeir hafa vissan
líftíma, og þess vegna munum við
alltaf selja hlutinn í Creditinfo á ein
hverjum tímapunkti. En við eigum
ekki í fyrirtækjum til skamms tíma
heldur að jafnaði í fimm til sex ár.“

Paul Randall, forstjóri Creditinfo, og David Cowan, stjórnarformaður fyrirtækisins. 

Lánshæfissaga flutt
á milli landa
„Þegar fólk flytur á milli landa
getur verið erfitt að fá láns
hæfi á erlendri grundu vegna
skorts á greiðslusögu,“ segir
Randall og nefnir að Credit
info hafi þróað tækni sem
geri bönkum kleift að sækja
upplýsingar á milli landa sem
nýtist til að búa til lánshæfi
fyrir innflytjendur.
Hann segir að þessi lausn
sé þegar nýtt á milli banka í
Tékklandi og Úkraínu og á milli
banka í Úkraínu og Póllandi.
Þessi þjónusta ætti að verða
í boði á alþjóðavísu eftir um
það bil fimm ár.
Randall, hver er þessi sýn ykkar
sem Cowan vísar til?
Randall: „Stafræn vegferð fyrir
tækja er á fleygiferð og gerð er krafa
um aukna sjálfvirknivæðingu til að
auka hagkvæmni í rekstri. Dæmi um
slíkt er lánshæfismat og greining á
viðskiptavinum sem kallað er eftir
í auknum mæli til að berjast gegn
peningaþvætti og lágmarka útlána
áhættu.“
Hvar verður mesti vöxturinn á
næstu árum?
Randall: „Hann verður þvert
á svið og heimshluta. Það verður
góður vöxtur á þróuðum mörkuðum
eins og á Íslandi, Lettlandi, Litáen og
Eistlandi. Þar eru ýmis tækifæri eins
og varðandi opið bankaumhverfi (e.
open banking), peningaþvætti og
upplýsingagjöf til að fyrirtæki geti
þekkt viðskiptavini sína betur. Jafn
framt má búast við miklum vexti í
vanþróuðum löndum á borð við
Kenía eftir því sem þau taka snjall
símabanka (e. mobile banking) upp
á sína arma. Fjöldi einstaklinga með
aðgengi að lánsfé þar hefur fimm
faldast á fimm árum en vissulega
voru umsvifin lítil til að byrja með.
Cowan: „Vöxturinn á minna þró
uðum mörkuðum verður hraðari en
ella af því að við getum nýtt vöru
framboð af þroskuðum mörkuðum
og heimfært það yfir á óþroskaða
markaði. Þess vegna njótum við góðs
af því að vinna bæði á þroskuðum og
óþroskuðum mörkuðum.“

Hvað er Ísland stór hluti af velt
unni?
Randall: „Ísland er stærsti mark
aður Creditinfo og stendur undir
um 25-30 prósentum af tekjum
félagsins. Næstmest eru umsvifin
við Eystrasaltið, en alls er Creditinfo
með starfsemi í rúmlega 30 löndum
í fjórum heimsálfum. Tækifæri til
vaxtar eru mikil.“
Aðspurður segir hann að á Íslandi
séu um 40 starfsmenn af 350, eða
rúmlega 10 prósent. Hugbúnaðar
þróunin fari að mestu fram á
Íslandi, í Eystrasaltsríkjunum og
Prag í Tékklandi. „Einn af helstu
styrkeikum íslenska teymisins er
hve vel það þekkir hagi viðskipta
vina og hvernig hægt er að nýta
tækni og gervigreind til að hjálpa
þeim. Það er dýrmætt,“ segir hann.
Cowan, hvernig mátuð þið sam
keppnisumhverfið áður en þið fjár
festuð í Creditinfo?
Cowan: „Markaðir eru ólíkir á
milli landa og keppinautar eru oft
fáir, þó ekki alltaf, eins og í Litáen
ríkir mikil samkeppni en við erum
leiðandi á þeim markaði. Það eru
nokkrir alþjóðlegir keppinautar
en þeir hafa almennt ekki komið
sér vel fyrir á þeim mörkuðum sem
við störfum á. Creditinfo er í góðri
stöðu meðal annars vegna sam
starfs við Alþjóðabankann.
Það er fjöldinn allur af fyrir
tækjum sem eru að safna gögnum
og þau verða æ meira eins og hrá
vara. Styrkleiki Creditinfo felst í
því að breyta gögnum í verðmæta
þekkingu sem hægt er að nýta til að
taka skynsamar ákvarðanir í við
skiptum.“
Hvers veg na dróg ust tekjur
Creditinfo saman um 19 prósent á
milli áranna 2019 og 2020?
Randall: „Covid-faraldurinn
hafði mikil áhrif á fyrirtækið. Þau
voru sem betur fer mismikil eftir
mörkuðum. Þróaðir markaðir þar
sem stafræna væðingin er meiri
og útlán og starfsemi fjármála
stofnana fer að miklu leyti fram á
netinu skiluðu sterkari niðurstöðu.
Á einhverjum þróunarmörkuðum
var hins vegar meiri samdráttur í
sölu og lánveitingum. Enn fremur
var mörgum stórum verkefnum
frestað en við vonumst til að þau
hefjist aftur á næstu mánuðum.“ n

FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA HELGADÓTTIR

Kaup, sala og
samruni fyrirtækja.
• Verðmat
• Ráðgjöf og undirbúningur
fyrir sölumeðferð
• Milliganga um fjármögnun
• Samningagerð
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Leggur nágrönnum Afganistan til fé til að taka á móti flóttamönnum

Frá Marel til
Controlant
Auðbjörg
Ólafsdóttir,

sem hefur verið
yfirmaður samskipta hjá Marel
undanfarin
ár, hefur verið
ráðin til íslenska
h á t æ k n i f y r ir tæk isins
C o n t r o la n t .
Þar mun Auðbjörg fara fyrir innri
samskiptum og sjálf bærnimálum
félagsins en Controlant, sem hefur
verið í lykilhlutverki við dreifingu
á bóluefni gegn Covid-19 fyrir lyfjarisann Pfizer, hefur vaxið ævintýralega hratt á undanförnum
misserum. Fyrirtækið hefur þurft
að fjölga starfsmönnum að jafnaði
um níu í hverjum mánuði frá því í
ársbyrjun 2020 en í dag starfa yfir
200 manns hjá fyrirtækinu. Áætlað
er að þeir verði um 300 talsins í árslok. Auðbjörg, sem hafði verið hjá
Marel frá árinu 2013, hefur áður
meðal annars starfað í greiningardeild Íslandsbanka og sem fréttastjóri á Viðskiptablaðinu. ■

Vanesa til Arctica
Eig nast ý r ing
Arctica Finance
hefur ráðið til
starfa Vanesu
Hoti en hún
hóf stör f hjá
verðbréfa
fyrirtækinu fyrr
í sumar. Vane sa
mun sjá um miðvinnslu eigna
stýringar og vinnur að greiningu
fjárfestingarkosta. Einnig mun hún
sjá um umgjörð sviðsins um samfélagslega ábyrgar fjárfestingarákvarðanir en UFS er orðið hluti af
greiningarvinnu og ákvarðanatöku
við fjárfestinga- og lánaákvarðanir.
Vanesa er með BSc. í viðskiptafræði
frá Háskóla Íslands með áherslu
á fjármál. Eignastýring Arctica
Finance og A/F Rekstraraðili eru
með 15 milljarða króna af eignum
í stýringu í sérhæfðum sjóðum og
eignastýringarsöfnum og vinna að
stofnun tveggja nýrra sérhæfðra
sjóða. ■

Sverrir til Fossa
Sverrir Bergsteinsson sem

hef u r u nd a nfarin ár starfað
sem sjóðstjóri
hjá Kviku eigna
stýringu, hefur
hæt t stör f u m
hjá félaginu og
ráðið sig yfir til
Fossa markaða.
Þar mun Sverrir starfa hjá Glymi
eignastýringu, félagi sem var stofnað fyrr á árinu af Fossum og Guðmundi Björnssyni, sem er jafnframt
framkvæmdastjóri félagsins en það
er skráður rekstraraðili sérhæfðra
sjóða. Áður hefur Sverrir starfað
meðal annars sem sjóðsstjóri lánasjóða hjá Gamma og hjá slitastjórn
Landsbanka Íslands. ■

Hópur fólks stígur úr herflugvél eftir flug frá Afganistan til bandarískrar herstöðvar á Spáni. Eftir að talíbanar náðu völdum í kjölfar þess að Bandaríkjaher og
aðrir bandamenn yfirgáfu landið skyndilega er óttast um stjórnarfarið í landinu og að fjöldi muni flýja landið. Evrópusambandið er að leggja drög að 600
milljóna evra stuðningi fyrir nágranna Afganistan til að aðstoða þá við að taka á móti flóttamönnum til að koma í veg fyrir flóttamannakrísu. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Af álveri og losun
Pétur Blöndal,
framkvæmdastjóri Samáls,
Samtaka álframleiðenda.

Nokkrar umræður hafa spunnist
um álver og losun eftir að fram kom
að framlag Íslands til loftslagsmála
væri meira með einu álveri en allri
loftslagsáætlun ríkisstjórnarinnar.
Þessi fullyrðing er þó ekkert ný
af nálinni, enda þarf ekki annað
en að skoða tölur sem liggja fyrir
til að af la rökstuðnings fyrir því.
Hér verður byggt á nýlegum fræðigreinum um þetta efni.
Þar með er ekki gert lítið úr mikilvægi þess að draga enn frekar úr
losun við framleiðslu áls hér á landi.
Ekki verður komist mikið lengra
með núverandi tækni, enda er losun
álvera hvergi minni í heiminum, en
mörg þróunarverkefni eru í gangi til
að komast alfarið hjá losun vegna
framleiðslunnar. Þannig eru öll
íslensku álverin að vinna að þróun
kolefnislausra skauta og einnig er
til skoðunar föngun og binding koldíoxíðs eða CO2.
Í hverju felst losunin?
Ál er framleitt úr súráli með rafgreiningu. Forskautin sem notuð
eru við framleiðsluna eru úr kolefni,
sem binst súrefni frá framleiðslunni og myndar um 1,5 kg af CO2
fyrir hvert kg af áli sem framleitt
er. Að meðaltali bætast við 0,3 kg
vegna PFC losunar, en hún er töluvert minni frá íslenskum álverum.
Við súrálsframleiðslu frá báxíti
losnar að meðaltali 1,5 kg af CO2.
Losun vegna flutnings á hráefnum
og afurðum er hins vegar hlutfallslega lítil miðað við aðra losun vegna
framleiðslunnar.
Þegar fjallað er um losun frá
álframleiðslu munar þó langmest
um orkuvinnsluna, en að meðaltali

er losunin á heimsvísu um 10,3 kg
af CO2 á hvert kíló af áli. Yfir helmingur álframleiðslunnar er í Kína og
ef einungis er horft til orkunnar er
losunin þar um 13,4 kg, en um 90%
hennar kemur frá kolaorkuverum.
Þungamiðja álframleiðslu hefur
f lust til Asíu síðustu tvo áratugi
og við það hefur kolefnisfótsporið
vaxið um 3 kg af CO2 á hvert tonn af
áli eða úr 11,4 kg upp í 14,3 kg.
Ef einungis er horft til þessarar
aukningar samsvarar hún tvöfaldri
losun Íslands á hvert tonn af áli,
en losun vegna orkuvinnslu er eðli
málsins samkvæmt hverfandi hér
á landi.
Þróunarverkefni og
endurvinnsla
Álið hefur þann dýrmæta eiginleika
að hagkvæmt er og loftslagsvænt að
endurvinna það, enda þarf til þess
aðeins um 5% af orkunni sem þurfti
til að framleiða það upphaf lega.
Fyrir vikið dregur endurvinnsla úr
kolefnisfótspori áls, auk þess sem
endurvinna má álið aftur og aftur
án þess það tapi upprunalegum
eiginleikum. Notkun áls fellur því
vel að hringrásarhagkerfinu.
Í dag skilar um 70-80% af notuðu
áli sér til endurvinnslu og nægir
það til að uppfylla um 23% af eftir-

spurninni, sem er um 86 milljónir
tonna á ári. Hér er horft fram hjá
brotamálmi sem fellur til við framleiðsluna og er endurnýttur í ferlinu
og fer þannig hring í álverinu sjálfu.
Ál er léttur en sterkur málmur og
því gjarnan notað í farartæki til að
draga úr orkuþörf þeirra og í byggingariðnaði þar sem það einangrar
vel og er því oft í notkun í áratugi.
Þar sem notkun áls er þannig hluti
af lausninni í loftslagsmálum fer
eftirspurnin vaxandi og ekki útlit
fyrir annað en að svo verði næstu
áratugina. Endurunnið ál er stækkandi markaður, en jafnvel þó að
endurvinnsluhlutfallið hækki stöðugt, þá er það langt frá því að anna
þörfinni.
Loftslagsáhrif álvers
En hver eru loftslagsáhrif álvers á
Íslandi. Tökum sem dæmi álver sem
framleiðir 360 þúsund tonn af áli ár
hvert. Sé það rekið á Íslandi sparar
það heiminum 3,7 milljóna tonna
losun af CO2 ár hvert, samanborið
við heimsmeðaltalið, en 4,8 milljónir tonna ef við berum það saman
við ál sem framleitt er í Kína.
Nú er heildarlosun á ábyrgð
íslenskra stjórnvalda um 2,9 milljónir tonna ár hvert, en það er sú
losun sem loftslagsáætlunin nær

til. Eitt álver, sem rekið er á Íslandi,
sparar því umheiminum meiri
losun en öll losun sem telst á ábyrgð
íslenska ríkisins. Víst er verkefnið að
draga enn frekar úr losun íslenskra
álvera, en þetta sýnir vel hversu
mikilvæg orkuskipti í orkusæknum
iðnaði eru á heimsvísu.
Tæpar tvær milljónir tonna af
losun hér á landi, þar með talið frá
álverum, falla svo undir evrópska
ETS viðskiptakerfið með losunarheimildir og teljast ekki á ábyrgð
íslenskra stjórnvalda. Það er samevrópskur pottur með metnaðarfullum markmiðum um að draga
úr losun og hefur verð á losunarheimildum tólffaldast frá árinu
2017. Miðað við verðið í júlí greiða
álver á Íslandi fyrir sína losun yfir
tvo milljarða á ári fyrir losunarheimildir eða vel rúma milljón á
ári á hvern starfsmann. Ljóst er því
að hvatinn er til staðar innan ETSkerfisins til að draga úr losun.
Hvað þýðir þetta?
Þetta þýðir að orkusækinn alþjóðlegur iðnaður á borð við ál, kísil,
gagnaver og rafeldsneyti með
íslenskri endurnýjanlegri orku er
áhrifarík aðgerð gegn loftslagsbreytingum, enda er loftslagsvandinn sem við er að glíma hnattrænn
en ekki staðbundinn. Ljóst er að
jafnvægið er viðkvæmt milli orkunýtingar og náttúruverndar og eitt
helsta verkefni stjórnmálanna að
leiða fram farsæla niðurstöðu í þeim
efnum sem sátt er um. Hvað sem því
líður, er mikilvægt að draga fram þá
ljósu staðreynd, að það væri mjög
vont loftslagsmál að loka álveri á
Íslandi.
Heimildir: Aluminum production in the times of climate change:
The global challenge to reduce the
carbon footprint and prevent carbon leakage, Reducing the Carbon
Footprint: Aluminium Smelting with
Changing Energy Systems and the
Risk of Carbon Leakage og vefsíða
World Aluminium. n

Með því að auglýsa í Fréttablaðinu og
á frettabladid.is nærðu til rétta fólksins.

* Skv. Neyslukönnun Gallup. ** Íbúar á höfuðborgarsvæðinu á aldrinum 35–65 ára lesa Fréttablaðið daglega að meðaltali, skv. prentmælingum Gallup.
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Akta hagnast um 1,3 milljarða á hálfu ári
hordur@frettabladid.is

Helgi Vífill
Júlíusson

Kappdrykkja Þórs
Ætla mætti að fjöldi Íslendinga
líti á sjávarútveg sömu augum
og þrumuguðinn Þór leit furðulostinn á horn sem hann reyndi
að tæma í kappdrykkju fyrir
allmörgum árum. Jafnvel þótt
ásinn hafi drukkið úr því þrisvar
sinnum mátti varla sjá á horninu
að hann hefði vætt kverkarnar.
Það virðist sem fjöldi fólks telji að
sjávarútvegur sé djúp gullnáma og
þoli því mikla skattheimtu. Hið
rétta er að fiskveiðar eru áhætturekstur í alþjóðlegri samkeppni
við ríkisstyrkt fyrirtæki.
Ef marka má nýlega skoðana
könnun sem Fréttablaðið sagði frá
á dögunum voru um 77 prósent
landsmanna hlynnt því að 5-10
prósent af kvóta útgerða yrðu
þjóðnýtt árlega og boðin hæstbjóðanda. Það er með ólíkindum
að stjórnmálaflokkur hafi komist
upp með að menga tungutak
þjóðarinnar með því að kalla
í sífellu slíka eignaupptöku
markaðsgjald. Einkum í ljósi þess
að útgerðir hafa keypt yfir 90
prósent af aflaheimildum sínum
á markaði. Núverandi auðlindagjald á sjávarútveg er markaðsgjald því það miðar við afkomu
útgerða.
Rifjum áfram upp norræna
goðafræði. Þegar betur var að gáð
var hornið sem Þór drakk úr ekki
óþrjótandi auðlind heldur var
það tengt við hafið með göldrum.
Þór teygaði hornið af áfergju og
óafvitandi skapaði hann þannig
fjörur heimsins. Það er hin hliðin
á málinu. Jafnvel þótt töfrum
hafi verið beitt var hornið ekki
óþrjótandi uppspretta drykkjar.
Það liggur í augum uppi að
eignaupptaka og að kaupa í sífellu
aftur aflaheimildir mun skaða
sjávarútveg. Í ljósi þess að um
er að ræða burðarás í íslensku
efnahagslífi mun það vega að lífsgæðum landsmanna. Því miður
skortir skilning á heildarmyndinni. Tilkoma kvótakerfisins var
mikil blessun og undirstaða hagvaxtar á Íslandi um langt árabil.
Án þess væru lífsgæði hér mun
minni. Það er staðreynd sem of
fáir sætta sig við.
Hnignun fyrirtækja og jafnvel
atvinnuvega er oft nær en okkur
órar fyrir. Það er ekki sjálfgefið
að íslenskur sjávarútvegur verði
í fremstu röð þegar fram í sækir.
Það er hins vegar afar mikilvægt
fyrir þjóðarbúið að hann haldi
stöðu sinni. Skoðanakönnunin
leiðir í ljós að við verðum að leggja
okkur meira fram við að skilja
verðmætasköpun. n

Sterkari saman
í sátt við umhverfið

Vatnagörðum 14 104 Reykjavík
litrof@litrof.is 563 6000

Akta sjóðir, sem eru að stærstum hluta í eigu sex
starfsmanna sjóðastýringarfélagsins, skiluðu um
1.322 milljónum króna í hagnað eftir tekjuskatt á
fyrstu sex mánuðum þessa árs borið saman við 71
milljónar hagnað á sama tímabili fyrir ári. Hagnaður
Akta nærri nítjánfaldaðist því á milli ára.
Á öllu árinu 2020 nam hagnaður félagsins um 747
milljónum króna.
Umsýslu- og árangurstengdar þóknanir voru samtals 1.815 milljónir og áttfölduðust frá fyrri helmingi

síðasta árs. Þar munar langsamlega mestu um árangurstengdar þóknanir sem reiknast sem hlutfall af
ávöxtun sjóða í stýringu Akta umfram ákveðin viðmið.
Um mitt þetta ár var Akta með 11 sjóði í rekstri og
nam hrein eign þeirra tæplega 58 milljörðum borið
saman við 33 milljarða í árslok 2020.
Stærsti hluthafi Akta, með um 45 prósenta hlut,
er félag í eigu Arnar Þorsteinssonar, framkvæmdastjóra Akta, en þar á eftir er Kvika með 19 prósent.
Aðrir starfsmenn Akta, fimm talsins, eiga minna en
tíu prósenta hlut hver um sig. n

fréttablaðsins
@frettabladid

Ef við hefðum ekki verið
með krónuna þá hefðum
við þurft að beita ríkisfjármálum í talsvert
meiri mæli. Það er
enginn vafi á því að
krónan hafi hjálpað
okkur verulega.
Ásgeir Jónsson,
seðlabankastjóri.

Fáðu reikningana
þína greidda þegar
þér hentar
– Kynntu þér fyrirtækjalán Faktoríu

Hverjir nota þjónustuna?

Um lánin

Um þjónustuna

- Fyrirtæki sem þurfa að brúa bilið

- Verðin koma á óvart, þóknun

- 100% rafrænt

- Auka lausafjárstöðu
- Fyrirtæki í vexti

okkar er frá aðeins 1,49%
- Fyrirtækjalán í formi
kröfufjármögnunar

- Afgreiðsla að jafnaði innan 24 klst
- Persónuleg þjónusta

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Rafvirkjun
Dyrasímar-ljósleiðari-loftnet.
Viðhald og endurnýjun
Rafeindameistarinn ehf s. 898 4484

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Húsnæði

Húsnæði í boði

550 5055

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is
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HRESS KARLMAÐUR Á BESTA
ALDRI ÓSKAR EFTIR AÐ
KYNNAST KVK
Mig langar að kynnast konu um
60+ sem er til í að hittast yfir
kaffibolla, spjalla og fl.
Endilega hafið samb.
í s. 611 1333
Geymið auglýsinguna !

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

HERBERGI TIL LEIGU

TILBOÐ fyrir laghentan mann !
Ford Focus 2/2014 ekinn aðeins
105 þús km. Bíllinn er með skoðun
en er með útlitsgalla og þarfnast
pústviðgerðar. Venjulegt verð er um
1.200.000 en þú færð þennan á 790
Þús. en ekki krónu minna !

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Keypt
Selt

Herbergi til leigu í Kópavogi, með
sérinng,baðherb og þvottah, laust
nú þegar, Verð 70.000. Uppl. sími:
8687283.

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Til sölu

Til sölu

Allt fyrir
vöruhús og lager

Þjónusta

Pípulagnir

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

Búslóðaflutningar

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

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

TA K T I K 2 5 2 8 #

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

VEÐUR, MYNDASÖGUR
Veðurspá Miðvikudagur

ÞRAUTIR
Skák

Krossgáta

Gunnar Björnsson

1

LÁRÉTT
1 efla
5 kalla
6 tveireins
8 síðri
10 sem
11 riffla
12 sjúkleiki
13 málmur
15 hjúkrunar
17 stigi

Hvítur á leik

Suðlæg átt 5-13
m/s, en 10-15 á
norðanverðu
Snæfellsnesi.
Súld eða rigning
af og til sunnanog vestanlands,
en bjart með
köflum norðanog austantil á
landinu. Hiti 9 til
21 stig, hlýjast á
Austurlandi. n
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LÓÐRÉTT
1 sameind
2 stælir
3 fljótfærni
4 frárennsli
7 rjálari
9 megra
12 hyski
14 hækkar
16 verkfæri

2

3

4

5

6

8

9

10

11

7

12
13

14

15

16

LÁRÉTT: 1 magna, 5 ópa, 6 ff, 8 langri, 10 er, 11
rák, 12 pest, 13 úran, 15 líknar, 17 skali.
LÓÐRÉTT: 1 mólekúl, 2 apar, 3 gan, 4 afrás, 7
fiktari, 9 grenna, 12 pakk, 14 rís, 16 al.

17

Vignir Vatnar Stefánsson (2.371) átti leik gegn Per Luigi Basso (2.541) á Kviku Reykjavíkurskákmótinu – EM einstaklinga.

Amerískir dagar

47...He2+! 48. Kxe2. ½-½. 47...Hf3+ leiðir til sömu niðurstöðu. Sjöunda umferð fer fram í dag og hefst kl. 15.
Ivan Sokolov með skákskýringar. Hjörvar Steinn Grétarsson var efstur Íslendinga eftir fimm umferðir.
www.skak.is: Kviku Reykjavíkurskákmótið. n

Sudoku

Sealy er annar stærsti
dýnuframleiðandi í
heimi og hefur verið
starfandi í 140 ár.

Styður við bakið á þér!

Sealy WASHINGTON
heilsurúm með classic botni
Amerískir

DAGAR

20%
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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.

Pondus Eftir Frode Øverli
Var það
nauðsynlegt?

Ég tók með
flugnasprey!

AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leður
eða grátt áklæði á Classic botni.

Virkilega vönduð dýna og hentar fólki á öllum aldri.
Washington heilsudýnan er með einstaklega vönduðu tvöföldu
pokagormakerfi, kantstyrkingum og vandaðri og þægilegri yfirdýnu Gormakerfinu er skipt upp eftir svæðum þannig að það er
með meiri stuðning þar sem við erum þyngri eins og öxlum og
mjöðmum. Lítil sem engin hreyfing finnst milli rekkjunauta.
Yfirdýnan (topperinn) er samsett úr fjórum lögum og þar á
meðal er gel lag (gel infused memory foam) sem lagast algjörlega að líkamanum og heldur honum í réttri stellingu alla nóttina.
Áklæðið utan um dýnuna er silki og bómullarblanda sem andar
einstaklega vel sem og gefur extra mýkt. Millistíf dýna.

Sealy Washington fæst í eftirtöldum stæðum:
160/180/200 x 200 og 192 x 203 cm
Verðdæmi 160 x 200 cm m/Classic botni og löppum
Fullt verð: 269.900 kr. AD tilboð: 215.920 kr.
Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

Gelgjan
Hversdags-

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli, ég hef aldrei séð annað eins drasl!

lygar

Við vitum bæði að
það er ekki satt,
mamma.

Ókei,
ókei …

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

KLIKK! KLIKK! KLIKK! KLIKK
Hannes, ertu að ganga í
takkaskónum þínum inni aftur?

Ó.
Nei.

KLIKK! KLIKK! KLIKK! KLIKK!
Klipptu þá
á þér
táneglurnar!
Skal
gert.

Frjáls framlög

enginn kostnaður!

VILTU GLEÐJA FORELDRA LANGVEIKRA BARNA
EÐA FJÖLSKYLDUR ÞAR SEM FORELDRI ER AÐ
GLÍMA VIÐ LÍFSÓGNANDI SJÚKDÓM?
Hjá okkur í Samferða er enginn kostnaður og allt rennur
óskert til þeirra sem þurfa svo sannarlega á að halda.
Þú getur hringt í eftirtalin númer:

907 1081 - 1.000 kr.
907 1085 - 5.000 kr.

907 1083 - 3.000 kr.
907 1090 - 10.000 kr.

Þú finnur okkur á Facebook – ekki hika við að fylgja okkur þar, við
gerum góðverk í hverjum mánuði fyrir íslensku þjóðina.
www.facebook.com/samferdafoundation
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Steinunn Lilja,
bókavörður í
Mosfellsbæ,
telur bækur
og list spila vel
saman.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ÓTTAR

Blek og túss í aðalhlutverkum.

Hálfmennsk
furðuvera á ferð
gun@frettabladid.is

Þorgerður Jörundsdóttir, mynd
listarkona og heimspekingur, sýnir
blek-, tússteikningar og blýants
verk á sýningu sem hún opnar á
morgun í Borgarbókasafninu í
Spönginni, Grafarvogi. Myndirnar
birta líffræðilegan fjölbreytileika
og tengsl mannsins við náttúruna
og umhverfi. „Á þessum þverstæðu
kenndu tímum sem við lifum ríkir
annars vegar sú hugmynd að mað
urinn hafi náð fullu valdi yfir nátt
úrunni en á sama tíma stefnir allt í
óafturkræfar breytingar og eyðingu
lífríkisins,“ bendir Þorgerður á.

Myndirnar birta líffræðilegan fjölbreytileika og tengsl mannsins við náttúruna og
umhverfi.
Verkin á sýningunni eru þrenns
konar. Myndverkin eru annars
vegar máluð með bleki og teiknað
ofan í með tússi – og hins vegar
blýantsteikningar. Þau eru unnin
í miklum smáatriðum og undir
stækkunargleri. Listformið er á
mörkum þess að vera óhlutbundið
og fígúratívt en er sótt í margvísleg
náttúruform. Að auki eru á sýning
unni ljósmyndir af náttúru og hálf
mennskri furðuveru á ferðalagi.
Búningur verunnar er til sýnis og
gefst gestum kostur á að máta hann
og taka af sér mynd.
Sýningin verður opnuð klukkan
17 á morgun, fimmtudag, og verður
síðan aðgengileg á afgreiðslutíma
safnsins. n

Bókasafnið miðstöð í bæjarfélaginu
Menningarhús eru af mörgu
tagi, þar mega bókasöfnin
síst gleymast. Fyrir utan dýr
mætan bókakost sem þjóðin
gengur þar að eru fjölmargir
viðburðir í skjóli þeirra og
notalegar samverustundir.
gun@frettabladid.is

Leshringir, fiktdagar, spilahittingar,
krílamorgnar, sögustundir – listinn
er langur yfir það sem bókasöfn
þjóðarinnar bjóða upp á, fyrir utan
sín sígildu útlán.
Ekkert til sölu
Í Bókasafni Mosfellsbæjar stendur
Steinunn Lilja Emilsdóttir vaktina.
Hún segir safnið vera „hrikalega“
vinsælan stað enda sé þar alltaf
góð stemning. „Bókasafnið er alger
miðstöð í bæjarfélaginu. Hér er
alltaf rennerí, fólk sem kemur bara
til að lesa blöðin og hitta aðra, til
dæmis koma mömmurnar hingað
með barnavagnana, þetta er nokk
urs konar félagsmiðstöð,“ lýsir hún
og heldur áfram: „Við bjóðum upp
á kaffi, kaupum baunir og mölum
þannig að það er gæðakaffi og
kostar ekki neitt. Sumir koma bara
til að fá sér kaffibolla. Það er ekki
ætlast til að fólk kaupi neitt hér,
bæjarbúar frá ókeypis bókasafns

kort og við höfum aldrei verið með
gjafavöru eða neitt slíkt. Sjálf á ég
fimm ára strák og þetta er einn af
fáum stöðum sem hann getur ekki
suðað um neitt, nema þá að fá lán
aða bók.“
Glittir í liti og form
Bókasafnið í Mosfellsbæ er eitt
þeirra sem listasalur tengist. Stein
unn segir það fara vel saman. „Fólk
sér glitta í fallega liti og spennandi
form í Listasal Mosfellsbæjar sem
er hér inn af safninu. Þannig dregst
það inn á sýningarnar þar þó það
hafi ekki farið sérstaklega út til að
skoða list. Myndlistarflóran fer ekki
fram hjá þeim sem koma reglulega á
safnið því við skiptum um sýningu
á fimm vikna fresti og þeir sjá því tíu
ólíkar sýningar á ári, án þess að hafa
neitt fyrir því. Við leggjum metnað
í að hafa ólíkar sýningar hvað form
og efnivið varðar, viðfangsefnin
mismunandi og bæði lærða sýn
endur og leika.“
Steinunn segir skólahópa og gesti
mæta á sögustundir safnsins og þá
kíkja inn í listasalinn í leiðinni. „Það
er gaman þegar krakkarnir eru að
skoða abstraktverk því þeir reyna
alltaf að sjá eitthvað út úr öllu: „Er
þetta bíll sem á eftir að setja saman?
En þarna uppi í horninu? er það
kannski önd á hlið?!“.“ n

Ekkert mannlegt óviðkomandi
Haustverkin í garðinum eru á
dagskrá utan við Amtsbókasafnið á Akureyri síðdegis í dag
í umsjón Jóhanns Thorarensen
garðyrkjufræðings. Áhersla
verður á matjurtir.
Hannyrðaklúbburinn Kaðlín í
Bókasafni Kópavogs býður alla
velkomna á miðvikudögum,
hvort sem þeir eru með tvo
þumalputta eða tíu!
Sigurður
Angantýsson
Hólm myndlistarmaður
sýnir draumkenndar
landslagsmyndir úr
undirmeðvitund okkar
í Gallerí
Gróttu, inn af Bókasafni Seltjarnarness, Eiðistorgi.
Ritþing um skáldskap Braga
Ólafssonar verður 4. september
í Borgarbókasafninu í Gerðubergi, Breiðholti.

Jazz í hádeginu hefst 9. september í Borgarbókasafninu í
Grófinni og hljómar þann 10. í
Gerðubergi og 11. í Spönginni.
Dagskráin er í umsjón Mikaels
Mána Ásmundssonar og Leifs
Gunnarssonar og tileinkuð Miles
Davis.
Fataskiptimarkaður er fyrirhugaður í Bókasafni Hafnarfjarðar
9. september.

Hafði næmt auga fyrir því myndræna
Anna Elín á
tökustað.

gun@frettabladid.is

Endurfundur er yfirskrift sýningar
á ljósmyndum Önnu Elínar Svav
arsdóttur (1961-2019) sem opnuð
hefur verið í Skoti Ljósmyndasafns
Reykjavíkur í Grófinni. Verkin end
urspegla feril Önnu Elínar sem list
ræns ljósmyndara því mótív hennar
voru fjölbreytileg og hún hafði
næmt auga fyrir því myndræna.
Þessi setning var höfð eftir henni:
„Hlutir í umhverfinu taka sífelldum
breytingum, fá mismunandi tilgang
eftir því hvenær og hvernig maður
horfir á þá.“
Anna Elín útskrifaðist sem ljós
myndari árið 1987, eftir nám hjá
Leifi Þorsteinssyni og Guðmundi
Ingólfssyni. Hún vann á Ljós
myndasafni Reykjavíkur í sex ár,
þar af fjögur sem yfirmaður. 1998
hóf hún feril sem sjálfstætt starf
andi ljósmyndari og vann meðal

MYND/AÐSEND

Hlutir í umhverfinu
taka sífelldum breytingum.

annars á tökustað kvikmynda. Árið
2011 stofnaði hún fyrirtækið Lífs
sögu og sérhæfði sig í lífssögugerð
í myndum og máli. Hún sigraði í
ljósmyndakeppninni Arkitektur
Háskóla Íslands. Verðlaunaverkið
er í eigu HÍ.
Sýningin er opin alla daga til
31. október. n

Alþingiskosningar 2021

Pólitík

með Páli Magnússyni

Einn kunnasti fréttaspyrill þjóðarinnar snýr aftur
í sjónvarpið með tilþrifum, reynslunni ríkari frá Alþingi –
og tekur nú stjórnmálaforingjana á beinið,
hverja á fætur öðrum, leiðir þá sundur eða saman
– og það verður töluð pólitík, án undanbragða
og svaranna krafist sem að var spurt.
Fylgstu með Pólitík með Páli Magnússyni á hverju
miðvikudagskvöldi á Hringbraut klukkan 19:30
og strax aftur klukkan 21:30.

Alþingiskosningar verða haldnar 25. september 2021

Fylgstu með á
á Hringbraut

DAGSKRÁ

1. september 2021 MIÐVIKUDAGUR

Miðvikudagur

miðvikudagar frá 17:00

NAUTAVEISLA
3 nautaréttir + eftirréttur

4.990 kr.

RÉTTIR
NAUTA CARPACCIO
döðlur, rucola-mayo, stökkir jarðskokkar, parmesan
NAUTA GYOZA
nautadumplings, hoisin-sósa, granatepli, vorlaukur
NAUTALUND
sveppir í plómusósu, smælki, gulrætur, nautadjús

EFTIRRÉTTUR
SÚKKULAÐIKAKA “NEMISIS”
bökuð á 90°C

Hringbraut

Sjónvarp Símans

Stöð 2

18.00 433.is (e) 4
 33.is er frétta- og
viðtalsþáttur um íþróttirnar
heima og erlendis.
18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Fjallaskálar Íslands (e) F
 jallaskálar Íslands er heillandi
heimildaþáttur um landnám
Íslendinga upp til fjalla og
inni í óbyggðum.
19.30 Pólitík með Páli Magnússyni Páll Magnússon fær
til sín góða gesti og fer yfir
það helsta sem er að gerast í
íslenskum stjórnmálum.
20.00 Herrahornið Á
 hugaverðir
þættir fyrir alla karlmenn
sem vilja girða sig almennilega í brók og líta út fyrir að
vera fágaðir, flottir á því og
virkilega móðins..
20.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.05 The Block
20.10 Young Rock
20.35 Moonbase 8
21.00 Nurses
21.50 Good Trouble
22.35 The Bay B
 resk sakamálasería
af bestu gerð. Lögreglukonan Lisa Armstrong hefur átt
erfitt uppdráttar innan lögreglunnar en fær tækifæri til
að sanna sig við rannsókn á
erfiðu morðmáli.
22.35 Love Island
23.25 The Royals
00.10 The Late Late Show
00.55 Charmed (2018)
00.55 New Amsterdam
01.40 Ást
02.00 9-1-1
02.45 Walker
03.50 Love Island

08.00 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The Good Doctor
10.05 Næturgestir
10.35 All Rise
11.15 MasterChef Junior
11.55 Sporðaköst 6
12.35 Nágrannar
12.55 The Office
13.15 Bomban
14.00 Hvar er best að búa?
14.45 Gulli byggir
15.10 Besti vinur mannsins
15.35 The Goldbergs
15.55 Á uppleið
16.20 Who Do You Think You Are?
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Víkingalottó
19.10 Alls konar kynlíf
19.35 First Dates
20.25 10 Years Younger in 10 Days
21.10 Family Law L ögfræðidrama
frá 2021 um hóp breyskra
systkina sem starfa saman
í semingi við lögfræðifyrirtæki föður síns í miðborg
Vancouver.
22.00 Pennyworth
22.55 Sex and the City
23.25 Hell’s Kitchen
00.10 NCIS. New Orleans
00.50 Tell Me Your Secrets
01.40 The Mentalist
02.20 The Good Doctor
03.00 All Rise
03.45 The Office B
 andarískir
gamanþættir um lífið á
Dunder Mifflin pappírsskrifstofunni í Scranton Pennsylvaníu með Steve Carell í
aðalhlutverki.

RÚV Sjónvarp
10.25 Ólympíumót fatlaðra Bein
útsending frá keppni í frjáls
íþróttum.
12.10 Heimaleikfimi
12.20 Alþingiskosningar 2021.
Leiðtogaumræður
14.15 Af fingrum fram Valgeir Guðjónsson.
14.55 Sjónleikur í átta þáttum
15.40 Mótorsport T
 orfæra á Akureyri og Rallý Reykjavík.
16.10 Söngvaskáld H
 jalti Þorkelsson.
16.50 Veiðikofinn Lax.
17.15 Á tali við Hemma Gunn
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Múmínálfarnir
18.23 Hæ Sámur
18.30 Klingjur
18.41 Eldhugar - Giorgina Reid vitavörður
18.45 Landakort Hrossaskíturinn
bjargaði járngerðinni.
18.54 Vikinglottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Ólympíukvöld fatlaðra
Samantekt frá viðburðum
dagsins
20.25 Með okkar augum
21.15 Neyðarvaktin Chicago Fire
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Þrælahald nútímans - Börn
til sölu Why Slavery?. Selling
Children H
 eimildarþáttaröð
um nútímaþrælahald og
þrælkunarvinnu, en talið
er að rúmlega 40 milljónir
manna lifi við þrældóm í
heiminum í dag. Í þáttunum
eru sagðar sögur af þrælum
og þrælahaldi víðs vegar um
heiminn.
23.35 Ólympíukvöld fatlaðra
Samantekt frá viðburðum
dagsins.
00.00 Ólympíumót fatlaðra Bein
útsending frá keppni í sundi.
01.20 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf

Bókaðu borð á saetasvinid.is

08.45 PGA Tour 2020
14.55 LET Tour Ú
 tsending frá
Skafto Open.
19.00 TOUR Championship Charity
Challenge Bein útsending frá
góðgerðarþætti í sambandi
við Tour Championship.
21.00 LET Tour 2021 - Highlights
21.45 LET Tour Ú
 tsending frá
Skafto Open á LET Tour.

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
12.03 Hádegið Fyrri og seinni
hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Þjóðlagahátíð á Siglufirði
15.00 Fréttir
15.03 Svona er þetta
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hlustaðu nú! Í ljósi krakkasögunnar.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar Kammertónleikar á Verbier-hátíðinni.
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Dægradvöl
(23 af 31)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 Bíó
11.55 Batman vs. Teenage Mutant
Ninja Turtles
13.20 The Family Stone
15.00 Mystery 101. Dead Talk
16.25 Batman vs. Teenage Mutant
Ninja Turtles
17.50 The Family Stone
19.35 Mystery 101. Dead Talk
21.00 21 Bridges
22.35 Anon
00.15 Beatriz at Dinner
01.30 21 Bridges

Stöð 2 Sport
08.30 Grótta - ÍR Útsending frá leik
í Olís-deild karla.
09.45 Manstu eftir Manchester
City
10.30 Skallagrímur - Fjölnir Ú
 tsending frá leik í Dominosdeild kvenna.
11.55 Stjarnan - KA/Þór Ú
 tsending
frá leik í Olís-deild kvenna.
13.15 Þór Ak. - Keflavík Útsending
frá leik í Dominos-deild
karla .
14.35 Haukar - Fram Ú
 tsending frá
leik í Olís-deild karla.
15.50 Þróttur R. - FH Ú
 tsending frá
leik í Mjólkurbikar kvenna.
17.30 FH - Víkingur R. Ú
 tsending
frá leik í Pepsi Max-deild
karla.
19.10 HK - Keflavík
20.50 Keflavík - Valur Ú
 tsending
frá leik í Dominos-deild
kvenna.
22.15 HK - Valur Útsending frá leik í
Olís-deild kvenna.
23.25 KR - Þór Þ. Ú
 tsending frá leik
í Dominos-deild karla.

Stöð 2 Sport 2
07.55 Real Madrid - Liverpool
09.35 Peterborough - WBA
11.15 Cincinnati Bengals - Miami
Dolphins
13.45 Atlanta Falcons - Cleveland
Browns
16.15 Football League Show
16.45 Chelsea - Sheffield United
18.35 Danmörk - Skotland B
 ein
útsending frá leik í undankeppni HM 2022.
20.45 Markaþáttur HM 2022
21.15 Manchester United - Roma
22.55 Juventus - FC Porto
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Sex góðir
rakamaskar fyrir
haustið
Drink Up Intens
ive frá Origins.
Einn vinsælasti
rakamaski í
heimi sem
veitir mikinn og
góðan raka.

Nú er haustið gengið í garð
og þá er um að gera að huga
að breyttri veðráttu og
áhrifunum sem það hefur á
húðina. Nú er því rétti tíminn til að skipta yfir í meira
rakagefandi krem og maska,
til að undirbúa húðina fyrir
veturinn.
steingerdur@frettabladid.is

Margir upplifa mikinn þurrk í húðinni þegar tekur að hausta. Frost og

vindar geta haft mikil áhrif á áferð
húðarinnar og valdið þurrki. Því
er um að gera að undirbúa hana og
fjárfesta í góðum rakamaska.
Gott er að skipta yfir í feitari
krem þegar fer að kólna og nota
reglulega rakamaska. Í mörg ár var
okkur talin trú um að best væri að
forðast feit krem en í dag er betri
skilningur á því að húðin þarfnast
góðs raka.
Hér eru nokkrir góðir rakamaskar sem eru fullkomnir til að undirbúa húðina fyrir haustið. n

Orchidée Impériale The Mask frá Guerlain. Þessi maski
er algjör lúxus en hjálpar húðinni að endurnýja sig og
dregur mikið úr roða og þurrki.

Mineral Mask
frá Bláa lóninu.
Má bæði nota í
15-20 mínútur
en líka leyfa
honum að vera
á yfir nótt.

ERMINGARGJAFIR

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.

NÁMSKEIÐ

Veglegt
sérblað
Fréttablaðsins
námskeið
lir sem hafa fermst
vita
að dagurinn
ogumekki
síst
kemur út föstudaginn 10. september.
gjafirnar lifa í minningunni um aldur og ævi.
Tryggðu þér gott auglýsingapláss

Tryggðu þér gott
auglýsingapláss
í langmest
lesna dagblaði landsins.
í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari
upplýsingar
um
blaðið
veitir
upplýsingar
um
blaðið
veitir
singar hjáNánari
auglýsingadeild
Fréttablaðsins
í síma 512 5402
Jón Ívar
Vilhelmsson
markaðsfulltrúi
Fréttablaðsins.
Arnar
Magnússon
söluog markaðsfulltrúi
Fréttablaðsins.

sendu okkur
netfangið serblod@frettabladid.is
Sími 550
550póst
5654 //á
jonivar@frettabladid.is
Sími
5652
arnarm@frettabladid.is

WASO Beauty
Sleeping Mask
frá Shiseido.
Fullkominn
næturmaski
sem eykur raka
og smækkar
svitaholur í andlitinu.

SOS Hydra Refreshing Hydration Mask frá Clarins.
Maski sem veitir húðinni mjög mikinn raka á minna en
korteri.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

L’Oréal Nutri Gold næturkrem sem einnig er hægt
að nota sem maska. Þá þarf að bera þykkra lag á, en í
kreminu er mikill raki og næring.
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ÁRA

NÁÐU TIL
FJÖLDANS!
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins.*
Á höfuðborgarsvæðinu, þar sem Fréttablaðinu
er dreift í heimahús, eru yfirburðirnir ótvíræðir.
Hafðu samband og við aðstoðum þitt
fyrirtæki við að ná til fjöldans.

44%

Sími: 550 5050 – soludeild@frettabladid.is

18-80 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

49%
68%
35-65 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

55-80 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

Dagný, Svanhildur Nanna, Jón Gunnar og Hrefna Sif koma öll að framkvæmd tónleikanna. 

Stofnuðu velgjörðarfélag
í heimsfaraldrinum

Næsta þriðjudag fara fram
tónleikar með tónlistarkonunni Bríeti í Sky Lagoon,
til styrktar Rjóðrinu. Jón
Gunnar, Svanhildur Nanna,
Hálfdán og Helga stofnuðu
velgjörðafélagið 1881 sem
styrkir Rjóðrið, samtök og
einstaklinga sem þurfa á því
að halda.
steingerdur@frettabladid.is

Rjóðrið er hjúkrunar-, hvíldar- og
endurhæfingardeild fyrir langveik börn og er mjög mikilvægur
hluti af tilverunni í lífi fjölskyldna
langveikra barna af því hvíldarinnlagnir í Rjóðrinu gefa foreldrum
og fjölskyldum tækifæri til að ná
smá hvíld. Athafnamaðurinn og
hugmyndasmiðurinn Jón Gunnar
Geirdal kynntist starfsemi Rjóðursins fyrst árið 2005. Það var svo
fimm árum seinna, eftir gott spjall
við vin sem hvatti hann til að nýta
tengslanet sitt enn frekar til góðs, að
Jón ákvað að bjóða þáverandi framkvæmdastýru Rjóðursins hjálp sína.
„Ég bauð Guðrúnu Ragnarsdóttur að heyra í mér ef Rjóðrinu
vantaði eitthvað, sama hvað það
væri, og síðan þá hef ég reynt mitt
allra besta til að nýta tengslanet
mitt til að útvega Rjóðrinu það sem
hefur vantað inn í starfsemina. Ég
hef safnað einhverjum milljónum í
Reykjavíkurmaraþoninu, sem hafa
farið í að betrumbæta aðstöðuna
bæði innan dyra og utan, ásamt
því að kynna starfsemina fyrir fjársterkum einstaklingum og fyrirtækjum undanfarinn áratug. Það
átak hefur síðan leitt til þess að
Rjóðrið hefur fengið örláta styrki
og langar mig sérstaklega að nefna
Takk dag Fossa Markaða þar sem
söfnuðust rúmar ellefu milljónir
fyrir Rjóðrið,“ segir Jón Gunnar.
Auðmýkt og þakklæti
Af hverju er þetta málefni þér sérstaklega hugleikið?
„Ég á fjögur heilbrigð börn og
það er fjársjóður lífs míns. Ég upplifi aldrei meiri auðmýkt og þakklæti fyrir það en þegar ég heimsæki
Rjóðrið og horfi í augun á þeim

*Samkvæmt prentmælingum Gallup

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég upplifi aldrei meiri
auðmýkt og þakklæti
fyrir það en þegar ég
heimsæki Rjóðrið og
horfi í augun á þeim
veruleika sem fjölskyldur langveikra
barna eru að takast á
við alla daga.

veruleika sem fjölskyldur langveikra barna eru að takast á við
alla daga. Ég aðstoða Rjóðrið einfaldlega af því ég get það. Ég get svo
sannarlega séð af einhverjum tíma
í símtöl og tölvupósta til að reyna
að útvega Rjóðrinu það sem vantar
til að styrkja starfsemina og þannig
aðstoða starfsfólk Rjóðursins enn
betur í því einstaka starfi sem það
sinnir á þessum himneska stað sem
Rjóðrið er,“ segir hann.
Velgjörðarfélagið 1881 sér um
söfnunina.
„Við söfnum fé og styðjum verkefni sem ríma við stefnu 1881, þar
sem draumurinn um jöfn tækifæri
barna og fjölbreytni í samfélaginu
er í aðalhlutverki. Félagið er ekki
hagnaðardrifið og öllum ágóðanum af fjáröflunarverkefnum er því
úthlutað til einstaklinga eða hópa,
í samræmi við stefnu og markmið okkar. Nafn félagsins vísar til
byggingarárs Alþingishússins við
Austurvöll, þar sem leikreglur samfélagsins eru mótaðar.“
Styrkur heildarinnar
Velgjörðarfélagið 1881 var ásamt
Jóni Gunnari stofnað af Svanhildi
Nönnu Vigfúsdóttur, Helgu Ólafsdóttur og Hálfdáni Steinþórssyni
en leiðir þeirra fjórmenninganna
lágu saman á Vinnustofu Kjarvals
vorið 2020.
„Það var þegar heimsfaraldur
vegna kórónuveiru hafði nánast
lamað samfélagið. Gegnt okkur við

Austurvöll blöstu við Dómkirkjan
og Alþingishúsið og upp spratt
umræða um hlutverk þingsins, réttindabaráttu okkar sem þjóðar og
hvort við gætum sinnt betur okkar
samfélagslegu skyldum. Úr varð
stofnun velgjörðarfélags, sem hefur
það hlutverk að styðja og hvetja til
góðra verka, jafnari tækifæra og velferðar jaðarsettra hópa. Við trúum
staðfastlega á styrk heildarinnar
og að samfélög séu sterkari þegar
hæfileikar allra eru nýttir,“ útskýrir
hann.
Fjársjóður barna er einn af sjóðum 1881 og styrkir hann verkefni
sem stuðla að aukinni velsæld, jafnrétti og hamingju barna að sögn Jón
Gunnars. Fjáröflunarátakið Gefðu
fimmu hefur nú verið í gangi frá því
í vor en liður í því eru tónleikar með
tónlistarkonunni Bríet sem fram
fara í Sky Lagoon næsta þriðjudag.
„Gefðu f immu er ótr ú lega
skemmtilegt hreyfi- og fjáröflunarátak, þar sem þátttakendur geta
gert sjálfum sér og öðrum gott,
gefið til góðs málefnis og skorað á
vini, fjölskyldu og samstarfsfélaga
að gera slíkt hið sama. Það hefur
verið ótrúlega gaman að sjá hversu
vel fólk hefur tekið í þetta verkefni í
sumar, verið duglegt að hreyfa sig og
hvetja aðra í kringum sig til að gera
slíkt hið sama og þannig láta gott af
sér leiða.“
Magnað kvöld
Hann segir verkefnið hafa gengið
vonum framar og það líti allt út fyrir
að Rjóðrið fái veglegan fjárhagslegan stuðning þegar þessari fyrstu
söfnun lýkur núna í september.
„Gefðu fimmu ætlar að halda einstaka tónleika á þessum einstaka
stað sem Sky Lagoon er þriðjudagskvöldið 7. september. Bríet ætlar að
koma fram ásamt Rubin Pollock og
Þorleifi Gauki og skapa ógleymanlega upplifun. Það er svo DJ Margeir
sem gefur tóninn áður en tónleikarnir hefjast. Þetta verður magnað
kvöld,“ segir hann.
Allur ágóði af tónleikunum rennur svo óskertur í Fjársjóð barna sem
mun úthluta til Rjóðursins í kjölfarið. Miða er hægt að kaupa á tix.
is og er takmarkaður fjöldi í boði. ■

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is, ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is,
Örn Geirsson orn@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: 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, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is
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LAGERSALA
1. - 5. SEPTEMBER

JAKI

27.990 KR

BLÁFELL

26.990 KR

BARNA ÚLPA 14.990 KR

DÖMU JAKKI 5.490 KR

YLJA

10.990 KR

HELGAFELL

34.990 KR

BARNA PEYSA 4.990 KR

DÖMU JAKKI 16.990 KR

OPNUNARTÍMAR
VIRKIR DAGAR
12:00 - 18:00

LAUGARDAGUR
12:00 - 17:00

SUNNUDAGUR
13:00 - 17:00

ÍSA

17.990 KR

BERJAST

74.990 KR

BARNA BUXUR 11.990 KR

44.990 KR

STAPI

9.490 KR

DÖMU ÚLPA 19.990 KR

HERRA ÚLPA 39.990 KR

STAÐSETNING
URÐARHVARF 4
203 KÓPAVOGUR

www.zo-on.is

JAKI

PEYSA 4.990 KR

SÍMI
557 1050

frettabladid.is
Hverjum
skal fylgja?
Fyrir nokkrum árum fór ég með
drengina mína í Sundlaug Akureyrar. Það var hávetur og niðamyrkur úti. Þó að drengirnir væru
ungir að árum þurfti ég að senda
þá í karlaklefann, sem mér þótti
ægilega erfitt því við þekktum
ekki til laugarinnar. Í sturtuklefanum byrjaði ég eins og aðrar
ímyndunarveikar mæður að
spinna í huganum söguþráð með
hræðilegum endi: Drengirnir yrðu
á undan mér út í laug og búnir að
fara sér að voða á meðan ég skylfi
á bakkanum skimandi eftir þeim.
Þrír guttar saman eru til alls líklegir.
Í miðju ímyndunarkasti skima
ég eftir útgönguleið, en sé bara
veggi. Þá tek ég eftir konu í næstu
sturtu sem er að gera sig klára –
hún lítur út fyrir að rata út. Þegar
konan tekur á rás ákveð ég að elta
hana á meðan ég gyrði upp um mig
sundbolinn. Eftir nokkur fótspor
staðnæmist konan. Ég lít upp og sé
hvernig hún horfir á mig gapandi.
Ég hafði elt hana inn á einstaklingssalerni.
Nú styttist í alþingiskosningar
og eflaust einhverjir sem elta „sinn
flokk“ sama hvert hann leiðir. Þá
velti ég fyrir mér hvaða gildum
leiðtogi lýtur. Mér eru heilbrigðismál ofarlega í huga. Síðasta árið
náðu heilbrigðisyfirvöld að klúðra
einni mikilvægustu heilbrigðisþjónustu landsins, sem er skimun
krabbameina, á sama tíma og þau
komu ágætis böndum á skæðan
faraldur. En mitt í ringulreiðinni
eru fáir sem kæra sig um velferð
ungdómsins, sem endurspeglast í
að fíkniefnið nikótín hefur fengið
að flæða óheft um skólalóðir og
áfengi er gert að hálfgerðri nauðsynjavöru. Forvarnamál barna og
unglinga virðast alltaf lenda neðst
í skúffunni.
Því spyr ég: Hvar finn ég leiðtoga
sem leggur sig fram við forvarnamál … ekki til að elta inn á salerni,
heldur til að gefa atkvæði mitt? n

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

Einfalt að skipta.
Erfitt að snúa aftur.
Prófaðu Kia e-Niro 100% rafbíl
með 455 km drægi.

**m.v. 50% innborgun og lán til 84 mán. Vextir 4.40%. Heildargreiðsla láns er 2.914.077 kr. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 4.63%.

Láru G.
Sigurðardóttur

550 5000

*Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd.

n Bakþankar

SKOÐAÐU ÖLL
AFMÆLISTILBOÐIN
SKANNAÐU
KÓÐANN

Kia e-Niro er kraftmikill og einstaklega rúmgóður borgarjepplingur með allt að 455 km
akstursdrægi og 80% hleðslu á 42 mínútum. Rúmgott 451 l farangursrými hentar vel á
ferðalögum. Einnig fylgir Niro hin einstaka 7 ára verksmiðjuábyrgð Kia.
Kia e-Niro er besti rafbíllinn í sínum flokki, skv. áreiðanleikakönnun J.D. Power.
Komdu í heimsókn og láttu sjá þig með Niro.

Askja · Krókhálsi 11–13, 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Kia e-Niro 39 kWh verð frá:

4.990.777 kr.
Afborgun á mánuði 34.735 kr.**

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir
allar stærðir fyrirtækja og heimila.
Nánar á askja.is/hledslulausnir

