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„Það virðist vera að það sé kominn einhver smá kraftur í málið,“ segir Borghildur Hauksdóttir, móðursystir Hauks Hilmarssonar sem saknað er í Sýrlandi. Borghildur, bróðir hennar,
unnusta Hauks og faðir hans og bróðir hittu Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra í gær til að þrýsta á um meiri aðstoð í leitinni að Hauki. Eva Hauksdóttir, móðir Hauks, var með á
fundinum í gegn um myndsíma. Guðlaugur Þór ræddi við utanríkisráðherra Tyrklands í síma í gær og kveðst hann hafa fengið góðar undirtektir um liðveislu í málinu. Fréttablaðið/Eyþór

Sér á báti í skattlagningu á styrktarsjóði
Einn stærsti sjóðurinn
sem styrkir rannsóknir
og vísindi á Íslandi greiðir svipaðar upphæðir
í fjármagnstekjuskatt
og hann veitir í styrki.
Skekkir samkeppnisstöðu innlendra háskóla
við erlenda.

Merki Icelandic
gefið til ríkisins
VIÐSKIPTI Lögð verður fram álykt-

unartillaga á aðalfundi Framtakssjóðs Íslands í dag þess efnis að
íslenska ríkinu verði afhent vörumerkin „Icelandic“ og „Icelandic
Seafood“. Félagið sem heldur utan
um vörumerkin, Icelandic Trademark Holding, er eina óselda eign
sjóðsins.
Herdís Dröfn Fjeldsted, framkvæmdastjóri Framtakssjóðsins,
segir sjóðinn ávallt hafa lagt áherslu
á að vörumerkin verði til framtíðar
í eins óumdeildu og traustu eignarhaldi og kostur sé.
Vörumerkjafélagið er með nytjaleyfissamninga við Solo Seafood,
eiganda Ibérica á Spáni, Highliner
Foods í Kanada og íslenska fyrirtækið Margildi. Er horft til þess að fleiri
fyrirtæki fari í samstarf við vörumerkjafélagið. – kij / sjá Markaðinn

MENNTAMÁL Styrktarsjóðir sem
styrkja rannsóknir og vísindastarf
á Íslandi eru ekki samkeppnishæfir
við slíka sjóði í Bretlandi, Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum.
Þetta er niðurstaða úttektar De
loitte fyrir Háskóla Íslands. Ástæðan
er að sjóðirnir eru ekki undanþegnir
greiðslum á fjármagnstekjuskatti
eins og gerist erlendis.
Bjarni Þór Bjarnason, sviðsstjóri
skatta- og lögfræðisviðs Deloitte,
bendir á að fjármagnstekjuskattur
hér hafi hækkað úr 10 prósentum í

Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Hrönn Baldursdóttir

skrifar um margvíslegar ástæður
brotthvarfs úr skóla. 11

22 prósent á nokkrum árum.
Bjarni segir að einn stærsti
styrktarsjóðurinn, Háskólasjóður
h/f Eimskipafélags Íslands, greiði
að jafnaði álíka mikið í fjármagnstekjuskatt og hann veitir í styrki.
Væri skattau mhverfið hér sambærilegt við umhverfið úti gæti
sjóðurinn úthlutað hér um bil tvöfalt meiri styrkjum.
Deloitte leggur að auki til ýmsar
breytingar á skattlagningu framlaga sem tengjast rannsóknum, til
dæmis að veita ríkari heimildir til

MESTA ÚRVAL
LANDSINS AF
HEIMILISTÆKJUM

skattafrádráttar frá tekjum vegna
gjafa eða framlaga til slíkra sjóða.
Bjarni Þór bendir þó á að það liggi
beinast við að afnema fjármagnstekjuskattinn líkt og í áðurnefndum
löndum. „Ef við ætlum okkur að eiga
háskóla í fremstu röð þá verðum við
að skapa þeim umhverfi sem stenst
samanburð við löndin í kringum
okkur,“ bætir Bjarni við.
„Þetta fyrirkomulag lamar sjóðina. Við höfum kallað eftir því
að stjórnvöld endurskoði þetta
fyrirkomulag,“ segir Jón Atli Bene-

diktsson, rektor Háskóla Íslands.
Skólinn sendi fjármála-, forsætisog menntamálaráðherra skýrsluna
í lok febrúarmánaðar.
„Stærstu sjóðirnir eru allt að þrír
milljarðar svo ríkið er að taka á bilinu 60 til 100 milljónir í fjármagnstekjuskatt af sjóðunum. Það mætti
nýta í allt að 20 nýja styrki árlega,“
segir Jón Atli og bætir við „að þeir
sem fá styrkina þurfa svo auðvitað
að greiða skatt af þeim.“
Nánar er fjallað um þetta mál á
frettabladid.is. – gþs

VERTU LAUS VIÐ

LIÐVERKI

sport Aðstaða Breiðabliks er
sprungin. 12
Menning Þumall niður getur
verið meiri fróun en þumall upp
því þá hefurðu reitt einhvern til
reiði. 18
lífið Ari Ólafsson og

Þórunn Erna Clausen
sungu íslenska Eurovision-lagið fyrir fjórar
milljónir manna
í Litháen um
helgina. 22
plús sérblað l Fólk
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní
2015
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Skaust á Skoda upp að skúf Eyjafjallajökuls

Veður

Austan- og norðaustanátt, víða 8-13
m/s, en lengst af 15-23 og snarpar
hviður syðst á landinu og í Öræfum.
Skúrir eða él á Suðausturlandi og
Austfjörðum. Rigning eða slydda
með köflum í flestum landshlutum.
sjá síðu 16

Fella niður mál
þingmannsins
FÆREYJAR Lögregluyfirvöld í Færeyjum hafa fellt niður rannsókn á
meintu fíkniefnamisferli færeyska
þingmannsins Bjarna Hammer.
Pólitísk framtíð Bjarna er enn í
óvissu.
Fyrir tveimur vikum var sagt frá
því á forsíðu Sósíalsins að Bjarni,
sem er þingmaður Jafnaðarflokksins, hefði boðist til að selja unglingsstúlku hass. Blaðið hafði áður sent
lögreglu gögn sín til rannsóknar um
mánuði áður en fréttin fór í loftið.
Eftir að málið komst í hámæli fór
Bjarni, sem starfaði sem lögreglumaður áður en hann settist á þing, í
leyfi frá störfum. Lögmaður Bjarna
segir ekkert því til fyrirstöðu að
hann taki sæti á nýjan leik. Bjarni
segist þó ætla að taka sér nokkra
stund til að ákveða sig. – jóe

„Konan var í vinnunni, börnin í skólanum og ég í fríi. Mér leiddist svo ég ákvað að prófa þetta,“ segir Magnús Kristjánsson. Sem leiðsögumaður
þekkir hann Eyjafjallajökul betur en handarbak sitt. Ökutækið að þessu sinni var fjölskyldubíllinn. Tók ferðin frá Hvolsvelli og upp á topp um tvær
stundir. „Færið hafði verið gott dagana á undan svo ég prófaði þetta. En ég mæli ekki með þessu fyrir hvern sem er,“ segir Magnús. MYND/MAGNÚS

Segir Garðabæ láta hús
grotna niður með vilja

Margs var minnast á Kvennlistafundi í gærkvöldi. Fréttablaðið/Anton Brink

Kátt á hjalla í Kvennalista
stjórnmál Liðsmenn Kvennalistans héldu í gærkvöld upp á að 35 ár
eru frá stofnun flokksins sem bauð
fram í fernum alþingiskosningum
áður en hann sameinaðist Alþýðuflokknum og Alþýðubandalaginu
GUM Orginal
2x10 copy.pdf
undir merkjum
Samfylkingarinnar.
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Í tilefni tímamótanna var samkoma í Hannesarholti. Þar var
margmenni og gleði í lofti. Stærsta
sigurinn vann Kvennalistinn árið
1987 þegar flokkurinn náði tíu
prósentum atkvæða og sex konum
26/01/2018
12:51
kjörnum
á þing.
– gar

Mundir þú eftir að
bursta og skola í
morgun?

Tannlæknar
mæla með
GUM
tannvörum

Fæst í næsta
apóteki og helstu
stórmörkuðum

www.artasan.is

Íbúi í Hraunhólum í Garðabæ gagnrýnir viðhaldsleysi á samliggjandi húsi í eigu
bæjarsins. Húsið er eitt þeirra sem Stjarnan hefur ókeypis afnot af. Íbúinn, Hilde
Hundstuen, veltir fyrir sér hvort verið sé að keyra verðgildi hennar húss niður.
Húsnæðismál „Það er skömm
hvernig húsinu þeirra er viðhaldið,“ segir Hilde Hundstuen, íbúi að
Hraunhólum 4a í Garðabæ. Hún er
afar ósátt við að samliggjandi hús,
Hraunhólar 4 sem er í eigu bæjarins,
sé í niðurníðslu og rýri þannig verðgildi hennar eignar. Hún veltir fyrir
sér hvort það sé tilgangur bæjarins
sem þarf að kaupa húsið af henni ef
ráðist verður í ráðgerðar vegaframkvæmdir á svæðinu.
Fréttablaðið fjallaði í síðustu viku
um nokkrar fasteignir í eigu Garðabæjar sem íþróttafélagið Stjarnan
hefur leigulaus afnot af samkvæmt
því sem bæjaryfirvöld kalla „sérstakri ákvörðun“. Hraunhólar 4 er
ein þessara fasteigna.
Garðabær keypti húsið upphaflega í heild sinni árið 2000 að kröfu
fyrrverandi eiganda vegna nálægðar við væntanlegan Álftanesveg.
Garðabær seldi síðar hluta hússins
aftur en Hilde eignaðist Hraunhóla
4a árið 2014. Hún hefur haldið eigninni vel við síðan.
Hún segir að ekki sé hægt að segja
það sama um húshluta bæjarins.
„Það blæs í gegn og að mínu mati
er þetta vart íbúðarhæft. Ekkert viðhald er á húsinu né hefur verið frá
því ég flutti inn. Til að halda hita
inni er allt hitakerfi keyrt í botn
og það lekur heitt vatn úr húsinu
út í garðinn hjá mér og þar beint á
stóra fallega tréð mitt. Húsið er illa
farið að utan og garðurinn í bullandi
niðurníðslu. Húsið hefur ekki verið
málað í mörg ár.“
Hún segir viðhaldsleysið skyggja
verulega á hennar eign og veltir fyrir
sér hvort það sé með ráðum gert.
„Líklega nennir enginn að

Hraunhólar 4 og 4a. Á meðan Hilde Hundstuen hefur haldið sinni eign við
hefur samliggjandi eign í eigu Garðabæjar drabbast niður. Fréttablaðið/Eyþór

Það lekur heitt vatn
úr húsinu út í
garðinn hjá mér og þar beint
á stóra fallega tréð mitt.
Hilde Hundstuen

halda þessu við því að stofnvegur
á hugsanlega að koma þarna um
og skemma fallega Garðahraunið
okkar í framtíðinni. En það veit enginn hvenær það verður. Það er mjög
erfitt að lifa í óvissu með það. Ég hef
sent margar fyrirspurnir en þeir eru

hættir að svara mér. En kannski er
það hugmyndin, að láta hitt húsið
grotna niður, rýra verðgildi minnar
eignar svo þeir fái hana ódýrara
þegar þeir verða að kaupa mig út.“
Hilde kveðst hafa kvartað ítrekað en að bærinn og Stjarnan bendi
hvort á annað.
Hraunhólar 4 er skilgreint sem
víkjandi húsnæði en líkt og Gunnar
Einarsson bæjarstjóri sagði í Fréttablaðinu á dögunum hefur bærinn
ekki viljað fara í viðgerðir á þeim
eignum til að leigja út. Bærinn hafi
hins vegar bent Stjörnunni á þessar
eignir, félagið lappað upp á þær og
haft leigulaus afnot af. Nokkuð sem
bærinn lítur á sem styrki.
mikael@frettabladid.is

Úr vönduðu að ráða
á tilboði
Audi Q5 Sport Quattro
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18” álfelgur 5-arma design
Bílhitari með fjarstýringu
Dráttarbeisli innfellanlegt
LED aðalljós og LED afturljós
Þriggja svæða miðstöð
Audi Sound System
Audi Smartphone interface
Sportsæti með tauáklæði
Rafmagnsopnun á skotthlera
Skynjarar að framan og aftan
Bakkmyndavél
Hraðastillir

Listaverð 8.650.000 kr
Tilboðsverð 7.290.000 kr.

MMI Plus Leiðsögukerfi
MMI Touch snertiflötur
Stafrænt mælaborð
Audi Connect pakki
Stærri aðalskjár 8,3“
Hljóðeinangrandi hliðarrúður
18” álfelgur 5-arma design
Bílhitari með fjarstýringu
Dráttarbeisli innfellanlegt
LED aðalljós og LED afturljós
Þriggja svæða miðstöð
Audi Sound System
Audi Smartphone interface
Sportsæti með tauáklæði
Rafmagnsopnun á skotthlera
Skynjarar að framan og aftan
Hraðastillir

Listaverð 9.100.000 kr.

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

Tilboðsverð 7.890.000 kr.

Loftpúðafjöðrun
19“ S-line álfelgur
S-line útlitspakki
S-line vindskeið
S-line hurðalistar
S-line sætisáklæði
Leður/Alcantara Sportsæti
Svört þakklæðning
Dökkar rúður
MMI Plus Leiðsögukerfi
MMI Touch snertiflötur
Stafrænt mælaborð
Audi Connect pakki
Stærri aðalskjár 8,3“
Matrix LED aðalljós
LED afturljós
Dynamic stefnuljós
Bílhitari með fjarstýringu
Dráttarbeisli innfellanlegt
Þriggja svæða miðstöð
Audi Sound System
Audi Smartphone interface
Pre Sense árekstrarvörn
Rafmagnsopnun á skotthlera
Skynjarar að framan og aftan
Fjarlægðatengdur hraðastillir
LED inniljósapakki
Multi-color stemningslýsing
Myndavél sem les umferðaskilti
Bakkmyndavél

Listaverð 10.610.000 kr.
Tilboðsverð 8.990.000 kr.
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Fyrrverandi vaktstjóri á Subway fær vangoldin laun en annað ekki
DÓMSMÁL Stjarnan ehf., rekstraraðili Subway á Íslandi, var í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær dæmd til að
greiða fyrrverandi vaktstjóra útibús
síns í Vestmannaeyjum tæplega 935
þúsund krónur.
Konan starfaði á staðnum um
tveggja ára skeið fram í mars 2015
en þá var henni sagt fyrirvaralaust
upp störfum vegna gruns um brot í
starfi. Hún var í mars í fyrra sýknuð
af ákæru um að hafa annars vegar
dregið sér fé úr kassa staðarins og

Alda H. Jóhannsdóttir hjá lögreglunni
á Suðurnesjum. Fréttablaðið/Stefán

Skoða að breyta
mansalsákvæði

Lögreglumál Ákvæði almennra
hegningarlaga um mansal er til
skoðunar í dómsmálaráðuneytinu.
Horft er til þess að leggja fram frumvarp um breytingar næsta vetur.
Þetta kemur fram í svari ráðuneytisins við fyrirspurn Fréttablaðsins.
Í umfjöllun blaðsins 21. febrúar
kom fram að ákvæði hegningarlaga um mansal nær ekki utan um
burðardýr sem eru nauðug gerð út
í skipulagðri brotastarfsemi, ólíkt
ákvæði Evróputilskipunar um mansal. Þetta stendur lögreglunni fyrir
þrifum við rannsóknir og mögulega saksókn fyrir mansal í tilvikum
burðardýra, að sögn Öldu Hrannar
Jóhannsdóttur hjá lögreglunni á
Suðurnesjum. – aá

Milljarður
í dráttarbát
Samgöngur Faxaflóhafnir ætla að
kaupa mun öflugri dráttarbát en þá
sem fyrirtækið á nú. Áætlað kaupverð er 950 til 1.000 milljónir króna
að því er fram kemur í greinargerð
Gísla Gíslasonar hafnarstjóra.
„Með ört stækkandi skipum sem
koma til hafna Faxaflóahafna sf. er
brýn þörf á að bregðast við með
öflugri dráttarbát,“ segir í greinargerðinni. Í útboði má bjóða verð
í hefðbundinn dráttarbát með
dísilvél en einnig „twin“ bát með
umhverfisvænni orkugjafa. – gar

hins vegar að hafa gefið eiginmanni
sínum báta á staðnum án þess að
rukka fyrir matinn.
Krafa konunnar nú hljóðaði
upp á 11 milljónir króna vegna
ógreiddra launa tvo mánuði fyrir
uppsagnardag, launa í uppsagnarfresti og vegna bakvakta. Þá krafðist
konan miskabóta.
Samkvæmt sundurliðun konunnar átti hún inni ógreidd laun
að upphæð 935 þúsund krónur
vegna launatímabilsins fyrir upp-

sögn. Eigendur Subway sögðu að
konan hefði ítrekað farið úr vinnu
sinni of snemma og því hefði hún
fengið ofgreidd laun. Vildi keðjan
skuldajafna kröfu sína gegn kröfu
konunnar. Ekki var fallist á skuldajöfnuðinn og krafa konunnar var
tekin til greina að því leyti.
Öðrum kröfum var hafnað. Þótti
konan hafa brotið svo gróflega af sér
í starfi að hún hefði fyrirgert rétti
til launa í uppsagnarfresti. Kröfu
um miskabætur var einnig hafnað

Konan starfaði á Subway í Vestmannaeyjum. NORDIC PHOTOS/GETTY

enda þóttu tölvupóstsamskipti
fyrirtækisins til annarra verslunarstjóra ekki fela í sér meingerð í garð
konunnar. Fjölmiðlaumfjöllun
um málið þótti ekki gefa tilefni til
miskabóta . Þá var launakröfu vegna
bakvakta hafnað þar sem fyrst var
gerð athugasemd vegna þeirra eftir
uppsögn en ekki meðan á ráðningartíma stóð.
Að auki þarf Subway að greiða
konunni hluta málskostnaðar
hennar, 500 þúsund krónur. – jóe

Vegagerðin kveðst vonast til
að svifryk minnki á næstunni

Kröfur til slitþols vega hafa aukist undanfarin misseri. Áhrifin eiga eftir að koma enn skýrar fram, vonandi í
minna svifryki, segir verkfræðingur hjá Vegagerðinni. Ólíklegt að dragi úr svifryki með steyptum götum.
Umhverfismál Hugsanlegt er
að svifryk vegna steinefna sem
losna upp úr bundnu slitlagi á
helstu stofnbrautum í Reykjavík
geti minnkað á allra næstu misserum. Ástæðan er sú að kröfur sem
Vegagerðin gerir til slitþols hafa
aukist verulega að undanförnu.
Vegagerðin sér um viðhald helstu
stofnbrauta í Reykjavík á borð við
Sæbraut, Miklubraut og Hringbraut.
Umferðarþyngstu göturnar eru þær
götur þar sem mest hættan á svifryksmenguninni er.
„Þetta eru að mestu leyti steinefni sem eru að slitna upp og verða
að svifryki. Nú til dags erum við
komin með miklu stífari kröfur
varðandi slitþol. Reyndar það stífar
að íslenskt steinefni uppfyllir þær
mjög sjaldan hérna í Reykjavík,“
segir Birkir Hrannar Jóakimsson,
verkfræðingur hjá Vegagerðinni.
Birkir segir að til að ná þessu
slitþoli þurfi að flytja inn steinefni frá Noregi sem sé nógu sterkt.
Reynt sé að hafa malbikið stífara og
harðara þannig að það slitni síður.
„Við erum komin í ítrustu kröfur
varðandi slitþol. Ef slitþolið verður
of mikið þá getum við lent í öðrum
vandræðum. Sem er að það getur
orðið pólering og steinefnið getur
orðið hált með tímanum. Það er
ekkert betra,“ segir hann.
Birkir segir að áhrifin af þessum
stífu kröfum eigi eftir að koma enn
skýrar fram. „Vegna þess að við
höfum ekki náð að leggja yfir alla
vegi eftir þessum nýju kröfum.“
Hann segist því binda vonir við að
að svifryksmengun geti minnkað
á næstu misserum. „Við reynum
okkar besta til að finna leiðir til að

Áhrifin af stífari kröfum til steinefna í bundnu slitlagi eru sögð eiga eftir að koma enn skýrar fram. Fréttablaðið/GVA

minnka þetta og þar með minnka
slitið á vegunum í leiðinni. Þetta er
samhangandi, svifrykið og hjólfaramyndun.“
Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæðisflokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar, gerði svifryk að
umtalsefni í aðsendri grein í Fréttablaðinu í gær. „Skoða þarf hvort
unnt sé að draga enn frekar úr svif-

ryki með því að steypa umferðarþyngstu göturnar,“ sagði hann.
Birkir segir bæði kosti og galla
fylgja því að steypa götur. „En eins
og staðan er í dag eru gallarnir líklega stærri en kostirnir. Það er til
dæmis mun dýrara. Það tekur mun
lengri tíma og í viðhaldi á götum
gætum við þurft að loka akreinum
eins og í Ártúnsbrekkunni í nokkra

daga til að gera við.“ Steypan sé ekki
eins sveigjanleg og malbikið og það
geti komið sprungur.
Birkir segist ekki heldur vera viss
um að steyptar götur séu betri varðandi svifryk því þar geti sementsryk
þyrlast upp. „Ég sé það ekki í fljótu
bragði en það getur vel verið að einhver geti leiðrétt mig í því.“
jonhakon@frettabladid.is

JEEP GRAND CHEROKEE TRAILHAWK
®

TORFÆRUÚTGÁFAN AF ÞESSUM
FRÁBÆRA JEPPA

Quadra-DriveTM fjórhjóladrif, driflæsing að aftan, loftpúðafjöðrun, 18” álfelgur,
grófari dekk, 8,4” snertiskjár, lykillaust aðgengi og ræsing, rafdrifin sport sæti
frammi í með hita og kælingu, leður/rúskinnsáklæði, rafdrifinn afturhleri,
Bi-Xenon og LED framljós, bakkmyndavél, hiti í stýrishjóli, íslenskt
leiðsögukerfi, hlífðarplötur undir vél, kössum og eldsneytistönkum o.fl.

TRAILHAWK VERÐ FRÁ: 10.490.000 KR.
Grand Cherokee Laredo verð frá: 8.990.000 kr.

Umboðsaðili Jeep - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433
www.jeep.is - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

Birt með fyrirvara um prentvillur

DÍSEL 3.0L V6 250 HÖ.
8 GÍRA SJÁLFSKIPTING HÁTT OG LÁGT DRIF

RENAULT KADJAR

HÆTTU AÐ BÍÐA, BYRJAÐU AÐ LIFA

RENAULT KADJAR ZEN
17" álfelgur, 7" snertiskjár með leiðsögukerfi, 6 hátalarar, handfjáls símabúnaður,
lykillaust aðgengi, regnskynjari á rúðuþurrkum, sjálfvirk lækkun á háum geisla aðalljósa,
fjarlægðarvarar aftan, tveggja svæða tölvustýrð loftkæling.

„ÞÚ TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“

Komdu og reynsluaktu nýjum Renault KADJAR – hættu að horfa, farðu að upplifa!

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

ENNEMM / SÍA /

NM80654

Sjálfskiptur, dísil.
Verð frá: 3.850.000 kr.
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Landspítalinn gæti tafist í tíu ár
Miðflokkurinn vill nýja staðarvalsgreiningu fyrir þjóðarspítala. Myndi fresta verkinu um 10-15 ár að mati
sérfræðinga. Flutningsmaður segir engu skipta hvar flugvöllur er svo fremi að sjúkrahúsið sé á góðum stað.

Mengun er oft gríðarleg í Kína.
NORDICPHOTOS/GETTY

Kvótar á
bíla í Kína
KÍNA Erfiðara er nú orðið í mörgum
kínverskum borgum að eignast bíl.
Til að stemma stigu við mengun
hefur verið settur kvóti á nýskráningar bíla á hverju ári og geta einstaklingar aðeins fengið einn bíl
skráðan á sig.
Í Guangzhou er fyrirkomulagið
til dæmis þannig að íbúar sem vilja
eignast bíl geta valið á milli þátttöku
í mánaðarlegu uppboði á bílakvóta
eða þess að freista gæfunnar í kvótahappdrætti.
Rannsókn Thea Marie Valler, við
háskólann í Ósló, leiddi í ljós að
viðhorf borgarbúa til kvótans er
jákvætt. Margir hafi látið í ljós þá
skoðun að þeir hafi val um hvenær
þeir fái sér bíl. Þess vegna sé tilhneigingin til að gagnrýna yfirvöld
minni. – ibs

Kennarar skrifa
undir samning
Kjaramál Félag grunnskólakenn-

ara skrifaði undir kjarasamning við
Samband íslenskra sveitarfélaga í
gær. Samningurinn gildir frá 1. apríl
til 31. mars á næsta ári.

Ólafur
Loftsson

Á vef Kennarasambandsins
kemur fram að helstu atriði samningsins séu launabreytingar, horft
sé frá vinnumati, undirbúningur
hverrar kennslustundar er aukinn,
tími til annarra faglegra starfa er
minnkaður, nýr menntunarkafli og
greitt er fyrir sértæk verkefni.
Áformað er að rafræn atkvæðagreiðsla um samninginn hefjist
klukkan tvö á föstudaginn og standi
til tvö miðvikudaginn 21. mars. – jhh

Heilbrigðismál Umræðan um að
byggja nýtt sjúkrahús við Hringbraut í Reykjavík eftir sameiningu
Borgarspítalans og Landspítala er
að verða tvítug.
Eftir nokkrar staðarvalsgreiningar, fjölda ríkisstjórna og enn fleiri
heilbrigðisráðherra hefur niðurstaðan hins vegar alltaf verið sú að
skynsamlegast sé að byggja nýtt
þjóðarsjúkrahús við Hringbraut.
Þann 22. janúar síðastliðinn
fluttu allir þingmenn Miðflokksins
þingsályktunartillögu um að ný,
óháð og fagleg staðarvalsgreining
yrði unnin fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús. Ráðherra hefði tíma til maímánaðar 2018 til að flytja þingi
skýrslu um niðurstöður staðarvalsgreiningarinnar.
Helstu hagsmunaaðilar hafa lagst
gegn því að þessi tillaga Miðflokksins verði samþykkt. Þeir sem helst
til þekkja segja að líkast til muni ný
staðarvalsgreining taka að lágmarki
tvö ár í vinnslu, en ekki tvo mánuði,
og að þær staðarvalsgreiningar sem
þegar hafa verið unnar beri að sama
brunni: Hringbrautarlóðin sé sú
skynsamlegasta í þessu máli.
Verkfræðingafélag Íslands leggst
gegn tillögunni.
„Það er að mati stjórnar VFÍ
óraunhæft að ætla að ný staðarvalsgreining taki tvo mánuði, nær væri
að tala um tvö ár,“ segir í umsögn
félagsins. „Byggingaráform eru nú
þegar komin til framkvæmda á lóð
Landspítala við Hringbraut og var
ákvörðun um staðarvalið byggð á
vandaðri og vel ígrundaðri vinnu
fjölmargra fagaðila.“
Skipulagssvið Reykjavíkurborgar
telur tillögu Miðflokksins villandi.
Fullyrt sé í henni að það vanti
tengingar við Hringbraut sem hafi
verið í áður samþykktum skipulagstillögum. „Það er alls órökstutt
í greinargerð með þingsályktunartillögu að forsendur um staðarval
við Hringbraut séu brostnar. Í þessu
samhengi er rétt að nefna að ekki
hafa verið gerðar neinar verulegar
breytingar á umferðarskipulagi á
svæðinu frá því sem var ákveðið í
aðalskipulagi Reykjavíkurborgar
2001 -2024,“ segir í umsögn Reykjavíkurborgar.
Á sama tíma hefur umræða um
flugvöllinn í Vatnsmýrinni, steinsnar frá Hringbrautarsjúkrahúsinu,
verið fyrirferðarmikil. Vilja margir
halda flugvellinum í Vatnsmýri
vegna nálægðar við spítalann. Þetta
hafa þingmenn Miðflokksins einatt
haft á orði. Hins vegar vilja þeir í
hina röndina færa sjúkrahúsið fjær
flugvellinum, til dæmis á Vífilsstaði.

Nokkrar umsagnir
Félag íslenskra
hjúkrunarfræðinga:
„Félagið ítrekar að húsnæði LSH
er í dag ófullnægjandi bæði fyrir
sjúklinga og starfsfólk spítalans.
Því er mikilvægt að hraða uppbyggingu hans eins og kostur
er þar sem núverandi húsnæði
uppfyllir ekki kröfur um aðbúnað
á vinnustað með tilliti til öryggis
sjúklinga og starfsfólks.“
Landspítali:
„Á síðustu sautján árum hefur
fjöldi vandaðra staðarvalsgreininga sýnt Hringbrautarlóðina
besta kostinn til að sameina
bráðastarfsemi spítalans.“
„Landspítalinn okkar“ leggst
gegn tillögunni:
„Spítalinn okkar hefur frá stofnun
stutt þau byggingaráform sem
nú eru hafin á lóð Landspítala
við Hringbraut enda byggja þau á
vandaðri og vel ígrundaðri vinnu
fjölmarga fagaðila.“
Samtökin Betri spítali:
„Nýr spítali frá grunni á besta
stað er hagkvæmari en bútasaumaður spítali gamalla og
nýrra bygginga á dýrasta svæði
í borginni. Gott er fyrir bata
sjúklinga ef spítali er í friðsælu,
fallegu umhverfi.“
Leki kom að deild Landspítalans við Grensás árið 2015. Fréttablaðið/Ernir

Skautað hratt yfir sögu

Desember
2001: Sænsk
arkitektaskrifstofa afhendir
skýrslu um
mögulega
útfærslu byggingar nýs spítala. Vífilsstaðir,
Fossvogur og
Hringbraut
skoðaðir. Vífilsstaðir taldir lakasti kosturinn.

2003: Stjórnvöld ákveða að
byggja nýjan
Landspítala
við Hringbraut.
Ákvörðunin
byggð á vinnu
fjölmargra sérfræðinga.
2008: Nefnd
um aðstöðu
heilbrigðisstofnana skoðar staðsetningu
spítalans og

2002: Nefnd
um framtíðar-

PÁSKATILBOÐ
300.000 kr. afsláttur

skipulag og
uppbyggingu
nýs spítala
vinnur að
staðarvalsgreiningu.

2000: Landspítalinn og
Sjúkrahús
Reykjavíkur
sameinuð.

300.000 kr. afsláttur

telur Hringbraut besta
kostinn.
2010: 24. júní
taka gildi lög
um byggingu
nýs Landspítala
við Hringbraut
í Reykjavík þar
sem fjármálaráðherra er
heimilt að
stofna opinbert hlutafélag
sem hafi það
markmið að
byggja Landspítala við
Hringbraut.
2013: Reykjavíkurborg

samþykkir allar
skipulagsáætlanir fyrir byggingu nýs spítala
við Hringbraut.
2015: Bæði
Hagfræðistofnun HÍ og KPMG
skila skýrslum
þar sem komist
er að þeirri
niðurstöðu
að núverandi
staðarval sé
heppilegast
fyrir nýjan
spítala.
2018: Byggingu
sjúkrahótelsins
á að ljúka á
þessu ári.

Anna Kolbrún Árnadóttir er
fyrsti flutningsmaður tillögunnar.
Hún segir faglegt staðarval ekki
hafa komið fram í málinu. „Nei, ég
tel það ekki hafa verið unnið. Forsendur hafa breyst svo mikið,“ segir
hún.
Anna Kolbrún vill einmitt hafa
flugvöllinn í Vatnsmýrinni, meðal
annars vegna öryggissjónarmiða.
Að fólk af landsbyggðinni eigi auðveldara með að komast undir læknishendur í borginni. En af hverju vill
hún flytja spítalann í burtu?
„Tímafaktorinn breytist ekki
svo framarlega sem þú ert áfram
á stofnbrautum. Þannig að ef þú
keyrir tveimur kílómetrum lengra
á Vífilsstaði, þá held ég að tíminn
muni ekki breyta svo miklu,“ segir
Anna Kolbrún.
Þannig að það skiptir ekki máli
hvar flugvöllurinn er, svo framarlega
sem sjúkrahúsið sé við stofnbraut?
„Já, við getum sagt það þannig,“
svarar Anna Kolbrún.
sveinn@frettabladid.is

Stórlækkað verð á völdum bílum
Frábært úrval – tilboð gilda frá 13. mars – 28. mars

280.000 kr. afsláttur

400.000 kr. afsláttur

Hyundai

Kia

Peugeot

Mercedes-Benz

Árgerð 2013, ekinn 52 þús. km,
dísil, 1120 cc, 75 hö, beinskiptur,
framhjóladrifinn.

Árgerð 2014, ekinn 59 þús. km,
dísil, 1396 cc, 90 hö, beinskiptur,
framhjóladrifinn.

Árgerð 2011, ekinn 70 þús. km,
dísil, 1398 cc, 68 hö, beinskiptur,
framhjóladrifinn.

Árgerð 2016, ekinn 17 þús. km,
dísil, 2143 cc, 136 hö, sjálfskiptur,
fjórhjóladrifinn.

i20

Ceed LX

206

B 200d 4MATIC

Raðnúmer: 992656

Raðnúmer: 992617

Raðnúmer: 992619

Raðnúmer: 992479

verð áður 1.690.000 kr.

verð áður 1.990.000 kr.

verð áður 970.000 kr.

verð áður 4.990.000 kr.

1.390.000 kr.

1.690.000 kr.

690.000 kr.

4.590.000 kr.

NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

Kynntu þér málið betur
á notadir.is/tilbodsbilar

Birt með fyrirvara á verðbreytingum, innsláttarvillum og myndavíxli
.

NJÓTTU ÞESS
AÐ VERA TIL
SUZUKI S-CROSS 4X4

Fjórhjóladrifinn Suzuki S-Cross

VERÐ FRÁ

3.990.000

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

- meiri veghæð, nýjar öflugar- og sparneytnar vélar
gera frábæran bíl enn skemmtilegri og til í hvað sem er.
Suzuki S-Cross er með ríkulegan staðalbúnað.

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I

Sími 568 5100
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Rússar hyggjast ekki svara Bretum nema þeir fái sýni af eitrinu
BRETLAND Yfirvöld í Kreml svara
ekki ásökunum Breta um notkun
taugaeiturs á breskri grund fyrr en
þau fá sýni af efninu sem notað var.
Þetta kom fram í tísti frá rússneska
sendiráðinu í Bretlandi í gær.
Bretar höfðu gefið Rússum frest
til dagsloka í gær til að gefa trúverðugar skýringar á því að eitrið fannst
í breska bænum Salisbury fyrir tíu
dögum. Atvikið beindist að rússneskum gagnnjósnara á eftirlaunum, Sergei Skripal, og dóttur hans.

Engar útskýringar frá Rússum lágu
fyrir er Fréttablaðið fór í prentun.
Breska þingið ræðir málið í dag.
„Án [könnunar Rússa á efninu] er
ekkert vit í staðhæfingum frá London. Atvikið virðist vera enn önnur
óheiðarleg tilraun af hálfu breskra
yfirvalda til að varpa rýrð á Rússland,“ segir í öðru tísti sendiráðsins.
Í gær sagði Amber Rudd, innanríkisráðherra Breta, að fjórtán
dauðsföll á breskri grund verði
rannsökuð á nýjan leik vegna mögu-

legra tengsla við Rússland. Ákvörðunin var tekin eftir að fréttastofa
BuzzFeed gerði opinbera tveggja
ára rannsóknarvinnu sem tengdi
yfirvöld í Rússlandi við dauðsföllin.
Í fyrrakvöld fannst Nikolai Glush
kov látinn á heimili sínu. Hann var
vinur Boris Berezovsky, stjórnarandstæðings og auðjöfurs. Andlát Berezovsky er eitt af málunum fjórtán
sem verða rannsökuð á nýjan leik.
Ekki liggur fyrir hvort mál Glushkov
og Skripal tengjast. – jóe

Sendiherra Breta fór í utanríkisráðuneyti Rússlands í gær. Fréttablaðið/EPA

Tryggja hagstæð langtímalán til bænda
Auðvelda á aðgengi að hagstæðum lánum til bænda samkvæmt drögum að stefnumarkandi byggðaáætlun. Ráðherra vísar til áherslna
ríkisstjórnarinnar um sjálfbærni og nýsköpun en segir einnig um hjálp til bænda að ræða. Ekki er stefnt að því að fækka bændum.
Landbúnaður Auðvelda á aðgengi
að hagstæðum langtímalánum
til bænda samkvæmt drögum að
stefnumótandi byggðaáætlun 2018
til 2024.
Markmiðið með hagstæðum
langtímalánum til bænda er samkvæmt greinargerð með áætluninni
að stuðla að nýliðun, nýsköpun og
nýfjárfestingum í landbúnaði um
land allt.
„Þetta er í samræmi við áherslur
stjórnarsáttmálans um aukna
nýsköpun til að styrkja grundvöll
sjálfbærs landbúnaðar en augljóslega eru þessar aðgerðir einnig
hugsaðar sem hjálp, til dæmis til
ungra sauðfjárbænda sem standa
höllustum fæti vegna tekjumissis,“
segir Sigurður Ingi Jóhannsson,
samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.
Í greinargerð með áætluninni er
meðal annars vísað til dýravelferðar
og markmiða þar að lútandi, til að
mynda um að öll fjós landsins verði
lausagöngufjós fyrir lok árs 2034.
Talið er að byggja þurfi allt að 400
ný fjós eða endurbæta eldri fjós til
að ná markmiðinu á tilsettum tíma.
Í greinargerðinni kemur einnig
fram að mikil aukning hafi orðið
á lánum Byggðastofnunar til landbúnaðar, allt bendi til að sú þróun
haldi áfram og að gera þurfi stofnuninni kleift að svara þörfinni.
Þá er einnig vísað til aldurs
bændastéttarinnar, að hún sé farin
að eldast og þörf sé á endurnýjun.
„Hagræðing í landbúnaði er eins
og í annarri atvinnustarfsemi. Fyrirtækin verða stærri og þar af leiðandi
færri,“ segir Sigurður Ingi og lætur
þess getið að sauðfjárbændum hafi
fækkað úr tæplega 2.000 og niður
í 600 á undanförnum áratugum.
„Þessi þróun heldur auðvitað að
einhverju leyti áfram en það er

Ekkert markmið í
sjálfu sér að fækka
bændum.
Sigurður Ingi
Jóhannesson,
samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra

Lán frá Byggðastofnun til
landbúnaðarins hafa aukist
mikið og allt bendir til að sú
þróun haldi áfram.

Stefnt er að því að lána bændum fyrir nýjum fjósum. Fréttablaðið/GVA

Meðal áhersluatriða í drögum að byggðaáætlun
n Aðgengi landsmanna
að grunnþjónustu
verði jafnað og
kostnaður þeirra við
að sækja afþreyingu
til höfuðborgarinnar
verði lækkaður.
n Net almenningssamgangna á landinu öllu
verði skilgreint og
reglur mótaðar um
niðurgreiðslu fargjalda.
n Aðstaða á millilandaflugvöllum verði
jöfnuð.
n Opinberum aðilum

verði falið að skilgreina
störf og auglýsa þau án
staðsetningar.
n Tryggður verði byggðalegur árangur af úthlutun byggðakvóta.
n Þegar stofnað er til
nýrrar starfsemi á
vegum ríkisins verði
skoðaðir kostir þess
að staðsetja hana utan
höfuðborgarsvæðisins.
n Mótuð verði höfuðborgarstefna sem
skilgreini hlutverk
Reykjavíkur fyrir

byggðaþróun í landinu
og stöðu hennar á
landsvísu og gagnvart
erlendum borgum.
n Ríki og sveitarfélögum
verði mögulegt að
veita einstaklingum
stofnstyrki til að
byggja íbúðarhúsnæði
á svæðum þar sem
misgengi byggingarkostnaðar og söluverðs er mikið.
n Skoðaðir verða kostir
þess að nýta námslánakerfið og önnur

kerfi sem hvata fyrir
fólk til að setjast að í
dreifðum byggðum.
n Þjónusta við innflytjendur verði aukin
og skilyrði þeirra til
aðlögunar bætt vegna
mikillar fyrirsjáanlegrar fjölgunar þeirra
á næstu árum.
n Starfsemi fjölmiðla
utan höfuðborgarsvæðisins verði efld.
n Unnið verði að því að
orkukostnaður allra
heimila verði jafnaður.

e kkert markmið í sjálfu sér að fækka
bændum,“ segir Sigurður aðspurður
um nauðsyn þess að viðhalda fjölda
bænda.
Í áætluninni er miðað við að lánin
verði veitt af Byggðastofnun og
árangur af verkefninu verði meðal
annars mældur í fjölda lána og upphæð lánveitinga.
Sigurður segir hugsunina meðal
annars þá að þar sem menn fái ekki
sambærileg kjör og gengur og gerist
vegna þess að bankar líti á viðkomandi svæði sem köld svæði, þá komi
stofnun eins og Byggðastofnun inn
á þann markað í staðinn.
Drög að byggðaáætluninni eru
nú í kynningu í samráðsgátt á vef
Stjórnarráðsins og hægt er að senda
inn umsagnir um hana til 21. mars
næstkomandi.
Sigurður segir að þessi nýja áætlun hafi verið unnin í mun meira
samráði og samstarfi en áður hefur
tíðkast. Helstu markmið hennar eru
að jafna aðgengi að þjónustu, jafna
tækifæri til atvinnu og stuðla að
sjálfbærri þróun um allt land.
adalheidur@frettablaðið.is

Viðurkennt jurtalyf gegn
vægum gigtarverkjum
Fullorðnir: 2 hylki tvisvar á dag. Ekki nota Harpatinum ef þú ert með ofnæmi fyrir jarðhnetum eða soja, eða ert með
sár í maga eða þörmum. Ef þú hefur gallsteina eða liðverki samhliða bólgum, roða eða hita, skaltu hafa samband við
lækni áður en þú notar Harpatinum. Leitaðu til læknis ef þú finnur fyrir aukaverkunum eða ef einkenni eru viðvarandi
eða hafa versnað (2 vikur við vægum meltingartruflunum, 4 vikur við vægum gigtarverkjum). Hvorki ætlað börnum
yngri en 18 ára né þunguðum konum eða konum með barn á brjósti. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum
og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og
aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Fæst í öllum helstu apótekum án lyfseðils

florealis.is/harpatinum
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Veggofn – Ryðfrítt stál / vrn. HT944 187 980

Veggofn – Stál / vrn. HT944 187 865

Veggofn / vrn. HT944 187 849

Rafeindarklukka / Fjölkerfa blástursofn með 9 aðgerðum:
Blástur með elementi, blástur með undirhita, blástur með
gufu (PlusSteam) undir og yfirhiti, undirhiti, affrysting, grill
einfalt, grill tvöfalt, grill og blástur / Sjálfvirk slökkvun ef ofn
gleymist í gangi

Fjölkerfa blástursofn með 9 aðgerðum: Blástur með
elementi, blástur með undirhita (pizza stilling), undir og
yfirhiti, undirhiti, affrysting, grill einfalt, grill og blástur,
hraðhitun, hraðgrill / Ofninn slekkur á blæstri þegar hurð er
opnuð / Hurð með stangarhaldi / Mjúklokun á hurð

Kjöthitamælir sjálfvirkar uppskriftir og hjálparkokkur.
Fjölkerfa blástursofn með 20 aðgerðum: 4 gufukerfi, blástur
með elementi, blástur með elementi orkusparandi, blástur
með undirhita (pizza stilling), undir og yfirhiti, undirhiti,
affrysting, grill einfalt, grill tvöfalt, grill og blástur,.

ÁÐUR: 99.900,- / NÚ: 79.920,-

ÁÐUR: 69.900,- / NÚ: 55.920,-

ÁÐUR: 179.900,- / NÚ: 143.920,-

HELLUBORÐ vrn. HT949 492 125
Keramikhellur með sniðbrún / Fjórar hraðhitahellur / Snertirofar
/ Hægt að læsa helluborðinu / Barnalæsing / Tímastillir á
öllum hellum / Hellan slekkur á sér þegar völdum tíma er náð /
“Automatic”stilling: Byrjar að fara á mesta hita, lækkar síðan niður
á valinn hita / “Stop and Go” stilling: Lækkar og heldur heitu /
Sjálfvirk öryggisslökkvun / Eftirhitagaumljós

ÁÐUR: 89.900,/ NÚ: 71.920,-

20%

Gerið góð kaup!

HELLUBORÐ
vrn. SANZ64M3707AK/UR

30%

Spanhelluborð, niðurfellanlegt / Keramikhellur /
Snertirofar (Sliding) / Hægt að læsa helluborðinu /
Barnalæsing / Tímastillir á öllum hellum: / Hellan
slekkur á sér þegar völdum tíma er náð / Sjálfvirk
öryggisslökkvun / Eftirhitagaumljós

ÁÐUR: 69.900,- / NÚ: 59.415,-

15%
BLÁSTURSOFN
vrn. SANV70K1340BS/EE

95
ÁRA

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15.

Spanhelluborð / Keramikhellur / Stjórntakki er seguldrifinn
snúningssnerill / Hægt að læsa helluborðinu / Barnalæsing /
Tímastillir á öllum hellum / Hellan slekkur á sér þegar völdum tíma
er náð / Sjálfvirk öryggisslökkvun / Eftirhitagaumljós / "One-touch
pause" hægt að gera hlé á eldun

BLÁSTURSOFN vrn. SANV73J9770RS/EE
Gerð: Sjálfhreinsandi, blástursofn og gufu / Sjálfhreinsiaðferð: / Pyrolitisk, hitar upp
í 500° og brennir til ösku / Lítra: 73 lítrar / Nýtanlegt rými (b x h x d): 430 x 365
x 405 / Innvols: Emelerað / Litur: Svartur með stál handfangi og stál köntum. /
Utanmál (b x h x d): 595 x 595 x 566 / Innbyggimál (b x h x d): 560 x 572 x 545mm

ÁÐUR: 189.900,- / NÚ: 161.415,-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HELLUBORÐ vrn. SANZ84J9770EK/EE

ÁÐUR: 179.900,- / NÚ: 152.915,-

Gerð: Tvöfaldur blástursofn / Sjálfhreinsiaðferð:
Katalytisk / Lítra: 70 lítrar / Innvols: Emelerað
/ Litur: Stál, með stálhandfangi / Utanmál (b x h
x d): 595 x 595 x 566 / Innbyggimál (b x h x d):
560 x 572 x 545mm

Opnunartímar:
Virka daga kl. 10-18
1922 - 2017
augardaga kl. 11-15.

I

Rafeindarklukka / Fjölkerfa blástursofn með 10 aðgerðum:
Blástur með elementi, pizza-stilling, blástur með undirhita,
Blátur með + gufa, undir og yfirhiti, undirhiti, affrysting,
grill einfalt, grill tvöfalt, grill og blástur. / Sjálfvirk slökkvun
ef ofn gleymist í gangi / Viðbætt gufa / Kjötmælir /
Barnalæsing á stillingum

ÁÐUR: 89.900,- / NÚ: 71.920,-

HELLUBORÐ / vrn. HT949 492 128
Keramikhellur / Fjórar hraðhitahellur / Með stálramma
Snertirofar / Hægt að læsa helluborðinu / barnalæsing / Tímastillir
á öllum hellum / Hellan slekkur á sér þegar völdum tíma er náð /
“Automatic”stilling: Fer á mesta hita, lækkar síðan niður á valdan hita /
“Stop and Go” stilling: Lækkar og heldur heitu. / Sjálfvirk öryggisslökkvun
/ Eftirhitagaumljós

Talent Pro

Veggofn - Hvítur með sjálfhreinsibúnaði
(catalytic) vrn. HT944 187 855

ÁÐUR: 69.900,- / NÚ: 59.415,-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
nýr vefur
Netverslun

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

nýr vefur
Netverslun
Greiðslukjör
Vaxtalaust
í allt að 12 mánuði

ORMSSON
PENNINN
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
KS
SR BYGG
ORMSSON
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
ORMSSON
PENNINN
TÆKNIBORG
OMNIS
SR BYGG
ORMSSON
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
BLóMSTuRvELLIR
HÚSAVÍK
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI SAUÐÁRKRÓKI
SIGLUFIRÐI
AKUREYRI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
HÚSAVÍK
AKRANESI
SIGLUFIRÐI
AKUREYRI
VÍK -EGILSSTÖÐUM PAN-NESKAUPSSTAÐ ÁRVIRKINN-SELFOSSI VESTMANNAEYJUM BORGARNESI
HELLISSANDI
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211
SÍMI 421 1535 SÍMI 456 4751
SÍMI 455 4500
SÍMI 467 1559 SÍMI 461 5000 SÍMI 464 1515
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333
SÍMI 480 1160
SÍMI 422 2211 SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655
SÍMI 467 1559 SÍMI 461 5000 SÍMI 464 1515
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333

SA Í
NÚ TIL HÚ
GMÚ
LÁVaxtalaust

Greiðslukjör
LA 8
í allt að 12 mánuði

OMNIS
BLóMSTuRvELLIR
AKRANESI
HELLISSANDI
SÍMI 433 0300 SÍMI 436 6655

SKOÐUN
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Meiri kvíði

14. mars 2018

MIÐVIKUDAGUR

Halldór

Þ

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Þetta er
nota bene
sama
samfélag og
botnar
ekkert í því
hvers vegna
fleiri sækja
ekki og
ljúka
verknámi.

að var hreint út sagt ömurlegt að fylgjast
með þeim skrípaleik sem samræmdu próf
in í 9. bekk voru í síðustu viku. Eftir langan
og strangan undirbúningstíma nemenda,
með meðfylgjandi misvísandi skilaboðum
um það hvort þessi próf skiptu máli eða ekki, máttu
þeir þola ítrekaðar kerfisbilanir og aflýsingar. Slíkt
starfsumhverfi er auðvitað ekki leggjandi á nokkra
manneskju, hvað þá þegar búið er að varpa fram
þeim möguleika að árangurinn geti haft sitt að segja
um menntunarmöguleika og framtíð viðkomandi.
Því hlýtur að fylgja kvíði að læra, meiri í dag en í gær.
Það raunalegasta af öllu er þó að árum saman
hefur staðið styr um þessi próf, réttmæti þeirra,
mikilvægi og framkvæmd. Um það vitna ábendingar
fjölda reyndra kennara á þessu stigi. Á meðal þess
sem hefur á stundum átt að réttlæta mikilvægi sam
ræmdu prófanna er að gera yfirvöldum menntamála
það kleift að meta gæði eða árangur skólanna hverju
sinni. Að það sé eðlilegt að leggja þetta á nemendur,
svona tölfræðinnar vegna, svo embættismenn geti
vegið og metið alls konar tölur og gröf. Til þess
hljóta að vera betri leiðir.
Í þessu samhengi er samt ágætt að hafa í huga að
þarna er aðeins prófað í þremur fögum; íslensku,
stærðfræði og ensku, en gamla góða danskan er fyrir
löngu komin út af sakramentinu. En ef við horfum
á þetta með augum krakkanna þá eru skilaboðin til
þeirra væntanlega þau að þetta sé það sem skiptir
mestu máli. Þessi þrjú fög séu lykillinn að því að
komast inn í framhaldsskólann sem hugur þeirra
stendur til og að færni í þeim sé það sem samfélagið
vill að þau leggi á vogarskálarnar svo það sé hægt
að vega þau og meta. Að þau standi sig vel þarna
sé forsendan fyrir því að þau fari áfram þá leið sem
hugur þeirra stendur til en hin verði að finna sér
eitthvað annað að gera. Eitthvað sem skiptir sam
félagið augljóslega minna máli, eins og til að mynda
hvers konar skapandi greinar, handverksgreinar og
fjölmargt fleira sem nútímasamfélag hefur í raun
brýna þörf fyrir. Þetta er nota bene sama samfélag
og botnar ekkert í því hvers vegna fleiri sækja ekki
og ljúka verknámi.
Því miður virðist þetta vera nokkuð lýsandi fyrir
íslenska menntakerfið í heild sinni þar sem vinstri
höndin virðist, oftar en ekki, ekki hafa hugmynd um
það sem sú hægri er að gera og öfugt. Tímarnir hafa
breyst en menntakerfið setið eftir og velt því fyrir
sér hvernig sé best að kanna þekkingu allra í 9. bekk
í íslensku, stærðfræði og ensku.
Kannski er samræmingarinnar ekkert endilega
þörf í því að vega og meta blessaða nemendurna
og fylla þá af kvíða um að framtíð þeirra sé að veði,
heldur að skapa heildstæðara og betra mennta
kerfi. Menntakerfi þar sem hæfileikar nemenda eru
lagðir að jöfnu og metnir að verðleikum. Þar sem
hver og einn nemandi er hvattur áfram á forsendum
hæfileika sinna og öllum þeim dásamlegu og ólíku
hæfileikum sem búa í þessu unga fólki er hampað til
jafns.

Frá degi til dags
Pönk á hvolfi
Baldur Hermannsson blandar
sér á Facebook í harkalega deilu
stjórnenda Útvarps Sögu við
sóknarprestinn Davíð Þór Jónsson vegna pönklags sem hann
samdi um Arnþrúði Karlsdóttur.
Hann spáir því að ekki verði
„logn umhverfis ríkiskirkjuna
meðan Davíð Þór þjónar fyrir
altari“ og vekur síðan athygli á
„dýpsta og viturlegasta“ innlegginu í umræðuna frá Berki
Gunnarssyni rithöfundi sem segir
pönkið eitthvað orðið öfugsnúið
„þegar þeir sem eru innangarðs
hjá valdinu nota pönk til að
níðast á þeim sem eru utangarðs.
Þá er allt komið á hvolf“.
Viðreisn Trumpast
Slagorð Viðreisnar og loforð um
að „rugga bátnum“ vekur athygli
Björns Bjarnasonar, fyrrverandi
ráðherra, sem setur frasann í
stærra samhengi á vefsíðu sinni
Björn.is. Hann tengir sjóriðu
Viðreisnar við áróðurstækni
Steves Bannon, sem var helsti
hugmyndafræðingur Donalds
Trump á endaspretti kosningabaráttunnar. Hann gerði mikið
úr mikilvægi þess að vera með
bægslagang en hvolfdi bátnum
þegar í Hvíta húsið var komið og
hrökklaðist burt. Björn segir slagorð Viðreisnar „hannað í anda
stjórnmálastarfs“ Trumps en
efast um að flokkurinn „hafi afl til
þess að standa undir slagorðinu.
Bannon gæfi henni þó kannski 3
fyrir viðleitni“.
thorarinn@frettabladid.is

Neitar að læra af
reynslunni

Í

sland er statt á krossgötum. Á að leyfa stórfellt
iðnaðareldi í sjókvíum með norskum erfðabreytt
um laxi, eða skal hafa allt eldi á landi, þar sem hægt
er að hreinsa frárennsli frá eldiskvíum og koma í veg
fyrir erfðablöndun við okkar villtu stofna?
Svarið við þessari spurningu ætti að liggja í augum
uppi, sérstaklega þegar skoðuð er reynsla þjóða sem
þegar leyfa umfangsmikið sjókvíaeldi og glíma fyrir
vikið við mengun og þurfa að horfa á sína villtu laxa
Freyr Frostason stofna missa hæfileikann til að komast af í náttúrunni
vegna varanlegs skaða af blöndun við það búdýr sem
arkitekt og foreldislaxinn er orðinn.
maður stjórnar
„Líkt og vera ber á tímamótum eigum við líka að
Icelandic Wildlife
líta til framtíðar; nestuð reynslu fortíðarinnar og með
Fund
það að markmiði að læra af reynslunni,“ segir í ávarpi
formanns undirbúningsnefndar Alþingis vegna aldar
afmælis fullveldis Íslands á þessu ári.
Höfundur þessara skynsamlegu orða er Einar K. Guð
finnsson, en hann hefur samhliða þessari formennsku
tekið að sér að vera talsmaður norskra fiskeldisrisa,
sem eru meirihlutaeigendur í íslensku laxeldi. Í því
Reynslan
hlutverki vill Einar hins vegar hvorki horfa til „reynslu
sýnir okkur
fortíðarinnar“ né „læra af reynslunni“.
afdráttarÍ frétt sem birtist á frettabladid.is þess efnis að Wash
ingtonríki í Bandaríkjunum hefur bannað sjókvíaeldi
laust að
á atlantshafslaxi vegna mengunar og síendurtekinna
sjókvíar eru
slysasleppinga, gerir Einar lítið úr þeim lærdómi sem af
svo frumþví má draga. Í fréttinni segir Einar að „kvíabúnaðurinn
stæð og
sem þarna er notaður er af allt annarri gerð en þeirri
sem notaður er hér á landi og Noregi og víðar“.
takmörkuð
Staðreyndin er þó sú að aðeins eru örfáar vikur frá
tækni að
því að tugþúsundir laxa sluppu úr tveimur eldiskvíum
þær bila fyrr
við Noreg og bara á síðustu 11 mánuðum hefur verið
eða síðar.
tilkynnt um þrjú stórslys í sjókvíaeldi við Skotland, allt
hjá fyrirtækjum sem eru í meirihlutaeigu Norðmanna.
Við eigum
Reynslan sýnir okkur afdráttarlaust að sjókvíar eru
að læra af
svo frumstæð og takmörkuð tækni að þær bila fyrr eða
því.
síðar. Við eigum að læra af því.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Einar Þór Sverrisson Forstjóri: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum
án endurgjalds. Issn 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5800, ritstjorn@frettabladid.is helgarblað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is Markaðurinn: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is Lífið: Guðný Hrönn Antonsdóttir gudnyhronn@frettabladid.is Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@frettabladid.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is
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Hinar mörgu hliðar brotthvarfs
Hrönn
Baldursdóttir
náms- og
starfsráðgjafi

N

ýlega gaf Menntamálastofnun
út skýrslu um ástæður brotthvarfs úr framhaldsskólum
haustönnina 2017. Niðurstöðurnar
eru svipaðar og undanfarin ár og enn
vekur mesta athygli að 141 hætti vegna
andlegra veikinda. Það er vissulega
alvarlegt og löngu tímabært að sálfræðiþjónusta sé öllum aðgengileg
innan heilbrigðistryggingakerfisins.
En hvað með hina 611 sem hættu?
Skoðum helstu þættina:
l 213 var vísað úr skóla vegna brots á
mætingarreglum. Helstu skýringarnar
eru mikil vinna, lítill svefn, mikil tölvuog samfélagsmiðlanotkun, vanlíðan,
stefnuleysi og agaleysi. Nemendur
sem eru á skólastyrk mæta að jafnaði
mun betur og gæti því aukin áhersla á
styrkjakerfi bætt úr.
l 95 vildu fara að vinna. Af hverju
vildu þeir það? Hjá mörgum er skýringin mikill skólaleiði sem hefur
jafnvel byggst upp frá því snemma í
grunnskóla. Starfsreynsla er ómetanleg og hafa margir mannast, þroskast
og eflst við að vinna og komið aftur í
skóla síðar, tilbúnir í nám. Hins vegar
tefur vinnan námsframvindu mjög
margra. Aðeins 14 nefna fjárhagsskort
sem ástæðu fyrir að þau hættu í námi.
Hugsanlega er það líka ástæðan hjá
einhverjum þeirra 95 sem vildu fara
að vinna, enda sú skýring auðveldari
en að nefna fjárskort.
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l 123 hættu vegna námsins; 99 vegna
áhugaleysis/tilgangsleysis og 24 vegna
þess að námið var of erfitt. Þetta er
stór hópur og má að miklu leyti skrifa
á ónógan námslegan undirbúning og
litla náms- og starfsfræðslu. Það eru
um 100 brautir í framhaldsskólum
landsins, yfir 300 námsleiðir í grunnnámi háskóla og tugir námsleiða hjá
símenntunarmiðstöðvum, stofnunum
og fyrirtækjum. Það ættu því allir að
geta fundið eitthvað spennandi ef
réttur undirbúningur og fræðsla er til
staðar.
Tölur sýna að á Íslandi er mun
minni náms- og starfsfræðsla og ráðgjöf en í löndum sem við berum okkur
saman við. Lengi hefur verið mælt
með að miða við 300 nemendur á
hverja stöðu náms- og starfsráðgjafa
en ekki hefur orðið af því. Í dag miða
Finnar t.d. við 250 nemendur á hvert
stöðugildi náms- og starfsráðgjafa.
Ef ég tek þetta saman þá finnst mér,
eftir tuttugu ára reynslu sem námsog starfsráðgjafi í grunn- og framhaldsskóla, algengustu ástæður brotthvarfs vera: stefnuleysi og óvissa með
náms- og starfsval. Of lítil þjónusta
við nemendur með slakan námslegan
undirbúning, athyglisbrest og á einhverfurófi. Mikil vinna vegna eigin
framfærslu, agaleysi, mikil tölvu- og
netnotkun, lítill svefn og slæmt mataræði.
Ástæður brotthvarfs eru margvíslegar og því þurfa viðbrögðin að
vera margvísleg eins og fram kemur
í öllum þeim skýrslum sem til eru.
Allir í samfélaginu geta haft áhrif
þar um en ég vil nefna örfáa punkta.
Ef við byrjum á skólakerfinu þá hefur
kastljósinu aðallega verið beint að
framhaldsskólunum. Þeir hafa í mörg

ár verið að bregðast við með ýmsum
hætti og hafa fengið styrki til að auka
ýmsa þjónustu. Kerfið sjálft er alltaf
að batna þó enn sé það gamaldags á
mörgum stöðum.
Þó að brotthvarfsferlið byrji á
grunnskólaaldri þá hefur mér vitanlega ekki verið kallað eftir áætlunum
grunnskóla og sveitarfélaga um markvissa vinnu gegn því. Ég er ánægð með
„nýja“ námskrá grunnskólanna (2011)
og sé að margt verður enn betra þegar
skólarnir hafa efni á að vinna að fullu
samkvæmt henni. Við hljótum þó að
kalla eftir markvissari aðgerðaáætlun
á þessu skólastigi.
Einnig vil ég kalla atvinnulífið til
ábyrgðar á hluta brotthvarfsins en
það sem að því snýr er að veita námsmönnum sem eru í vinnu svigrúm
til að sinna náminu. Það er skortur
á vinnuafli og nemendur finna það.
Margir þeirra tjá sig um mikinn
þrýsting á að vinna meira og mörg
fyrirtæki taka ekki tillit til álagstíma í
skólum eins og próftíma þó sum geri
það vissulega.
Heildstætt og öflugt skipulag á
starfskynningum og sífelld framleiðsla
fræðsluefnis um störf og atvinnulífið þarf að vera fyrir hendi. Yfirvöld
menntamála, atvinnuvega og atvinnulífið þyrftu í sameiningu að koma að
því skipulagi.
Við hin fullorðnu mættum líka líta
í eigin barm, skoða eigin viðhorf og
hvernig þau birtast í tali okkar um
störf og nám. Við getum verið agaðri
og þannig betri fyrirmyndir og síðast
en ekki síst hætt að snobba svona
mikið fyrir bóknámi og háskólanámi.
Við höfum efni á að gera betur og
meiri menntun skilar aukinni hagsæld
fyrir allt samfélagið!

Áfangasigur
Ellert B.
Schram
formaður FEB

Látum ekki um okkur
spyrjast að við gleymum
þeim sem verða útundan.

N

úna, um daginn, samþykkti
ríkisstjórnin að skipa vinnuhóp, með fulltrúum aldraðra,
sem skoða skal stöðu þeirra eldri
borgara sem minnstu tekjur hafa
og búa við fátækt. Reyndar hefur
vinnuhópurinn, í framhaldinu, það
hlutverk að rýna þau mál sem varða
mörg önnur „klögumál“ af hálfu ellilífeyrisþega, svo sem húsnæði, þjónustu, hjúkrun, frítekjumörk o.s.frv. En
sem sagt, hagur eldri borgara verður
skoðaður og ræddur, með það fyrir
augum, að gera betur í öldrunarmálum. Ég tek hatt minn ofan fyrir Katrínu forsætisráðherra og Ásmundi
velferðarráðherra, sem bæði tóku
tillögum um endurskoðun á kjörum
aldraðra skjótt og vel. Ég segi heyr,
um þau bæði tvö, og ríkisstjórnina,
sem hefur fallist á þessi vinnubrögð.
Í gamla daga, í fótboltanum, var
fagnað þegar sigur vannst í einum
leik. Það var áfangi hverju sinni, sem
færði þig nánar að meistaratigninni.
Sama má segja um það samkomulag
sem nú hefur tekist varðandi málefni
eldri borgara. Meistaramarkið hefur
ekki verið skorað en skrefið er í rétta
átt, upphlaup sem getur endað með
sigurmarki. Þannig líður mér þessa
dagana. Við erum að nálgast áfangann og úrslitin. Og kannski skulum
við ekki tala um sigur, heldur sam-

kennd og mannúð og réttlæti.
Við erum auðvitað ekki í kappleik, þegar um er að ræða hag og
stöðu samborgara okkar og þegar
ævikvöld þeirra er á dagskrá. Við
erum ekki að rífast, ekki að humma
ábyrgðina fram af okkur, né heldur
hundsa samborgara okkar, sem
þurfa á hjálp að halda. Við erum og
verðum að horfast í augu við þá staðreynd, að sumir á meðal okkar, hafa
misst af lestinni. Hafa orðið útundan.
Það er okkar hinna, þeirra sem yngri
eru, þeirra sem betur búa, þeirra sem
ráða, að rétta höndina og hjálpina til
þeirra sem búa við fátækt, veikindi og
einangrun.
Það er margt sem laga þarf en
byrjum á þessu. Tökum fyrsta skrefið.
Íslendingar eru sagðir vera með ríkustu þjóðum heims. Já, það er fínt, en
það er alveg sama hvort við erum rík
eða ekki rík. Látum ekki um okkur
spyrjast að við gleymum þeim sem
verða útundan, sem ekki eiga í sig og
á, þeim sem eru komnir á aldur og
hafa hvorki þrek né tíma til að rétta
úr kútnum. Hjálpum þeim. Tryggjum
þeim áhyggjulaust ævikvöld. Nú skulum við bretta upp ermarnar.

ENDURNÝJAÐU TENGSLIN
VIÐ ÞAÐ MIKILVÆGA Í LÍFINU

NÝR ŠKODA KODIAQ MEÐ MÖGULEIKA Á 7 SÆTUM.
Það er mikilvægt að vera í góðum tengslum við fólkið sitt og náttúruna. Á fjórhjóladrifnum KODIAQ
með val um sjö sæti og glerþak, getur þú sameinað þetta tvennt og notið þess að ferðast með ánægju.
Endurnýjaðu tengslin við það mikilvægasta í lífinu á nýjum ŠKODA KODIAQ.
HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

ŠKODA KODIAQ frá:

5.590.000 kr.
www.skoda.is
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Haukar deildarmeistarar eftir fjórtánda sigurleikinn í röð

MI Ð V I K U DA G U R

Nýjast

Domino’s-deild kvenna

Valur - Haukar

67-71

Valur: Aalyah Whiteside 29/16 fráköst,
Bergþóra Holton Tómasdóttir 15, Guðbjörg
Sverrisdóttir 10, Dagbjört Dögg Karlsdóttir
4, Elín Sóley Hrafnkelsdóttir 4, Dagbjört
Samúelsdóttir 2, Ragnheiður Benónísdóttir
2, Hallveig Jónsdóttir 1.
Haukar: Helena Sverrisdóttir 16/20 fráköst/11 stoðsendingar, Whitney Frazier
16/8 fráköst, Þóra Kristín Jónsdóttir 14,
Sigrún Björg Ólafsdóttir 10, Ragnheiður
Björk Einarsdóttir 6, Rósa Björk Pétursdóttir 4, Fanney Ragnarsdóttir 3, Anna Lóa
Óskarsdóttir 2.

Meistaradeild Evrópu, 16-liða
úrslit, seinni leikir

Man. Utd. - Sevilla

1-2

0-1 Wissam Ben Yedder (74.), 0-2 Ben
Yedder (78.), 1-2 Romelu Lukaku (84.).
Sevilla vann einvígið 2-1 samanlagt.

Roma - Shakhtar
1-0 Edin Dzeko (52.).

1-0

Roma fór áfram á útivallarmörkum, 2-2.

Norður-Íri í
vörnina hjá KR
Hátíð í boði HelenuHelena Sverrisdóttir skoraði 16 stig, tók 20 fráköst og gaf 11 stoðsendingar þegar Haukar unnu Val, 67-71, í gær. Með sigrinum,
sem var sá fjórtándi í röð, tryggðu Haukar sér deildarmeistaratitilinn í Domino’s-deild kvenna. Haukar verða því með heimavallarrétt út úrslitakeppnina. Valskonur, sem hafa tapað tveimur leikjum í röð, sitja í 2. sæti deildarinnar. Keflavík er í 3. sæti og Stjarnan því fjórða. Fréttablaðið/anton

Aðstaða Breiðabliks sprungin

Fjölmennasta knattspyrnudeild landsins glímir við aðstöðuleysi. Breiðablik vill upphitaðan gervigrasvöll
við hliðina á Fífunni en Kópavogsbær er ekki á sama máli. Blikar gætu þurft að takmarka fjölda iðkenda.
Fótbolti Knattspyrnudeild Breiðabliks hefur boðað til félagsfundar
næsta þriðjudag þar sem aðstöðuvandi félagsins yfir vetrarmánuðina
verður til umræðu.
Knattspyrnudeild Breiðabliks er
sú langfjölmennasta á landinu, með
1.600 iðkendur, og að sögn Orra
Hlöðverssonar, formanns knattspyrnudeildarinnar, er aðstaðan
komin yfir þolmörk. Álagið á
gervigrasinu í Fífunni er sérstaklega mikið og Breiðablik hefur m.a.
þurft að leigja aðstöðu af félögum í
Reykjavík sem og í Sporthúsinu.
„Þrátt fyrir að aðstaðan teljist
býsna góð miðað við það sem geng-

ur og gerist breytir það því ekki að
hún er löngu sprungin,“ sagði Orri í
samtali við Fréttablaðið í gær.
Ósk forráðamanna Breiðabliks er
að fá upphitaðan gervigrasvöll við
hliðina á Fífunni en Kópavogsbær
vill frekar leggja nýtt gervigras á
gervigrasvöllinn í Fagralundi í Fossvogsdal. Breiðablik tók við þeirri
aðstöðu af HK fyrir nokkrum árum.
„Við sjáum gríðarlegt hagræði í
því. Að dreifa ekki kröftum okkar og
starfsemi, vinnuaðstöðu þjálfara og
skutli foreldra á alltof marga staði,“
segir Orri um gervigrasvöllinn sem
Blika dreymir um. „Það er ekki öll
nótt úti enn að okkar ósk verði ofan

á. Þetta er bara eins og að reka fyrirtæki á einum stað frekar en 2-3.“
Orri segist vona að Breiðablik
þurfi ekki að grípa til örþrifaráða
eins og að takmarka fjölda iðkenda
hjá félaginu.
„Það er ætlast til að við tökum
endalaust við iðkendum og það
er að sjálfsögðu okkar stefna að
bjóða alla velkomna. En ef aðstaðan
rýmkar ekki er hætta á við getum
ekki tekið við öllum þessum börnum,“ segir Orri en í fjölmennustu
flokkum Breiðabliks eru um 150
iðkendur.
Orri segir að það hafi einnig
komið til tals að leggja gervigras á

Ef aðstaðan rýmkar
ekki er hætta á að
við getum ekki tekið við
öllum þessum börnum.
Orri Hlöðversson, formaður
knattspyrnudeildar Breiðabliks

aðalvöll Breiðabliks, Kópavogsvöll.
„Það hefur verið rætt en við
höfum frekar horft til flatanna við
hliðina á Fífunni. Það er ódýrari
aðgerð. Það eru skiptar skoðanir á
þessu eins og hjá öllum félögum,“
segir Orri að endingu.
ingvithor@frettabladid.is
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Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla | 108 Reykjavík | Sími: 585 2888

fótbolti KR hefur samið við norður-írska varnarmanninn Albert
Watson út tímabilið 2019.
Hann hefur leikið með Edmonton
í næstefstu deild í Bandaríkjunum
undanfarin fjögur ár. Hann var
tvisvar valinn í úrvalslið deildarinnar og var fyrirliði Edmonton.
Watson, sem er 32 ára, lék áður
með Ballymena United og Linfield
í heimalandinu. Hann vann nokkra
titla með síðarnefnda liðinu.
Watson hefur æft með KR undanfarið. Hann gæti leikið sinn fyrsta
leik með liðinu gegn Keflavík 24.
mars. Auk Watsons hefur KR fengið
Kristin Jónsson, Pablo Punyed og
Björgvin Stefánsson í vetur. – iþs

OPIÐ ALLA DAGA

Sigurður Bragason hefur verið aðstoðarþjálfari ÍBV undanfarin ár.
Fréttablaðið/Ernir

Stígur til hliðar
eftir að hafa
lamið leikmann
handbolti Sigurður Bragason hefur
stigið til hliðar sem aðstoðarþjálfari karlaliðs ÍBV í handbolta vegna
atviks sem átti sér stað í bikarfögnuði Eyjamanna á laugardaginn.
Sigurður réðist þá á Theodór Sigurbjörnsson, einn besta leikmann ÍBV,
og gisti fangageymslur aðfaranótt
sunnudags.
Í fréttatilkynningu frá handknattleiksdeild ÍBV segir að ákveðið hafi
verið að Sigurður stígi til hliðar
í öllum störfum fyrir félagið um
óákveðinn tíma. Þar segir jafnframt
að Sigurður og Theodór hafi sæst og
að atvikið sé harmað.
Sigurður hefur verið aðstoðarþjálfari ÍBV undanfarin ár. Hann
lék á sínum tíma með liðinu og var
markahæsti leikmaður í sögu ÍBV,
þar til Theodór tók metið af honum
í vetur. – iþs

Markaðurinn
Miðvikudagur 14. mars 2018
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Sjóðurinn

sannaði
mikilvægi
Framkvæmdastjóri
Framtakssjóðs Íslands
segir sjóðinn ekki aðeins
hafa skilað góðri ávöxtun heldur einnig stöndugum félögum. Eiginlegri starfsemi er lokið.
Ávöxtun sjóðsins nemur
um 110 prósentum.
Lagt verður til að ríkinu
verði afhent vörumerkið
Icelandic. »6-7

Fréttablaðið/valli

sitt

»2

Bankinn teflir fram Ara
og Elínu í stjórn Borgunar
Íslandsbanki skiptir út tveimur af
þremur óháðum stjórnarmönnum
sínum og tilnefnir Ara Daníelsson og
Elínu Jónsdóttur í stjórn Borgunar.
Deilur innan hluthafahóps hafa sett
mark sitt á starfsemi félagsins.

»4

Ábyrgð eftirlitsins mikil í
gjörbreyttu umhverfi
Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir verslanir
verða að bregðast við gjörbreyttu
samkeppnisumhverfi ef ekki á illa að
fara. Við slíkar aðstæður sé ábyrgð
samkeppnisyfirvalda mikil.

»10

Aukin nýsköpun er hagsmunamál lífeyrissjóða
„Það hljóta að vera tækifæri til að
styðja mun betur við nýsköpun –
bæði með auknum fjárfestingum
lífeyrissjóða í ungum framsæknum
fyrirtækjum og ekki síður innan
rótgróinna fyrirtækja í eigu sjóðanna,“ segir í grein Konráðs Guðjónssonar, hagfræðings Viðskiptaráðs.

Sjónmælingar eru okkar fag
Tímapantanir í síma:
Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500
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Herdís Fjeldsted kemur
inn í stjórn Arion banka

H

erdís Dröfn Fjeldsted, fráfarandi framkvæmdastjóri
Framtakssjóðs Íslands,
hefur verið tilnefnd af Kaupskilum,
dótturfélagi Kaupþings, sem nýr
stjórnarmaður í Arion banka. Herdís tekur sæti í stjórninni á aðalfundi bankans á morgun, fimmtudag, en á sama tíma fara þær Kirstín
Flygenring og Þóra Hallgrímsdóttir
úr stjórn, samkvæmt heimildum
Markaðarins. Kirstín hefur verið
fulltrúi Bankasýslunnar í stjórninni
en ríkið seldi sem kunnugt er 13
prósenta hlut sinn í Arion banka
í lok síðasta mánaðar. Stjórnarmönnum bankans fækkar við þessar breytingar úr átta í sjö.
Herdís, sem er viðskiptafræðingur að mennt, hefur verið framkvæmdastjóri Framtakssjóðsins frá
2014 en mun núna láta af því starfi
þar sem eiginlegri starfsemi sjóðsins
er lokið. Þá er hún stjórnarformaður
Icelandic Group og hefur á undanförnum árum meðal annars einnig
setið í stjórnum VÍS, Invent Farma,
Promens og Icelandair Group.
Þrír nýir stjórnarmenn hafa
komið inn í stjórn bankans á
síðustu tólf mánuðum. Steinunn

Herdís
Fjeldsted

Kristín Þórðardóttir, sem starfaði
áður hjá Beringer Finance í Noregi,
tók sæti í stjórninni 30. nóvember og þá var Jakob Ásmundsson,
fyrrverandi forstjóri Straums fjárfestingarbanka, kjörinn í stjórn á
aðalfundi í mars í fyrra. Steinunn er
tilnefnd af Attestor Capital, sem á
12,44 prósenta hlut í Arion banka,
en hinir sex stjórnarmenn bankans
eru allir tilnefndir af Kaupskilum,
sem eiga tæplega 56 prósenta hlut.
Í lok síðasta mánaðar keyptu
24 íslenskir verðbréfasjóðir ásamt
tveimur núverandi erlendum hluthöfum, Attestor og Goldman Sachs,
samanlagt 5,4 prósenta hlut í Arion
banka. Í kjölfarið var ákveðið að
greiða hluthöfum bankans 25 milljarða króna í arð, að frádregnum
kaupum á eigin bréfum sem námu
17,1 milljarði. – hae

markaðurinn
Útgáfufélag 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5800
Netfang ritstjorn@markadurinn.is | Sími 512 5000 | Fax 512 5301
Ritstjóri Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is
Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir
Netfang auglýsingadeildar auglysingar@frettabladid.is Veffang frettabladid.is
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Tilnefnir Ara og Elínu
í stjórn Borgunar
Íslandsbanki skiptir út tveimur af þremur óháðum stjórnarmönnum sínum
og tilnefnir Ara Daníelsson og Elínu Jónsdóttur í stjórn Borgunar. Deilur innan
hluthafahóps hafa sett mark sitt á starfsemina en aðalfundur fer fram á morgun.

Í

slandsbanki tilnefnir Elínu
Jónsdóttur, fyrrverandi framkvæmdastjóra VÍB, eignastýringarþjónustu bankans, og Ara
Daníelsson, fyrrverandi framkvæmdastjóra Glitnis í Lúxemborg,
sem nýja stjórnarmenn í greiðslukortafyrirtækinu Borgun, samkvæmt
heimildum Markaðarins. Munu þau
koma inn í stað Erlends Magnússonar, sem hefur verið stjórnarformaður
Borgunar frá 2015, og Sigrúnar Helgu
Jóhannsdóttur lögmanns, á aðalfundi félagsins á morgun, fimmtudag, en bankinn ákvað að skipta út
tveimur af þremur óháðum stjórnarmönnum sínum í stjórn Borgunar.
Íslandsbanki er stærsti hluthafi
félagsins með 63,5 prósenta hlut.
Elín, sem var forstjóri Bankasýslu
ríkisins á árunum 2009 til 2011, hafði
verið framkvæmdastjóri VÍB í þrjú
ár þegar henni var sagt upp störfum
í maí 2017 í tengslum við breytingar
á skipulagi Íslandsbanka. Hún hefur
á undanförnum árum meðal annars
setið í stjórnum TM, Icelandair, Regins
og Eyris Invest. Ari er framkvæmdastjóri og einn eigenda lúxemborgíska
eignaumsýslu- og ráðgjafarfyrirtækisins Reviva Capital, sem var stofnað
af Ara og þremur öðrum lykilstarfsmönnum Glitnis í Lúxemborg árið
2010, en félagið hafði umsjón með
umsýslu og innheimtu eignasafns
Glitnis og Landsbankans í Lúxemborg.
Ari er ekki ókunnugur starfsemi Borgunar en hann var í stjórn félagsins á
árunum 2006 og 2007.
Deilur innan hluthafahóps Borgunar hafa sett nokkuð mark sitt á
starfsemi greiðslukortafyrirtækisins
undanfarin misseri og ár. Þannig var
greint frá því í Markaðnum í síðustu
viku að stjórn Borgunar teldi það
ámælisvert ef Íslandsbanki kom
því á framfæri við Fjármálaeftirlitið
(FME) að félagið hefði ekki staðið við
skuldbindingar sínar um að eiga ekki
í viðskiptum við fyrirtæki sem væru
á sérstökum bannlista sem bankinn
hafði útbúið. Sendi stjórn fyrirtækisins bréf til stjórnar Íslandsbanka 1.
mars síðastliðinn þar sem sagði að
niðurstaða sameiginlegs starfshóps,
sem var skipaður í árslok til að kanna
hlítni Borgunar við yfirlýsingu sem
þáverandi forstjóri undirritaði gagnvart bankanum um greiðslumiðlun
í október 2016, hefði leitt í ljós að
engin gögn sýndu fram á slík brot.

Deilur innan hluthafahóps Borgunar hafa sett nokkurt mark á starfsemi
greiðslukortafyrirtækisins undanfarin misseri og ár. Fréttablaðið/Ernir
Elín Jónsdóttir,
fyrrverandi
framkvæmdastjóri VÍB

Ekki var þó samstaða um það
innan starfshópsins að Borgun hefði
starfað í samræmi við yfirlýsinguna.
Þannig var það skoðun fulltrúa
Íslandsbanka að Borgun hefði mátt
vera það ljóst að félagið hefði miðlað
alþjóðlegum greiðslum til aðila sem
störfuðu í atvinnugreinum sem væru
sérstaklega útsettar fyrir peningaþvætti eftir að yfirlýsingin var undirrituð og þangað til bannlistinn tók
gildi innan Borgunar 13. mars 2017.
Nær listinn til meira en hundrað
aðila sem Íslandsbanki bannaði
Borgun að eiga í viðskiptum við.
Þá var í frétt ViðskiptaMoggans
um miðjan síðasta mánuð sagt frá
óánægju vegna þess sem heimildarmenn blaðsins kölluðu „óeðlileg“
afskipti Birnu Einarsdóttur, bankastjóra Íslandsbanka, af ráðningarferli
nýs forstjóra, Sæmundar Sæmundssonar, í lok síðasta árs. Var þar full-

Ari Daníelsson,
stofnandi og einn
eigenda Reviva
Capital

yrt að Birna hefði sett þrýsting á
stjórnarmenn um að ráða Katrínu
Olgu Jóhannesdóttur, formann Viðskiptaráðs, í starfið. Birna hafnaði
því að bankinn hefði ákveðið að
skipta út tveimur af þremur stjórnarmönnum sínum vegna ákvörðunar
stjórnarinnar um að ráða Sæmund.
Þá hafi hún einungis hvatt stjórn
Borgunar til að taka viðtöl við kandídata af báðum kynjum.
Afkoma Borgunar versnaði til
muna í fyrra og nam hagnaður
félagsins um 350 milljónum króna
borið saman við 1.600 milljóna
hagnað af reglulegri starfsemi árið
áður. Það skýrist einkum af því að
erlendar tekjur Borgunar lækkuðu
nokkuð milli ára sem hafði neikvæð
áhrif á þóknanatekjur kortafyrirtækisins. Eigið fé Borgunar var um
6,8 milljarðar í árslok 2017.
hordur@frettabladid.is

Stefnt að opnun tveggja Domino’s-staða
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tefnt er að því að opna tvo
Domino’s-pitsustaði hér á landi
í ár, að sögn Davids Wild, forstjóra Domino’s í Bretlandi (Domino’s Pizza Group, DPG), sem á 95
prósenta hlut í Domino’s á Íslandi.
Stjórnendur keðjunnar telja að
fjölga megi pitsustöðum hér um 30
prósent eða sjö staði.
Wild sagði á fundi með fjárfestum
í síðustu viku, þegar kynntar voru
bráðabirgðatölur vegna reksturs
pitsukeðjunnar í fyrra, að mikil
tækifæri væru fyrir hendi til þess að
gera reksturinn hér á landi skilvirkari og afkastameiri og nýta þannig
„einstaka“ markaðsstöðu íslensku
keðjunnar.
Salan jókst um 10,8 prósent á síðasta ári, borið saman við 16 prósent
árið 2016, en fram kemur í fjárfestakynningunni að vikuleg meðaltalssala íslensku Domino’s-staðanna
sé sú mesta á heimsvísu sé miðað
við höfðatölu. „Þrátt fyrir afar háa

var söluvöxtur Domino’s á
Íslandi í fyrra.

Fjölga má Domino’s stöðum á Íslandi
um 30 prósent. Fréttablaðið/Eyþór

meðaltalssölu erum við enn að
auka vöxtinn meira og meira,“ sagði
Wild. „Þetta er frábær rekstur og við
erum mjög ánægð með að hafa ekki
aðeins tekist að eignast ráðandi hlut
heldur 95 prósent rekstrarins.“
DPG, sem er skráð í kauphöllinni
í Lundúnum, keypti í desember

á síðasta ári 44,3 prósenta hlut í
íslenska einkahlutafélaginu Pizza
Pizza, eiganda og sérleyfishafa
Domino’s á Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Eftir kaupin á breska keðjan
95,3 prósenta hlut í Pizza Pizza. Um
leið hurfu fjárfestingarfélagið Eyja, í
eigu hjónanna Birgis Þórs Bieltvedt
og Eyglóar Bjarkar Kristjánsdóttur,
félagið Edda, í eigu lífeyrissjóða, og
Högni Sigurðsson út úr hluthafahópnum.
Auk Pizza Pizza á breska félagið
einnig rekstur Domino’s í Bretlandi,
17 pitsustaði í Sviss og þriðjungshlut
í þýskum sérleyfishafa Domino’s. – kij

Besta bankaappið*
verður enn betra
Nú getur þú:
• Greitt marga reikninga í einu
• Sett reikninga í sjálfvirka greiðslu
• Greiðsludreift reikningum á kreditkort
• Fengið tilkynningu um nýja reikninga
og reikninga á eindaga
• Byrjað reglulegan sparnað

*Skv. könnun MMR
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Samkeppniseftirlitið haldi vöku sinni

A

Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir verslanir verða að bregðast við gjörbreyttu samkeppnisumhverfi ef ekki á illa
að fara. Við slíkar aðstæður sé ábyrgð samkeppnisyfirvalda mikil. Þau verði að taka tillit til aukinnar netverslunar og samkeppni.

ndrés Magnússon,
framkvæmdastjóri
Samtaka verslunar
og þjónustu, segir
að þrátt fyrir gott
starfsumhverfi hafi
verslun og þjónusta aldrei staðið
frammi fyrir eins miklum áskorunum og um þessar mundir.
„Það er mikil áskorun fyrir verslanir að bregðast við gjörbreyttum
þörfum nýrrar aldamótakynslóðar.
Hætt er við því að illa muni fara fyrir
þeim verslunum sem munu sitja
með hendur í skauti,“ segir hann í
samtali við Markaðinn.
Ör tækniþróun með stóraukinni
netverslun, breytt neysluhegðun
ungs fólks og innreið alþjóðlegra
stórfyrirtækja, líkt og Costco og
H&M, á íslenskan markað feli í sér
mikla áskorun fyrir íslenska verslun. Til viðbótar þurfi hún að takast
á við miklar kostnaðarhækkanir.
„Það er til dæmis greinilegt að
sum fyrirtæki hafa reynt að búa sig
undir þetta gjörbreytta umhverfi
með því að leita leiða til þess að
sameinast og ná fram stærðarhagkvæmni. Við slíkar aðstæður er
ábyrgð samkeppnisyfirvalda mjög
mikil. Þau verða að fylgjast afar vel
með þeirri hröðu þróun sem er að
eiga sér stað á markaðinum og taka
tillit til stækkandi hlutdeildar netverslunar og innkomu nýrra fyrirtækja. Það er gríðarleg áskorun fyrir
samkeppnisyfirvöld að halda vöku
sinni.“

Þrýstingur að skapast
á hærra verðlag
Andrés segir óumdeilt að verðbólguþrýstingur hafi aukist á
síðustu mánuðum. Fyrirtæki hafi
reynt að bregðast við miklum
kostnaðarhækkunum með
hagræðingu, uppsögnum og í einhverjum tilfellum verðhækkunum.
„Við höfum bent á að umhverfið í fyrra hafi verið eins hagstætt
og það gat verið. Þrátt fyrir gríðarlegar launahækkanir sem fyrirtæki
þurftu að taka á sig lét verðbólgan
ekki á sér kræla. Það er erfitt að
sjá hvernig það getur haldið áfram
með sama hætti.“
Laun hafi hækkað mikið síðustu
ár og muni hækka enn frekar
þegar kjarasamningsbundnar
launahækkanir taka gildi í maí.
Auk þess sé verðbólga erlendis að
aukast sem muni óhjákvæmilega
hafa áhrif hér á landi, enda flytjum
við stóran hluta af almennum
neysluvarningi inn til landsins.
Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu, segir starfsumhverfið gott. Fréttablaðið/Valli

Hagar og N1 eru á meðal þeirra
félaga sem hafa reynt að bregðast
við breyttu samkeppnisumhverfi
með áformum um að færa út kvíarnar og ná þannig fram auknum
samlegðaráhrifum. Samkeppniseftirlitið ógilti síðasta sumar kaup

Sjónvarpsdreifikerfi

fyrir hótel, gistiheimili og skip.
– Tengir þig við framtíðina!
Auðbrekku 3 • Kópavogur • s. 564 1660
oreind@oreind.is • www.oreind.is

Haga á Lyfju og fjallar nú um fyrirhuguð kaup N1 á Festi og Haga á
Olís. Í síðarnefndu tilfellunum var
það frumniðurstaða eftirlitsins að
kaupin röskuðu samkeppni og yrðu
ekki samþykkt án skilyrða.
Ársfundur Samtaka verslunar og
þjónustu verður haldinn á morgun
en þar verður horft til framtíðar og
litið til þeirra áhrifavalda sem hafa
áhrif á breytingar á straumum og
stefnum í verslun og þjónustu.
Andrés segir að heilt yfir sé starfsumhverfi íslenskrar verslunar gott
um þessar mundir og hafi raunar
sjaldan verið betra. „Kaupmáttur
almennings hefur aldrei verið
sterkari og það er gömul saga og ný
að þegar kaupmátturinn er sterkur,
þá gengur fyrirtækjum í verslun vel.
Ytra samkeppnisumhverfi greinarinnar hefur auk þess þróast til
betri vegar á síðustu árum. Almenn
vörugjöld og tollar á öllu nema tilteknum matvörum heyra sögunni
til og það hefur jafnað samkeppnisstöðuna við þau ríki sem við berum
okkur gjarnan við, fyrst og fremst
Norðurlöndin.“
Aðspurður útskýrir Andrés að
það sem hefur verið kallað fjórða
iðnbyltingin sé að gerbreyta
umhverfi verslunar og þjónustu.
„Samkvæmt skýrslum virtra ráðgjafarfyrirtækja er sem dæmi talið
að starfsfólki í smásölu í Evrópu

Samkeppnisyfirvöld
verða að fylgjast afar
vel með þeirri hröðu þróun
sem er að eiga sér stað á
markaðinum og taka tillit til
stækkandi hlutdeildar
netverslunar og innkomu
nýrra fyrirtækja á markað.

muni fækka um fjórðung á næstu
árum. Störfin munu einnig breytast.
Minna verður í boði af störfum þar
sem lítillar menntunar er krafist en
meiri þörf verður á fólki sem býr yfir
góðri félagslegri og tæknilegri færni.
Á sama tíma er netverslun, sem
er í eðli sínu alþjóðleg, að færast í
vöxt. Pakkasendingum hingað til
lands í gegnum Íslandspóst fjölgaði
um 60 prósent frá nóvember 2016 til
nóvember 2017. Breytingin er mjög
hröð um þessar mundir.“ Við þessu
þurfi verslanir að bregðast.

Víti til varnaðar
Hann tekur dæmi af gjaldþroti leikfangakeðjunnar Toys’R’Us í Bandaríkjunum og Bretlandi. „Það er allt
sem bendir til þess að stjórnendur

Við fjármögnum
innflutninginn
fyrir þitt fyrirtæki
Nánari upplýsingar
má finna á kfl.is

keðjunnar hafi ekki brugðist við
breyttri neysluhegðun, en 40 prósent af leikfangainnkaupum Breta
fara fram á netinu, og því hafi farið
sem fór. Örlög keðjunnar eru öðrum
verslunum víti til varnaðar.“
Annað dæmi um mikil áhrif
breyttrar kauphegðunar er að sögn
Andrésar eðlisbreyting verslunarmiðstöðva. Hlutverk þeirra sé að
breytast. Þær séu farnar að sinna
meira félagslegu hlutverki, líkt og
afþreyingu, en áður. Á sama tíma sé
ákveðin hætta á því að hefðbundnar
verslanir verði eins konar sýningarsalir fyrir netverslanir. Þar muni
neytendur máta og prófa vörur áður
en þeir panti þær af netinu. „Þetta er
framtíðin sem margir sjá fyrir sér og
eru að reyna að átta sig á.“
Ekki aðeins verslanir þurfi að
bregðast við breyttum veruleika,
heldur ekki síður menntakerfið.
„Það er mjög aðkallandi að grunnog menntaskólar aðlagist og búi
unga fólkið undir þær breytingar
sem felast í fjórðu iðnbyltingunni,“
nefnir Andrés.
„Til dæmis þyrfti að taka fyrirbæri eins og náms- og stundaskrár
til gagngerrar endurskoðunar. Þetta
eru að mínu mati úrelt fyrirbæri.
Námskráin ætti að vera lifandi skjal
sem tekur stöðugum breytingum
eftir því sem þarfirnar eru á hverjum
tíma.“ kristinningi@frettabladid.is

Mikilvægt samband
við umheiminn

Fyrirtækjalausnir
Vodafone
„Í okkar alþjóðlega umhverfi er mikilvægt
að vera í öflugu síma- og netsambandi.
Þar höfum við reitt okkur á þjónustu
Vodafone með góðum árangri.“
Gunnar Már Sigurfinnsson
framkvæmdastjóri Icelandair Cargo

Nánar á: vodafone.is/fyrirtaeki
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Sjóðurinn skilað 110 prósenta ávöxtun
Herdís Dröfn Fjeldsted, framkvæmdastjóri Framtakssjóðs Íslands, segir öll félögin sem sjóðurinn fjárfesti í á árunum eftir hrun hafa staðið styrkum fótum þegar þau voru seld. Fréttablaðið/valli

Framkvæmdastjóri Framtakssjóðs Íslands segir sjóðinn ekki aðeins hafa skilað góðri ávöxtun, heldur einnig stöndugum félögum.
Eiginlegri starfsemi er lokið. Ávöxtun sjóðsins nemur um 110 prósentum. Lagt verður til að ríkinu verði afhent vörumerkið Icelandic.
Kristinn
Ingi Jónsson

V

kristinningi@frettabladid.is

ið erum mjög stolt
af þeim árangri sem
Framtakssjóðurinn
hefur náð,“ segir Herdís Dröfn Fjeldsted,
framkvæmdastjóri
Framtakssjóðs Íslands, en eiginlegri
starfsemi sjóðsins, sem settur var á
stofn síðla árs 2009, er lokið.
Hún bendir í viðtali við Markaðinn á að ávöxtun sjóðsins sé um 23
prósent á ári frá upphafi. Hluthafar
sjóðsins, sem eru fimmtán lífeyrissjóðir, Landsbankinn og VÍS, hafi
lagt sjóðnum til 43,3 milljarða
króna en þeir muni að endingu
hafa fengið greitt til baka yfir 90
milljarða.
Á aðalfundi sjóðsins í dag verður
lagt til að greiddir verði út 11,7
milljarðar króna til eigenda. Með
þeirri útgreiðslu hefur sjóðurinn
greitt eigendum sínum samtals 86
milljarða króna. Alls er áætlað að
heildarverðmæti fjármuna sjóðsins
frá stofnun sé um 90,9 milljarðar en
til samanburðar fjárfesti sjóðurinn
fyrir alls um 43,3 milljarða.
Auk þess verður kosið um ályktunartillögu til stjórnar Framtakssjóðsins um að afhenda íslenska
ríkinu félagið Icelandic Trademark
Holding sem heldur utan um vörumerkin „Icelandic“ og „Icelandic
Seafood“. Umrætt félag er eina
óselda eign Framtakssjóðsins.
Herdís, sem var á meðal fyrstu
starfsmanna sjóðsins og tók við
starfi framkvæmdastjóra í apríl
2014, segir að eftir að Framtakssjóðurinn hafi verið settur á stofn
hafi fjölmargir sjóðir af því taginu

verið stofnaðir sem bendi til þess að
fyrirkomulagið þyki til eftirbreytni.
„Árangurinn er einnig til marks um
það. Ég held að það væri akkur í því
fyrir fjárfesta, þar á meðal lífeyrissjóði, að nýta þetta fyrirkomulag til
fjárfestinga á fleiri sviðum.“
Fram kemur í nýrri skýrslu
Ásgeirs Jónssonar, dósents í hagfræði við Háskóla Íslands, og Alexanders Freys Einarssonar, meistaranema í fjármálum við MIT Sloan
School of Management, að Framtakssjóðurinn hafi alls hagnast um
47,7 milljarða króna á fjárfestingum
sínum. Ávöxtunin sé 110 prósent á
líftíma sjóðsins.
Markmið sjóðsins var fyrst og
fremst að vinna að fjárhagslegri og
rekstrarlegri endurreisn íslensks
atvinnulífsins í kjölfar efnahagshrunsins, en á þeim tíma var mikil
þörf á sterkum fjárfesti, og skila
góðri ávöxtun til eigenda.
„Við getum ekki lokað sjóðnum
að öllu leyti fyrr en árið 2020 vegna
ýmissa kvaða sem tengjast fyrri
sölusamningum, svo sem vegna
ábyrgðarskuldbindinga og yfirlýsinga gagnvart kaupendum í fyrri
söluferlum. Af þeim sökum liggja
enn í sjóðnum um 5 milljarðar, í
góðri ávöxtun hér á landi, sem á
eftir að greiða út,“ segir Herdís sem
mun láta af störfum hjá sjóðnum í
kjölfar aðalfundarins.

Sáu tækifærin
Hún rifjar upp að fyrsta fjárfesting
sjóðsins hafi verið í ferðaþjónustufyrirtækinu Icelandair Group á
haustmánuðum 2010. Þá hafi starfsmenn sjóðsins verið fjórir. Sjóðurinn átti eftir að fjórfalda fjárfestingu
sína í félaginu. „Skömmu síðar, eða
í lok árs 2010, keyptum við eignarhaldsfélagið Vestia af Landsbank-

Hefðu ekki átt að „hanga á“ félögum árum saman
Bankarnir hefðu í kjölfar efnahagshrunsins átt að gera það sama
og Landsbankinn gerði við eignir
Vestia og selja félög í sinni eigu að
lokinni skuldameðferð. Bankar eru
enda ekki heppilegur vettvangur
fyrir endurskipulagningu rekstrar.
Þetta kemur fram í skýrslu Ásgeirs
og Alexanders Freys.
Eins og kunnugt er keypti
Framtakssjóðurinn eignarhaldsfélagið Vestia af Landsbankanum í
nóvember 2010, en Vestia innihélt
félögin Icelandic Group, Teymi,
Húsasmiðjuna og Plastprent.
Félögin höfðu þá ýmist farið í
gegnum nauðasamninga eða
skuldaaðlögun og var Framtakssjóðnum falið að endurskipuleggja
rekstur þeirra.
Skýrsluhöfundar telja að aðrir
bankar hefðu átt að feta sömu
leið og láta af hendi félög strax
eftir skuldameðferð „í stað þess
að hanga á þeim árum saman“.

Eftir á að hyggja má
kannski segja að við
hefðum átt að ákveða fyrr að
selja [Icelandic Group] í
einingum. En í millitíðinni
stóðum við í miklum
hagræðingaraðgerðum innan
einstakra eininga.

Er meðal annars bent á að í mars
2015, ríflega sex árum eftir hrun,
hafi fjármálafyrirtæki enn átt
ráðandi hlut í 41 félagi.
Í skýrslunni segir að bankar
hætti sér út á hálan ís þegar þeir
taka að sér að sjá um rekstur viðskiptavina sinna samhliða því að
lána þeim.
„Fyrir það fyrsta eru starfsmenn
þeirra komnir út fyrir sitt sérsvið
og raunar má efast um að bankinn
geti gegnt hlutverk eigenda með
trúverðugum hætti, nema í mjög
skamman tíma.
Í annan stað opnast strax
Pandórubox fullt af mögulegum
hagsmunaárekstrum, hvatavandamálum og samkeppnisvandamálum sem voru einnig mikið
til umræðu eftir hrun þar sem
talsmenn fyrirtækja sem ekki urðu
gjaldþrota töldu erfitt að keppa
við fyrirtæki í eigu bankanna,“ segir
í skýrslunni.
anum en með í þeim kaupum fylgdu
fjögur fyrirtæki, Icelandic Group,
Teymi, Húsasmiðjan og Plastprent.
Í kjölfarið fjölgaði starfsmönnum og
fleiri fjárfestingar bættust við, koll
af kolli.
Okkar fjárfestingar voru í ólíkum
félögum í mismunandi geirum, allt
frá sjávarútvegi og flugrekstri til
plastiðnaðar, upplýsingatækni og
samheitalyfjageirans, svo eitthvað
sé nefnt, en öll félögin áttu það sameiginlegt að við sáum í þeim tækifæri. Við fengum fjölmörg fyrirtæki til skoðunar sem mögulegar
fjárfestingar á okkar borð á hverju
ári, sem við tókum til skoðunar, en

þegar upp var staðið fjárfestum við
í níu félögum.“
Hún segir starfsmenn sjóðsins
hafa skoðað alla fjárfestingarkosti, sem til greina komu, afar
ítarlega áður en ákveðið var hvort
fara skyldi lengra með hverja fjárfestingu og kynna hana fyrir stjórn
sjóðsins. „Það var farið í gegnum
vel skilgreint og fastmótað ferli
og ítarlegar greiningar áður en
við tókum ákvörðun um að fjárfesta í tilteknu félagi. Eftir að við
höfðum fjárfest í félögunum tók
við umbreytingarferli sem var eins
ólíkt og félögin voru mörg. Flest
félögin þurftu á fjárhagslegri eða
rekstrarlegri endurskipulagningu
að halda og sum hvoru tveggja.
Félögin voru enda í misjafnri
stöðu en flest voru þau með stóran
efnahagsreikning. Það þurfti að
taka til hendinni. Það má segja að
Framtakssjóðurinn hafi ekki aðeins
skilað góðri ávöxtun, heldur einnig
góðum og stöndugum félögum sem
eru í dag sterk félög.
Það má benda á að þrjú þessara
félaga, Icelandair, N1 og Vodafone,
eru skráð á hlutabréfamarkað.
Félögin Advania, Húsasmiðjan,
Invent Farma og Promens eru öll
í góðri stöðu sem hluti af stærri
samstæðum. Reksturinn hjá Plastprenti, sem var selt til Kvosar, móðurfélags Odda, í lok árs 2012 hefur
ekki gengið eins vel en hár launakostnaður og ytri rekstrarskilyrði,
fremur en annað, hafa líkast til átt
stóran þátt í því.
Við unnum markvisst með þessi
félög í umbreytingarferlinu sem
þau fóru í gegnum í góðu samstarfi við stjórnendur viðkomandi
félaga. Á sama tíma hefur tekist að
skila hluthöfum okkar, almenningi
í landinu, framúrskarandi ávöxtun.
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Kynningarblað

Heimili

Sjávarréttapanna

2 fyrir 1

Vinsælasti rétturinn okkar!
Þrjár tegundir af ferskasta fiski dagsins ásamt
humri, rækjum og bláskel. Sjávarréttasúpa og
salatbar innifalið.

4.900 fyrir tvo

Klipptu út auglýsinguna og hafðu með þér.
Gildir til 31. maí 2018

Líður vel innan
um listaverk

Anna Guðnadóttir býður til endurfunda við íslenska, sígilda
hönnunargripi frá árunum 1950 til 1980 á HönnunarMars. Margt
af því er orðið eftirsótt hönnunarvara en Anna vill minna á hvað
áður var gert af íslenskum frumkvöðlum á sviði hönnunar. ➛2
Grandagarði 9 - Sími 517 3131 - sjavarbarinn.is

Anna opnaði nýlega galleríið AnnaG þar sem sýningin verður haldin. Diskurinn fyrir aftan Önnu er eftir Steinunni Marteinsdóttur frá árinu 1961. MYND/VALLI

FISLÉTTIR DÚNJAKKAR frá kr. 19,900,VORFRAKKAR frá kr. 18,900,S ÍGIL D

K Á P UB ÚÐ

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is
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Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

thordisg@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

É

g man eftir mér sem barni
í stofunni heima að horfa á
eftirprentun af Fjallamjólk
Kjarvals, sem mamma gaf pabba
í þrítugsafmælisgjöf. Ég varð hugfangin af myndinni og var alltaf að
finna í henni nýjar ummyndanir
og fígúrur, en ég var líka dolfallin
af rósóttum diskum og listmunum
úr leir,“ segir Anna Guðnadóttir
sem hefur einkar næmt auga fyrir
list og sérstakan áhuga á íslenskum, sígildum hönnunargripum
frá því um og eftir miðbik síðustu
aldar.
„Fyrir fimmtán árum hreifst
ég mjög af keramiki frá listrænu
tímabili sem ríkti í Gliti á sjöunda
áratugnum. Þá var gamla Glit á
Óðinsgötunni eins og samkomustaður myndlistarmanna sem voru
í námi eða nýútskrifaðir. Þeir fengu
oft frjálsar hendur við skreytingar.
Þar má nefna seinni tíma þekkta
listamenn eins og Hring Jóhannesson, Steinunni Marteinsdóttur,
Þorbjörgu Höskuldsdóttur og
Ragnheiði Jónsdóttur,“ upplýsir
Anna.
Við tók ástríðufull söfnun Önnu
á listmunum úr Gliti sem orðið er
dágott safn og eftirsótt hönnunarvara.
„Margir þekkja hraunvasa og
-skálar frá Gliti en það sem ég
safna er ennþá eldra. Margt hefur
rekið á fjörur mínar en oft líður
langur tími á milli þess að ég finni
nýjan hlut, enda hef ég orðið vandlátari með árunum,“ segir Anna
sem í gærmorgun sótti á pósthúsið
fágætan vasa frá gamla Gliti.
„Vasinn skartar myndum og
texta úr þjóðsögunni Djáknanum frá Myrká og er skreyttur af
myndlistarmanninum Sigurjóni
Jóhannssyni árið 1964. Ég er forvitin að eðlisfari og það hefur rekið
mig áfram að forvitnast um hverjir
bjuggu til listmunina en þeir sem
ég hef safnað eru merktir listamönnunum og gjarnan ártalinu
líka.“

Dýrmætir gripir í geymslunni
Þegar Listaháskóli Íslands var

Anna Guðnadóttir heldur hér á gullfallegum og stórum diski úr keramiki eftir Hauk Dór frá árinu 1982. MYNDIR/VALLI

stofnaður árið 1998 fluttust í hann
allar deildir úr Myndlista- og
handíðaskólanum nema keramikdeildin.
„Það segir dálítið um mat
manna á þeirri listgrein, að hún
hafi ekki átt heima í listaháskóla
og leirmunagerð nýtur ekki nógu
mikillar virðingar hér á landi. Á
Norðurlöndunum, og ekki síst
í Danmörku og Svíþjóð, seljast
keramikhlutir á himinháu verði á
uppboðum. Allt eru það jafn dýrmætir hlutir og málverk eða aðrir
listmunir,“ útskýrir Anna.

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................
• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18

Flestir hönnunargripirnir sem
Anna sýnir á HönnunarMars voru
framleiddir upp úr miðri síðustu
öld.
„Ég held það hafi komið ákveðin
eyða í íslenskt keramik eftir að
námið breyttist,“ segir Anna sem
sýnir einnig fáeina nýja keramikhluti. „Með því vil ég opna augu
fólks fyrir því að kaupa nýtt
keramik sem er á lægra verði en
gömlu dýrgripirnir en getur í
mörgum tilvikum verið fjárfesting
til framtíðar, rétt eins og önnur
listaverk. Ég vil líka auka virðingu
almennings fyrir listmunum og
hönnun úr keramiki og að það átti
sig á að heima geti leynst dýrmætir
gripir í geymslunni.“
Gott er að skoða merkingar
og ártöl á keramikmunum sem
hugsanlega leynast í fórum
Íslendinga.
„Finnist slíkir gripir heima er
hægt að leita sérfræðiþekkingar
til mín eða í Hönnunarsafnið í
Garðabæ sem á hrós skilið fyrir
að safna upplýsingum um sögu og
halda sýningar á íslenskri leirkeraframleiðslu. Ég er líka opin fyrir því
að taka leirmuni í umboðssölu en
þá er lykilatriði að hönnuðurinn
sé þekktur og hluturinn sé með
staðfestingu eða merkingu á því að
vera fágætur, einstakur listmunur,“
segir Anna.

Nýir og fagrir leirvasar eftir Rögnu Ingimundardóttur eru til sýnis hjá ÖnnuG.

Léttstíg út af listsýningum

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 -16.00
sunnudaga
9.00 - 16.00
www.bjornsbakari.is

fyrir yngra fólk að sjá hvað verið
var að gera í íslenskri hönnun fyrir
sextíu árum. Margir hönnuðir á
HönnunarMars voru ekki fæddir
á þeim tíma en þó kallast margt af
þessum hlutum á við það sem verið
er að gera í dag og er útlitið bæði
sígilt og nútímalegt.“
Hönnunargripirnir á sýningu
Önnu eru allir fágætir og verða
meira og minna til sölu.
„Það getur verið erfitt að sjá á
eftir gripunum en ég er nýjungagjörn og þá skapast pláss fyrir
nýja og spennandi hluti. Mér líður
einstaklega vel innan um listaverk.
Það endurnærir mig að fara á listasöfn og ef mig skortir upplyftingu
fer ég gjarnan á listsýningar og
labba léttstígari út. Þess vegna
hafði ég áhuga á að búa mér til
starfsvettvang á þessu sviði; til að
miðla fegurðinni og ræða um list
og hönnun við viðskiptavini. Það
er svo gaman að vera í samneyti
við fólk með svipað áhugamál.“

Anna safnar líka gömlum, íslenskum húsgögnum sem sýnd verða á
sýningunni.
„Ég er einkar hrifin af tímabili
sem kallast „mid-century modern“
eða sixtís, og spannar húsgagnaframleiðslu frá árunum 1950 til
1960, þegar húsgögn voru smíðuð
úr tekki og palisander. Ég verð með
borðstofuborð og stóla úr tekki frá
húsgagnaverkstæðinu Valbjörk á
Akureyri, stóla úr palisander og
frægan ruggustól frá árinu 1968
eftir Helga Hallgrímsson sem
gerður var í fáum eintökum,“ upplýsir Anna.
Á sýninginni verða einnig valdir

nytjahlutir úr steinleir eftir Hauk
Dór frá árunum 1967 til 1982.
„Á sýningunni ber margt forvitnilegt fyrir augu og sérstaklega

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir,
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi:
365 miðlar

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Djákninn frá Myrká var viðfangsefni myndlistarmannsins Sigurjóns
Jóhannssonar á þessum fágæta
keramikvasa frá árinu 1964.

Sýningin verður opnuð fimmtudaginn 15. mars og stendur fram á
sunnudag, 18. mars í AnnaG, Sóltúni
20 (við hlið íþróttahúss fatlaðra).
Sjá nánar á annag.is og um viðburðinn og sýningartíma á Facebook.

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 |
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Máté Dalmay, mate@frettabladid.is, s. 512 5442 ,

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Þjónusta

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

512 5800

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

Geymsluhúsnæði

Heimilið

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Hreinsa þakrennur, laga á þökum og
tek að mér ýmis verkefni. Uppl:8478704 eða manninn@hotmail.com

Pípulagnir

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

Barnavörur

Nudd

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

Nudd

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 6996069 og 663 5315

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

Hreingerningar
Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

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

Keypt
Selt
Til sölu

Kjötvinnsla Kjöthallarinnar
Skipholti 70 óskar eftir að ráða
starfsfólk til starfa. Reynsla
af kjötútskurði eða annarri
matvælavinnslu æskileg. Einnig
óskum við eftir að ráða starfsfólk
í verslun okkar. Um hlutastarf er
að ræða. Starfið felst í þjónustu
og ráðgjöf til viðskiptavina.
Íslenskukunnátta er skilyrði.
Upplýsingar veitir Björn
Christensen í síma 553
1270. Umsóknir má senda á
kjothollin@kjothollin.is

Verð frá 99.900 kr. Barnið
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp.
barnidokkar.is

Húsnæði

Vy-þrif ehf.

Felli tré og klippi runna. Besti tíminn
Halldór garðyrkjum. s:698 1215

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

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

Bókhald

Lok á heita potta og
hitaveituskeljar.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Óskast keypt

Hjólbarðar

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Húsnæði óskast

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Varahlutir

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu
þjóðanna leitar 3-4 herb.
leiguíbúð eða herbergi á
höfuðborgarsvæðinu. Íbúðin
þarf að vera búin nauðsynlegum
húsgögnum og heimilistækjum.
Herbergin þurfa að vera búin
húsgögnum og bjóða upp á
aðgang að tækjum til þrifa, þvotta
og eldunar. Leigutími er frá 15.
apríl til 7. október 2018. Nánari
uppl. í s:569 6069/6000 og thi@
os.is.

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

Viðkomandi þarf að hafa
reynslu við verkstjórn og hafa
góða þekkingu á almennum
fiskvinnslustörfum.
Umsóknir skal senda póst á
vinna@hamrafell.is

Meiraprófsbílstjóri

Bifreiðastöð ÞÞÞ óskar eftir
meiraprófsbílstjórum. Áhugasamir
senda á trukkur@bifreidastod.is
Vantar duglegt fólk í
bílaþrif. Umsóknir sendist á
bilathrifatvinna@gmail.com

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,
múrara, pípara og
lagerstarfsmenn sem eru klárir í
mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA
s. 780 1444

Kranamaður /
Byggingarvinna

Heimaás óskar eftir að ráða
kranamann í byggingarvinnu.

Atvinnuhúsnæði

Nánari uppl. í s. 8956820
Guðmundur
heimaas@heimaas.is merkt
“atvinna”

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Til bygginga

SMIÐIR -- VERKAMENN
SMIÐIR
VERKAMENN– -MÚRARAR
MÚRARAR
– LAGERSTARFSMENN

Getum bætt við okkur inni og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758

PoPetursson/Húsamálun

verkstjóra og
gæðastjóra.

Atvinna óskast

Silfri ehf óskar eftir trailer bílstjóra

TIL LEIGU 50 m2 Góð l.hæð+hurð.
Leiga: 99 þ - Snyrtileg starfsemi
Facebook: steinhella 14. S: 661-6800

Málarar

Þarft þú að láta mála? Inni og
útimálun - fagmennska og vönduð
vinnubrögð. Góð verð, uppl í
S:8587531

- Trailer bílstjóra
vantar -

Leiguíbúð/herbergi
óskast

Atvinnuhúsnæði

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Fiskvinnsla í
Hafnarfirði leitar eftir

Starfskraftur óskast

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

Garðyrkja

heimaas@heimaas.is merkt
“atvinna”

Atvinna í boði

Vagnstykki + kerrustykki
+ skiptitaska

Heimaás óskar eftir að ráða
verkamann í byggingarvinnu.

Nánari uppl. í s. 8956820
Guðmundur

Atvinna

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Verkamaður /
Byggingarvinna

Harðviður til
húsabygginga. Sjá nánar
á: vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

Erum
vana smiði,
Erum
meðmeð
vana smiði,verkamenn,
verkamenn,
og pípara
múrara, píparamúrara
og lagerstarfsmenn
sem eru
klárir
í mikla
sem eru
klárir í mikla
vinnu.vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA
s. 780
HANDAFL
EHF
s. 777
2 1444
333

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tilboð

Húsaviðhald

GEFÐU
VATN

Indverskt höfuð og andlitsnudd,
litun og plokkun á augabrúnir

9O7 2OO3

Verið hjartanlega velkomin.

á aðeins 5.500.-

gjofsemgefur.is

Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein
bremsuviðgerðir. Renni diska
og skálar. Fljót og góð þjónusta.
Bergfinnur ehf. 892 7852

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
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Fasteignir

Tilkynningar

Tilkynningar

Sóltún 1-3
Öryggis- og þjónustuíbúðir
105 Reykjavík

s
Aðein

OPIÐ HÚS

5

íbúðir

fimmtudaginn 15.mars. kl.17:00-18:00

eftir

2-3 herbergja að stærð 79- 96,2 fm
Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta, heimahjúkrun,
félagsstarf, heilsuefling og matur í hádeginu
Yfirbyggðar suður svalir
Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara
Stór pallur með sérafnotarétti fylgir jarðhæðaríbúðum
Afhending við kaupsamning,
íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum Verð frá:

53,5 - 59,2 millj.

Nánari upplýsingar veita:

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Opnunartími:
aga-Miðvikudaga frá 12-17
Laugardaga frá 12-15

Axel Axelsson, lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
Langholtsvegur 126

- með þér alla leið104
- Reykjavík
www.sker.is

Fljót og góð þjónusta

tölvuverkstæði

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

SKER Hönnun & Gjafavara

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17
Laugardaga frá 12-15

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér
auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:
1. Uppbygging ferðaþjónustu á Bragðavöllum breytt landnotkun
Gerð er tillaga að breytingu vegna uppbyggingar í þágu
ferðaþjónustu og er gert ráð fyrir verslunar- og þjónustusvæði
á og nærri bæjarstæði, og stækkun skógræktarsvæðis.
Deiliskipulagsmál
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér
auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:
2. Bragðavellir - deiliskipulag vegna uppbyggingar
ferðaþjónustu á og nærri bæjarstæði
Deiliskipulagssvæðið er 8,25 ha að stærð og er staðsett á
og nærri bæjarstæði. Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir
uppbyggingu veitinga- og samkomuhúss, allt að 22 gistihúsum
ætluðum til útleigu til ferðamanna auk þjónustuhúss, bíla- og
rútustæðum og íbúðarhúsalóð.

Vírushreinsun og
stýrikerfishreinsun
tölvuvinir.is

Djúpavogshreppur
Auglýsing um skipulagsmál
Aðalskipulagsmál

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi á skrifstofu
Djúpavogshrepps, Bakka 1, Djúpavogi og eru einnig aðgengilegar á heimasíðu Djúpavogshrepps: www.djupivogur.is undir
liðnum Skipulagsmál. Tillaga 1 liggur jafnframt frammi hjá
Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík.
Skipulagstillögurnar eru í kynningu frá 14. mars til 25. apríl
2018. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir
til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum
skal skila skriflega til sveitarstjóra Djúpavogshrepps, Bakka
1, 765 Djúpavogi eða á sveitarstjori@djupivogur.is, eigi síðar
en 25. apríl 2018. Vinsamlegast gefið upp nafn, kennitölu og
heimilisfang sendanda innsendra ábendinga og athugasemda. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan
gefins frests telst vera henni samþykkur.
Sveitarstjóri Djúpavogshrepps

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík
www.sker.is

Aðalskipulagi Akureyrar
2018-2030
Niðurstaða bæjarstjórnar
Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur þann 6. mars 2018
samþykkt Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 í samræmi við 2.
mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.
Tillagan var auglýst frá 1. desember 2017 með athugasemdarfresti til 12. janúar 2018. 54 athugasemdir bárust. Bæjarstjórn
hefur afgreitt athugasemdirnar og sent þeim sem gerðu athugasemdir umsögn sína.
Athugasemdirnar gáfu tilefni til breytinga á tillöguninni er
varða m.a. eftirtalin atriði:
• Lega jarðstrengja var felld að landinu og mörk hverfisverndar
Naustaflóa aðlöguð án þess að ganga á verndargildi svæðisins.
• Smábátahöfn við norðurenda flugbrautar var felld út vegna
flugöryggis.
• Legu göngu- og reiðstígs við suðurenda flugbrautar var breytt
af sömu ástæðu. Lega þess stígs og reiðstíga sunnan hestahverfisins Breiðholts var samþætt legu jarðstrengja.
• Íbúðarsvæði í Kotárborgum var minnkað. Þétting sem tengist
íþróttasvæðum var skilyrt stefnumótun um uppbyggingu
íþróttamannvirkja.
• Lítið þéttingarsvæði í Síðuhverfi var fellt út.
• Fjöldi íbúða á svæði ofan Glerártorgs var minnkaður.
Á heimasíðu Akureyrar www.akureyri.is undir auglýstar skipulagstillögur má sjá lista yfir allar breytingar sem gerðar voru á
skipulaginu eftir auglýsingu og lokagögn.
Aðalskipulagsbreytingin hefur verið send Skipulagsstofnun sem
sér um lokaafgreiðslu erindisins.
Við gildistöku þess fellur eldra skipulag úr gildi, Aðalskipulag
Akureyrar 2005-2018 sem tók gildi 4. janúar 2007.
Hægt er að kæra samþykkt bæjarstjórnar til úrskurðarnefndar
umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá
birtingu auglýsingar um samþykkt aðalskipulagsins í B-deild
Stjórnartíðinda.
Þeir sem óska nánari upplýsinga um aðalskipulagið og
niðurstöðu bæjarstjórnar, geta snúið sér til skipulagssviðs,
Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð.

Atvinna

Sviðsstjóri skipulagssviðs

ÓSKUM EFTIR STARFSMANNI
Í SKJALAVINNSLU
Elsta starfandi fasteignasala landsins óskar eftir að ráða
öflugan aðila í 100% starf. Um er að ræða fjölbreytt starf
í lifandi umhverfi.
HELSTU VERKEFNI
• Skjalavinnsla, útvegun skjala og gagna
• Undirbúningur fyrir kaupsamningsgerð
og uppgjör
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni

Fréttablaðið eykur þjónustu sína.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið:

HÆFNISKRÖFUR
• Haldbær reynsla af sambærilegum störfum
• Geta unnið undir álagi
• Skipulagshæfileikar
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
• Góð tölvufærni
• Hreint sakavottorð

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Umsóknir óskast sendar til jenny@eignamidlun.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

mest lesna dagblað landsins.

MIÐVIKUDAGUR

markaðurinn
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Til þess að þetta sé mögulegt skiptir
öllu máli að teymið sé sterkt. Ég
hef verið svo lánsöm að vinna með
góðu samstarfsfólki sem er nú allt
komið til annarra starfa. Gott samstarf á milli okkar og stjórnarinnar,
sem hefur verið skipuð mjög öflugu
fólki, sem og stuðningur hluthafa
skipti auk þess sköpum.
Þetta voru krefjandi tímar og við
þurftum oft að taka erfiðar og óvinsælar ákvarðanir. Við vorum búin
að kortleggja stöðuna fyrir fram,
fórum óhikað af stað í hvert einasta
verkefni og gerðum það sem við
töldum að þyrfti að gera.“
Herdís segir eitt að kaupa fyrirtæki en annað að breyta því, gera
það arðbært og selja það loks á
hærra verði. „Við skoðuðum fyrirtækin mjög vel í byrjun, áður en við
fjárfestum, og veltum því um leið
fyrir okkur hvernig við myndum
geta selt þau frá okkur enda vissum
við að við höfðum aðeins fyrir fram
ákveðinn tíma til þess að vinna
með fyrirtækin.
Við ákváðum til hvaða aðgerða
þyrfti að grípa innan hvers fyrirtækis, hvort sem það var að endurfjármagna óhagkvæm lán á betri
kjörum, gera breytingar í rekstrinum, selja einingar eða kaupa
fasteignir, líkt og í tilfelli Invent
Farma þar sem við keyptum fasteignir utan um rekstur félagsins
sem áður höfðu verið í leigu. Í kjölfarið, eftir að við höfðum umbreytt
félögunum, tók söluferli við. Það er
oft mælikvarði á gengi framtakssjóða hvernig þeim vegnar að selja
fyrirtæki eftir að búið er að gera
þau arðbær.
Öll félögin sem við komum að voru
stöndug og stóðu styrkum fótum
þegar við seldum þau. Þegar við
starfsfólk sjóðsins horfum til baka,
erum við hvað stoltust af þessu.“

Lítill skilningur til að byrja með
Aðspurð segir Herdís fyrirkomulagið í kringum sjóðinn hafa sannað
gildi sitt. Lítill skilningur hafi verið á
hlutverki framtakssjóða þegar sjóðurinn hafi fyrst verið settur á stofn
árið 2009 en nú horfi æ fleiri, hvort
sem er lífeyrissjóðir eða einkafjárfestar, til fyrirkomulags af þessu tagi.
„Framtakssjóðurinn fékk vilyrði
fyrir áskriftum upp á 54 milljarða
og kölluðum við eftir fjármagni
frá hluthöfum eftir því sem þörf
var á. Framtakssjóðurinn starfaði
sjálfstætt, með fyrir fram ákveðinn
líftíma, og var í armslengd frá hluthöfunum. Lífeyrissjóðirnir fengu
þannig tækifæri til þess að fjárfesta
í fyrirtækjum án þess þó að gera það
með beinum hætti. Stjórn og stjórnendur sjóðsins voru sjálfstæð og
óháð hluthöfum sem gerði lífeyrissjóðunum mögulegt að standa fjarri
verkefnum sjóðsins og því umbreytingarferli sem félögin fóru í gegnum.
Á hluthafafundum og aðalfundum gátu hluthafarnir rætt um starf
sjóðsins og eins komu þeir á framfæri við okkur sinni hluthafastefnu
en að öðru leyti höfðu þeir ekki
aðkomu að því sem við vorum að
gera. Þannig var ekki hætta á hagsmunaárekstrum.“
Hún bætir því við að lítil yfirbygging hafi verið hjá Framtakssjóðnum.
„Mest störfuðu níu manns við sjóðinn. Við gættum þess að þenja ekki
starfsemina út, heldur sækja fremur
sérþekkingu út fyrir sjóðinn þegar
þess gerðist þörf.“
Um tíma voru áform um að setja
á stofn sérstakan fjárfestingarsjóð,
Hagvaxtarsjóð Íslands, sem yrði rekinn af Framtakssjóðnum og myndi
fyrst og fremst fjárfesta í innviðaverkefnum. Herdís segir að fallið
hafi verið frá þeim áformum og ljóst
sé – úr þessu – að sú hugmynd verði

ekki endurvakin á vettvangi Framtakssjóðsins. Hún segir þó að ávallt
séu tækifæri til þess að stofna fjárfestingarsjóði af þessu tagi, meðal
annars í tengslum við uppbyggingu
innviða. Þar liggi mörg ónýtt tækifæri. „Ég held að þörfin sé gríðarlega
mikil. Við vorum að mestu að vinna
við endurskipulagningu fyrirtækja
en framtakssjóðir geta vel nýst víðar,
eins og við höfum fjölmörg dæmi
um erlendis. Lífeyrissjóðirnir og
aðrir fjárfestar ættu að mínu mati
að vera áfram óhræddir við að skoða
slíkar leiðir.“

Erfiður rekstur og þungar skuldir
Á meðal stærstu fjárfestinga sjóðsins
var sjávarútvegsfyrirtækið Icelandic
Group en sjóðurinn greiddi um 15,8
milljarða króna fyrir félagið. Herdís
segir að um afar vandasamt verkefni
hafi verið að ræða.
„Þegar við komum að félaginu
árið 2011 þurfti bæði fjárhagslega
og rekstrarlega endurskipulagningu. Flest dótturfélaganna þurftu
á endurskipulagningu að halda og
miklar skuldir voru á gjalddaga um
mitt árið. Við töldum nauðsynlegt
að ráðast strax í sölu eigna og seldum starfsemi félagsins í Frakklandi
og Þýskalandi. Þannig losnuðum við
undan þungum skuldum, alls um 85
milljónum evra, sem voru að koma
á gjalddaga. Á þessum tíma voru
erlendir bankar ekki reiðubúnir til
þess að endurfjármagna skuldirnar.
Tiltrúin á Íslandi var ekki mikil, eins
og flestir muna.
En okkur gekk vel að selja starfsemina í Frakklandi og Þýskalandi og það gaf okkur tækifæri til
þess að sníða félaginu minni og að
mörgu leyti hentugri stakk. Í kjölfarið seldum við fyrirtækið í Bandaríkjunum til kanadíska félagsins
Highliner Foods sem er í dag stærsti
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milljarður króna er áætlað
heildarverðmæti fjármuna
Framtakssjóðsins.

23%

er árleg raunávöxtun Framtakssjóðsins frá stofnun.

framleiðandi sjávarafurða í NorðurAmeríku.
Á árinu 2015 var sú stefna tekin
að vinda ofan af móðurfélaginu,
skera niður yfirbyggingu þess og láta
hverja og eina einingu um sína starfsemi. Voru dótturfélög Icelandic
færð beint undir Framtakssjóðinn. Á
þeim tíma var orðið ljóst að móðurfélagið var ekki að skila okkur ábata.
Samlegðaráhrif á milli félaga samstæðunnar voru nánast engin og við
töldum því vænlegra til árangurs að
selja hvert dótturfélag fyrir sig. Það
gekk vel og tel ég að sú ákvörðun að
selja félagið í einingum hafi gert það
að verkum að okkur tókst að ríflega
tvöfalda upphaflegu fjárfestinguna.
Hagnaðurinn af fjárfestingunni nam
hátt í 20 milljörðum króna.
Eftir á að hyggja má kannski segja
að við hefðum átt að ákveða fyrr að
selja félagið í einingum. En í millitíðinni stóðum við í miklum hagræðingaraðgerðum innan einstakra
eininga, til dæmis í Bretlandi, sem

7
áttu eftir að skila miklum ábata
þegar félögin voru síðar seld.“
Eitt félag er eins og áður sagði
óselt, Icelandic Trademark Holding,
sem heldur utan um rekstur vörumerkjanna „Icelandic“ og „Icelandic
Seafood“.
„Icelandic er einstakt vörumerki
sem við viljum skila vel af okkur.
Við höfum ávallt lagt áherslu á að
vörumerkin verði til framtíðar í eins
óumdeildu og traustu eignarhaldi og
kostur er og að nýir eigendur deili
þeirri framtíðarsýn að auka og efla
hróður hágæða íslenskra afurða
undir vörumerkjunum, með sterka
skírskotun til íslensks uppruna.
Markmiðið hefur verið að útvíkka
nýtingu vörumerkjanna enn frekar
fyrir vörur af íslenskum uppruna.
Við höfum horft til þess í okkar
vinnu. Gott eignarhald á félaginu
er lokaverkefnið okkar, fyrir utan
áðurnefnda umsýslu um eftirstandandi skuldbindingar.“
Hún nefnir að vörumerkjafélagið
sé auk þess með nytjaleyfissamninga við Solo Seafood, eiganda
Ibérica á Spáni, sem selur hágæða
íslenskar vörur undir vörumerkjum
Icelandic í suðurhluta Evrópu, og
Highliner Foods. „Samningurinn við
Highliner rennur út á þessu ári og er
endurnýjun á honum til skoðunar.
Við skrifuðum einnig nýverið
undir leyfissamning við fyrirtækið
Margildi um markaðssetningu og
sölu á fiskolíum undir vörumerki
Icelandic í Bandaríkjunum. Við
erum mjög spennt fyrir samstarfinu
en Margildi er íslenskt fyrirtæki sem
hefur sérleyfisvarna aðferð við að
framleiða hágæðalýsi til manneldis.
Til framtíðar horfum við til þess
að fleiri fyrirtæki fari í samstarf við
Icelandic Trademark Holding, að því
gefnu að afurðir þeirra falli undir þá
gæðastaðla sem við setjum.“

Ísafold er ein stærsta prentsmiðja landsins og þjónustar
daglega stóran hóp viðskiptavina. Verkefni okkar eru
jafn fjölbreytt og viðskiptavinir okkar eru margir. Allt frá
einföldum nafnspjöldum til bæklinga sem dreift er í öll
heimili landsins. Bækur, tímarit, bæklingar og umbúðir.
Við komum hugmyndum þínum í framkvæmd.

Margrét Ásta jónsdóttir,
prentsmiður og hestakona

Hafðu samband og við klárum þetta saman.

Suðurhrauni 1 | 210 Garðabæ | Sími: 59 50 300 | www.isafold.is
Ísafoldarprentsmiðja er umhverfisvottuð prentsmiðja af Svaninum, norræna umhverfismerkinu. Við erum aðilar að Rammasamningi Ríkiskaupa og Rammasamningi Reykjavíkurborgar.
Við framleiðum dagblöð, bækur, tímarit, bæklinga, umbúðir, veggspjöld, bréfsefni, umslög, nafnspjöld, fjölpóst og margt fleira.
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Áratugur breytinga: Stafræna byltingin
✿ Hversu oft kaupir þú vörur á Internetinu?

✿ Snjallsími er sími sem hefur bæði eiginleika farsíma og tölvu. Átt þú snjallsíma?			

Sigríður Margrét
Oddsdóttir
forstjóri Já og
Gallup á Íslandi

25%

Já
Nei
Á ekki farsíma

100%

20%

45 ára og eldri: Mánaðarlega eða oftar
18 - 44 ára: Mánaðarlega eða oftar

80%
15%

Snjallræði

60%
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20%
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✿ Gagnamagn á farsímaneti (GB)
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20%

2011
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Ársfundur Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands

Nef, augu, lungu

2015

100%

Gáfaðir hvalir?

Blóð

Lúpínueldsneyti

Mygludraugur

Alda Karen

Frumgerðin

Mengun

Snjallræði
Ársfundur
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands
Fimmtudaginn 15. mars 2018, Hilton Reykjavik Nordica
Dagskrá hefst 8.30
Húsið opnar kl. 8.00 með morgunverði og ljúfum tónum
Skráðu þig núna á www.nmi.is/arsfundur

Á að kveða niður mygludrauginn?
22 konur frá 21 landi
Malbik og nagladekk
Ratsjá Austurlands
Ný rannsóknarverkefni í jarðhita
Platome - Í blóð borið
Frumgerðin er forsendan
Genís – frumkvöðull fer að heiman
Eru hvalir gáfaðir?
Alda Karen
Birtingamyndir mengunar
Umhverfisvænni álframleiðsla
Frá lúpínu til lífhagkerfis

2016

Heilsa og
fegurð

0%

leigja tæknigetu eftir notkun valda
því að upphafsfjárfestingar í tækni
nema 1% af því sem áður var. Þróunar- og nýsköpunarumhverfinu
hefur verið bylt og áhrifin sjáum við
í öllum atvinnugreinum.
Ein mesta breytingin á síðasta
áratug er sú að einstaklingar eru
nú nettengdir með snjallsímum.
Alls eiga 86% Íslendinga, eldri en
18 ára, snjallsíma og gagnamagn á
farsímaneti hefur hátt í tuttugufaldast undanfarin ár. Notkunin hefur
vaxið fimmfalt meira en útbreiðslan. Snjallsíminn er í dag af mörgum
talinn þarfasti þjónninn. Stöðug
nettenging alls staðar, breytir raunveruleikanum í rauntíma. Allt sem
er og getur orðið stafrænt verður
aðgengilegt og breytanlegt. Með
símanum eru einstaklingar tengdir
við netið, geta aflað og miðlað gögnum og framkvæmt aðgerðir.
Aðgengi, útbreiðsla og notkun
tækninnar hefur áhrif á alla þætti
samfélagsins, ekki síst rekstur
fyrirtækja. Leikreglurnar breytast.
Áhrifin á verslun og þjónustu eru
augljós. Nú er svo komið að um
fjórðungur Íslendinga á aldrinum
18-44 ára kaupir vörur á Internetinu
mánaðarlega eða oftar.
Stafræna byltingin hefur áhrif
á stefnumörkun, fjárfestingar og
daglegan rekstur fyrirtækja. Nú eru
tímar tæknimöguleika og einkafyrirtæki leika stór hlutverk. Fyrir
okkur sem höfum ástríðu fyrir viðskiptum og nýsköpun, er mikilvægt
að sjá hvert straumarnir liggja. Við
lærum um snjallt ryk, fjórvíddarprentun, nanótækni, nýja orkugjafa,
róbóta, dróna, blokkkeðjutækni,
upphleðslu hugsana, umbreytingu
fæðukeðja, samþættingu véla og
manns og síðast en ekki síst gervigreind. Gervigreind er nú þegar
í fullri notkun, meðal annars við
að flokka myndir, vinna úr tali og
texta, þýða tungumál, sjá um framkvæmd viðskipta, veita þjónustu,
greina lántakendur og viðskiptasvik, kaupa og selja verðbréf, keyra
bíla og áfram mætti lengi telja. Við
lærum líka að meta hvaða tækni er
tilbúin til notkunar og greina hana
frá þeirri sem er það ekki.
Ný tækni og nálgun við hönnun
gagnaöflunar og gagnagreininga,
hönnun notendaviðmóta og þjón-

2016

2017

Bækur, tónlist,
kvikmyndir og
tölvuleikir

Fatnaður á
fullorðna og
skór

Leikföng

40%

Snyrtivörur

10000000

KÍTÓN

2015

✿ Hefur þú keypt vöru(r) eða þjónustu í eftirfarandi
flokkum á netinu undanfarna 12 mánuði?

60%

Jarðhiti

2014

80%

15000000

Þórdís Kolbrún

2013

100%

20000000
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Ferðalög

2012

Miðakaup
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Barnafatnaður
og skór

0%

Matvörur

Á

síðustu 10 árum, áratug
breytinga, hafa átt sér
stað margvíslegar byltingar. Efnahagshrunið
vatt af stað pólitískum
straumhvörfum á Íslandi sem enn
eru að finna sér farveg og raunveruleikinn fór fram úr ímyndunaraflinu hvað varðar áhrif hrunsins á
efnahagslífið í heild sinni. Íslenska
brjóstabyltingin og #metoo-byltingin hafa hreyft við rótgrónum staðalmyndum kvenna og sú kynslóð sem
er að ryðja sér til rúms á vettvangi
sköpunar, stjórnmála og stjórnunar
trúir á jafna hæfileika óháð kyni. Á
sama áratug hefur líka átt sér stað
stafræn bylting. Fyrst tengdust fyrirtæki netinu, svo heimilin okkar, nú
við einstaklingarnir og næst allt
annað.
Fyrir ekki svo löngu var tæknin
aðallega á forræði stórfyrirtækja og
háskóla en í dag er hún á forræði
einstaklinga. Frumkvöðlar í tæknilausnum þurfa ekki lengur stór, dýr,
tölvukerfi sem eru hýst í sérútbúnum sölum með tilheyrandi kostnaði
við lagningu kælikerfa, öryggiskerfa
og varaaflstöðva. Skýjalausnir og ný
viðskiptamódel þar sem hægt er að

86%

Íslendinga, eldri en 18 ára,
eiga nú snjallsíma og gagnamagn á farsímaneti hefur
hátt í tuttugufaldast undanfarin ár. Notkunin hefur
vaxið fimmfalt meira en
útbreiðslan. Allt sem er og
getur orðið stafrænt verður
aðgengilegt og breytanlegt.
ustu hefur fært okkur fyrirtæki sem
hafa breytt væntingum og viðhorfi
okkar. Nokkur þeirra má einnig
rekja til deilihagkerfisins en deilihagkerfið dregur úr kostnaði og
eykur tekjuöflunarmöguleika á
sjálfbærari hátt en áður. Tæknin
gerir okkur auðveldara að treysta,
svo bæði fólk og fyrirtæki geta nú
deilt með ókunnugum á öruggari
hátt en áður. Nokkur slík fyrirtæki
hafa verið áberandi á sviði ferðaþjónustunnar og ítarleg rannsókn
á vefverslun Íslendinga sýnir einmitt að ferðalög eru sá flokkur
vöru og þjónustu sem hlutfallslega
flestir Íslendinga kaupa á netinu en
hátt í 90% þeirra sem hafa verslað
í flokknum „Ferðalög“ hafa einmitt
gert það á netinu. Þróun innan þess
geira gefur vísbendingu um það sem
koma skal á öðrum sviðum.
Fyrir tíu árum varð efnahagshrun
á Íslandi en einmitt þá kom fram á
sjónarsviðið ný tegund snjallsíma
sem raunverulega gerði það að
verkum að einstaklingar eru nettengdir. Síðan hafa orðið framfarir
í tækni og tæknirekstri sem gera
hvort tveggja hagkvæmara, aðgengilegra og notendavænna – bæði fyrir
einstaklinga og fyrirtæki. Ný viðskiptamódel, sem byggja á aukinni
sjálfbærni og gagnsæi hafa rutt sér
til rúms undanfarinn áratug og
leikreglurnar í viðskiptum og fyrirtækjarekstri eru breyttar.
Það verður spennandi að fylgjast
með og taka áfram þátt í þróun á
sviði stafrænnar tækni á Íslandi,
gerum Ísland að draumalandi á
þessu sviði.
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Kvika banki skráður á markað á föstudag

Íslendingar hafa ekki átt jafn lítið
af fjármunaeignum, í krónum talið,
á erlendri grundu frá árinu 2005.
Fréttablaðið/Stefán

Eignir Íslendinga
erlendis
drógust saman

Í

slendingar áttu 684 milljarða
króna í beinni fjármunaeign
erlendis í lok árs 2016 samkvæmt nýjum tölum frá Seðlabanka Íslands. Til samanburðar
var bein fjármunaeign Íslendinga
erlendis 990 milljarðar króna í árslok 2015 og nam samdrátturinn á
árinu 2016 því ríflega 30 prósentum. Telja má sennilegt að mikil
gengisstyrking krónunnar skýri
samdráttinn að mestu leyti.
Íslendingar hafa ekki átt jafn
lítið af fjármunaeignum, í krónum
talið, á erlendri grundu frá árinu
2005.
Samkvæmt tölum Seðlabankans
áttu útlendingar um 1.110 milljarða króna í beinni fjármunaeign
hér á landi í lok árs 2016 borið
saman við 1.017 milljarða í árslok
2015.

684

milljarðar var bein fjármunaeign Íslendinga erlendis í lok
árs 2016.
Sem fyrr eiga Íslendingar mest
af fjármunaeignum í Hollandi eða
286 milljarða króna í lok árs 2016.
Bein fjármunaeign Íslendinga
í Bretlandi var 121 milljarður á
sama tíma og dróst hún verulega
saman á milli ára, en hún nam 212
milljörðum króna í árslok 2015.
Auk þess áttu Íslendingar fjármunaeignir upp á 59 milljarða á
Kýpur og 33 milljarða í Lúxemborg
í lok árs 2016, svo nokkur dæmi séu
nefnd.
Eignarhald útlendinga á fjármunaeignum hér á landi var að
langmestu leyti í gegnum Lúxemborg í lok 2016. Voru þá eignir upp
á 921 milljarð króna skráðar í eigu
lúxemborgskra aðila borið saman
við 809 milljarða í lok árs 2015.
Um 120 milljarða króna eignir hér
á landi voru í árslok 2016 skráðar
í eigu hollenskra aðila og 87 milljarða eignir í eigu svissneskra aðila.
Þá var bein fjármunaeign Bandaríkjamanna hér á landi neikvæð
um 319 milljarða króna í lok árs
2016 en hún hefur verið neikvæð
allt frá árinu 2013. – kij

þrátt fyrir að bréfin séu ekki skráð.
Það hefur gert það að verkum að við
höfum reynt að finna leið til þess að
skapa gagnsærri vettvang til að eiga
viðskipti með bréf í bankanum, í
stað þess að þau fari fram í gegnum
miðlara hér og þar.
Fyrir hluthafana eykur skráningin
því seljanleika með bréf bankans og
þá gerir skráningin þeim sem hafa
áhuga á að kaupa lægri fjárhæðir
í bankanum auðveldara um vik,“
útskýrir hann.
Hann nefnir að þegar hvíli rík

Ármann
Þorvaldsson,
forstjóri Kviku
banka.

upplýsingaskylda á bankanum, sem
sé bæði eftirlitsskylt félag og með
skráð skuldabréf á markaði. „Þannig að það felur ekki í sér mikinn
kostnaðarauka fyrir okkur að uppfylla skilyrði skráningar.“
Rætt hafi verið hvort skrá ætti

hlutabréf bankans á aðallista Kauphallarinnar en niðurstaðan hafi verið
sú að skráning á First North fullnægi
þörfum bankans eins og er.
Stjórn bankans samþykkti í lok
september í fyrra að stefna að skráningu bankans og var upphaflega lagt
upp með að hún yrði að veruleika
í lok síðasta árs. Ákveðið var hins
vegar að bíða með skráninguna
þangað til eftir að ársuppgjör bankans yrði gert opinbert um miðjan
febrúarmánuð.
Hagnaður Kviku af grunnrekstri

nam 1.919 milljónum króna í
fyrrasamanborið við 1.955 milljónir króna árið 2016. Einskiptisliðir
vegna samruna og skipulagsbreytinga á árinu voru 328 milljónir króna
og var hagnaður eftir einskiptiskostnaðarliði því 1.591 milljón
króna á síðasta ári.
Stærstu hluthafar Kviku eru tryggingafélagið VÍS með 23,31 prósents
hlut, félag í meirihlutaeigu Sigurðar
Bollasonar fjárfestis, sem á 9,22 prósenta hlut, og Lífeyrissjóður verslunarmanna með 8,86 prósent. – kij

GÓÐAR UMBÚÐIR
UTAN UM GÓÐAR
HUGMYNDIR
Ráðgjöf

Umbúðir

Í 75 ár hefur starfsfólk Odda þróað
og hannað margvíslegar umbúðir
fyrir fjölda íslenskra fyrirtækja, þar
sem áratuga reynsla og þekking
okkar tryggir að varan skili sér í réttu
ástandi alla leið á áfangastað. Við
veitum þér fyrsta flokks ráðgjöf og
aðstoðum þig við að velja réttu
umbúðirnar fyrir þínar vörur.

Vandaðar umbúðir tryggja örugga
meðferð og afhendingu þinnar vöru.
Við framleiðum úrval umbúða auk
þess sem við bjóðum fjölbreyttar
lausnir frá traustum og viðurkenndum samstarfsaðilum okkar.
Þannig tryggjum við einstakt vöruframboð sem uppfyllir allar þínar
þarfir þegar kemur að umbúðum.

Við erum þínir ráðgjafar í umbúðum

ÁRNASYNIR

H

lutabréf Kviku banka verða
tekin til viðskipta á First
North markaðinum í Kauphöllinni á föstudag. Markaðsvirði
bankans við skráninguna er ríflega
tólf milljarðar króna.
Ármann Þorvaldsson, forstjóri
Kviku, segir í samtali við Markaðinn
að meginástæða skráningarinnar sé
sú að mikil viðskipti hafi verið með
hlutabréf bankans á undanförnum
mánuðum. „Ég hugsa að um 80 prósent af hlutafé bankans hafi skipt
um hendur á síðustu 15 mánuðum,

Í 75 ÁR

www.oddi.is
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Engir bónusar til stjórnarinnar

Leita til Steinars
Verðbréfafyrirtækið Arctica Finance
hefur leitað til
hæstaréttarlögmannsins
Steinars Þórs Guðgeirssonar til þess að
sjá um málarekstur fyrirtækisins gegn
Fjármálaeftirlitinu. Eins og kunnugt
er sektaði eftirlitið verðbréfafyrirtækið um 72 milljónir króna síðasta
haust fyrir að hafa brotið gegn lögum
um fjármálafyrirtæki og reglum um
kaupaukakerfi. Fyrirtækið höfðaði í
kjölfarið mál gegn FME til þess að fá
ákvörðuninni hnekkt og verður málið
tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í
næstu viku. Jóhannes Karl Sveinsson,
hæstaréttarlögmaður og einn eigenda Landslaga, fer með málið fyrir
hönd eftirlitsins.

Ásgeir til Fossa
Ásgeir Kröyer, sem
hefur undanfarin
átta ár starfað í
fyrirtækjaráðgjöf
Arion banka, er
genginn til liðs
við Fossa markaði.
Hann mun starfa á skrifstofu félagsins í Stokkhólmi.
Starfsmannahópur Fossa hefur tekið
nokkrum breytingum að undanförnu.
Þannig tilkynntu þeir Gunnar Freyr
Gunnarsson og Þorbjörn Atli Sveinsson um uppsögn sína á sunnudag,
en þeir hafa báðir starfað í teymi
markaðsviðskipta félagsins, ásamt því
að vera á meðal hluthafa.

Stjórnendur
ársins?
Þrír stjórnendur
hlutu nýverið
sérstök stjórnunarverðlaun
Stjórnvísis en
umrædd verðlaun
eru árlega veitt þeim
stjórnendum fyrirtækja
sem þykja hafa skarað fram úr á sínu
sviði. Valið í ár hefur vakið nokkra
athygli en þau Friðrik Þór Snorrason,
forstjóri Reiknistofu bankanna,
Sigrún Ósk Sigurðardóttir, aðstoðarforstjóri ÁTVR, og Jóhannes Ingi
Kolbeinsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Kortaþjónustunnar,
hlutu verðlaunin. Þau tvö fyrrnefndu
eru stjórnendur einokunarfyrirtækja og sá síðastnefndi lét nýverið
af störfum sem framkvæmdastjóri
færsluhirðingarfyrirtækisins eftir að
fyrirtækið var á barmi greiðsluþrots
vegna ótæpilegrar áhættu sem það
hafði tekið.

Stjórnarmenn stórbankans Deutsche Bank munu ekki fá greiddan bónus í ár vegna síðasta rekstrarárs. Háar bónusgreiðslur til stjórnarinnar á
síðasta ári vöktu hörð viðbrögð en tap hefur verið á rekstri bankans undanfarin ár. Lykilstarfsmenn bankans munu þó fá greidda kaupauka að
virði yfir tvo milljarða evra á þessu ári. Til samanburðar námu kaupaukagreiðslurnar aðeins 546 milljónum evra í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Nýsköpunarlífeyrir
Konráð S.
Guðjónsson
hagfræðingur
Viðskiptaráðs
Íslands

E

i n s t æ r s t a á s ko r u n
íslensks efnahagslífs á
næstu áratugum er að
auka nýsköpun. Klisja?
Kannski, en fyrir sumum
klisjum eru góðar ástæður. Þó hægt
sé að auka verðmætasköpun í auðlindageiranum eru náttúruauðlindir engu að síður takmarkaðar
og útflutningur Íslands einsleitur.
Þess vegna þarf að fjölga stoðum
íslensks efnahagslífs. Það kallar
á nýjar leiðir til verðmætasköpunar og nýrra útflutningsgreina í
alþjóðageiranum sem aftur kallar
á aukna nýsköpun.
Þrátt fyrir ákall um aukna
nýsköpun á hún sumstaðar undir
högg að sækja. Til dæmis hefur fjárfesting í sprotafyrirtækjum dregist
saman um 81% frá 2015 skv. samantekt Northstack. Einnig eru þau
fyrirtæki sem við státum okkur af

sem dæmi um velgengni íslenskrar
nýsköpunar, til dæmis CCP, Marel
og Össur, mörg hver orðin mun
eldri en 10 ára og því rótgróin.

Þurfum meiri verðmætasköpun
til að njóta efri áranna
Önnur áskorun sem við, líkt og
önnur þróuð ríki, stöndum frammi
fyrir er að við erum að eldast hratt
sem þjóð. Hlutfall lífeyrisþega á
móti þeim sem eru starfandi mun
tvöfaldast og fara úr um 20% í 40%
um miðbik aldarinnar. Þetta þýðir
að vinnandi hendur þurfa að sjá
fyrir fleirum en áður í gegnum lífeyris- og velferðarkerfið. Stór áskorun – jafnvel þó að sjálfvirknivæðing
og tækniframfarir muni vonandi
auðvelda okkur að takast á við hana.
Hér eru því í raun tvær áskoranir:
Annars vegar mikilvægi þess að
auka nýsköpun hvarvetna og hins
vegar að takast á við breytta aldurssamsetningu. Báðar eru þær samofnar hagsæld Íslands til framtíðar.
Getum við leyst þær samtímis?
Lífeyrissjóðir
þurfa að horfa annað
Til að standa undir fjölgun lífeyrisþega á komandi áratugum þurfa
lífeyrissjóðir að skila góðri ávöxtun

og miða réttindi sjóðsfélaga við að
ávöxtunin sé 3,5% að teknu tilliti til
verðbólgu. Lækkandi vaxtastig hér á
landi og erlendis teflir því í tvísýnu
og óljóst er hvernig hægt er að ná
fram 3,5% raunávöxtun til lengdar
án framleiðniaukningar sem er
meiri en við höfum séð á síðustu
áratugum. Einnig er ljóst að núverandi fjárfestingarumhverfi sníður
lífeyrissjóðum þröngan stakk, þar
sem sjóðirnir eiga hátt í helming
skráðra hlutabréfa og oft stóran hlut
í félögum í beinni samkeppni.
Með öðrum orðum þurfa lífeyrissjóðirnir, og þannig lífeyrisþegar
framtíðarinnar, fleiri stoðir undir
verðmætasköpun í landinu og að
horfa í auknum mæli á aðra fjárfestingarkosti. Vandséð er hvernig
það getur gerst án aukinnar áherslu
á nýja tækni og þekkingu – nýsköpun. Vissulega þurfa sjóðirnir einnig
að fjárfesta meira erlendis, en það
er háð stöðu á gjaldeyrismarkaði
hverju sinni og nýjar fjárfestingar
innanlands munu áfram eiga sér
stað.

Aukin nýsköpun er hagsmunamál lífeyrissjóðanna
Þó að skilningur forsvarsmanna
lífeyrissjóða á mikilvægi nýsköp-

unar sé hér ekki dreginn í efa
mætti sýna skilninginn betur í
verki. Ef hlutfall eigna lífeyrissjóða í óskráðum hlutabréfum er
vísbending, þá hefur það lækkað
úr 4% í aðeins 3% frá 2013 til
2016, en sprota- og nýsköpunarfyrirtæki eru nær alltaf óskráð.
Einnig má nefna að vægi rannsóknar og þróunar (R&Þ) er
minna í fyrirtækjum hér á landi
heldur en í Danmörku, Finnlandi
og Svíþjóð. Til að R&Þ aukist
skiptir stefna eigenda fyrirtækja
máli og þar eru lífeyrissjóðirnir
sem fyrr segir umsvifamiklir.
Lífeyrissjóðir sem stofnanafjárfestar eiga ekki að vera ráðandi
í sprotafyrirtækjum á Íslandi
og munu seint verða leiðandi í
nýsköpun. Engu að síður hljóta
að vera tækifæri til að styðja
mun betur við nýsköpun – bæði
með auknum fjárfestingum lífeyrissjóða í ungum framsæknum
fyrirtækjum og ekki síður innan
rótgróinna fyrirtækja í eigu sjóðanna. Hagsmunir lífeyrissjóðanna
og samfélagsins í heild eru nefnilega þeir sömu þegar allt kemur til
alls – öflugt efnahagslíf sem sækir
fram með nýsköpun og getur séð
fyrir fólki á efri árunum.

yfir lengra tímabil má sjá að hlutfall matar og drykkjar hefur yfirleitt verið hærra og fer nær í 15% í
kjölfar efnahagshrunsins á meðan
veitingahlutfallið sígur en hefur
jafnað sig aftur samkvæmt nýju
mælingunni. Vægi húsnæðis, hita
og rafmagns hefur hins vegar aukist
jafnt og þétt, var 20,1% á tímabilinu
2000-2002 og 25,9% á árunum 20062008. Rannsóknin sýnir hlutfallslega
lægri útgjöld í mat- og drykk hjá
íbúum höfuðborgarsvæðisins en hjá
íbúum í öðru þéttbýli eða dreifbýli
á meðan útgjöld þeirra til húsnæðis
eru umtalsvert hærri.

Í útgjaldagrunni frá árinu 1914
vógu matvörur 48%, en þá var
grunnurinn einfaldari. Þess utan
vógu húsnæði, eldsneyti og ljósmeti
saman 23%, fatnaður og þvottur
náðu 16% en önnur útgjöld voru
13%. Mikið vatn hefur runnið til
sjávar síðan vísitala neysluverðs
var fyrst mæld árið 1914. Eftir því
sem frá hefur liðið hefur útgjaldaflokkun orðið nákvæmari til að
fylgja eftir þróun á neyslu þjóðarinnar. Hinum fjölmörgu þátttakendum rannsóknar á útgjöldum
heimilanna er þakkað mikilvægt
framlag sitt til rannsóknarinnar.

Neysla Íslendinga
Heiðrún Erika
Guðmundsdóttir
deildarstjóri
vísitöludeildar
Hagstofu Íslands

H

agstofa Íslands gaf nýverið
út niðurstöður úr rannsókn
á útgjöldum heimilanna
sem mælir hvers konar neysluútgjöld Íslendinga. Rannsóknarniðurstöðurnar eru notaðar til að mynda

grunn fyrir vísitölu neysluverðs, þ.e.
hvað skal mæla og hversu mikið
vægi ein neysluvara hefur á móti
annarri.
Þátttakendur leggja Hagstofunni
til heimilisbókhald sem endurspeglar dagleg útgjöld um tveggja
vikna skeið. Auk þess er tekið viðtal
við fulltrúa heimilisins sem svarar
spurningum um stærri innkaup
yfir lengra tímabil. Niðurstöður
könnunarinnar hafa verið birtar á
hverju ári í tæpa tvo áratugi.
Auk þess að vera mikilvægur
grundvöllur fyrir vísitölu neysluverðs veita niðurstöður könnunar-

innar áhugaverða innsýn í íslenskt
samfélag. Það er fróðlegt að geta
skyggnst inn í neyslumynstur þjóðarinnar með svo nákvæmum hætti.
Þó breytingar séu alla jafna hægar
þá má greina stærri breytingar á
neysluhegðun sem endurspegla
þróun samfélagsins yfir lengri
tímabil.
Hér má sem dæmi nefna að á
árunum 2013-2016 fóru 13,1%
útgjalda Íslendinga í kaup á mat og
drykkjarvörum en yfir 30% fóru í
húsnæði, hita og rafmagn. Á sama
tíma fóru ríflega 5% útgjalda í veitingar á veitingastöðum. Ef horft er

Marazzi
Flísaframleiðandinn Marazzi er einn
af stærstu flísaframleiðendum í heimi
og leiða þeir tæknilega þróun á
Ítalska flísamarkaðnum.
Vandaðu valið,
veldu Marazzi flísar.

VANDAÐU VALIÐ
Krókhálsi 4

Sími 567 1010

Opnunartímar: mán - fös kl. 9–18

110 Reykjavík

www.parket.is

og lau kl. 11–15

Markaðurinn

Instagram

fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál | Miðvikudagur 14. mars 2018

Stjórnar-
maðurinn

@stjornarmadur

Skinn í leiknum
Á undanförnum tveimur vikum
hafa hið minnsta tveir stjórnarformenn í skráðum kauphallarfélögum keypt í þeim félögum
sem þeir veita fyrirsvar. Stjórnarmaður Fjarskipta keypti fyrir um
hundrað milljónir að markaðsvirði, og kollegi hans hjá Skeljungi
fyrir um sex.

Jón hættir í stjórn í lok mánaðarins
Jón Sigurðsson mun hætta í stjórn evr
ópska drykkjaframleiðandans Re
fresco Group í lok mánaðarins eftir
níu ára stjórnarsetu. Gert er ráð fyrir
að yfirtaka fjárfestingarsjóðanna PAI
Partners og British Columbia Invest
ment Management á drykkjafram
leiðandanum gangi í gegn 29. mars.
Um leið munu fimm stjórnar
menn stíga til hliðar, en tveir
munu eiga áfram sæti, að því er Jón Sigurðsson

fréttablaðsins
@frettabladid

frettabladid.is

fram kom á hluthafafundi Refresco í síðustu viku.
Jón er stjórnarformaður eignarhaldsfélagsins
Stoða sem fer með 8,9 prósenta hlut í Refresco.
Félagið mun við yfirtökuna selja allan eignar
hlut sinn fyrir um það bil 144 milljónir evra sem
jafngildir um 17,7 milljörðum króna.
Laun Jóns fyrir stjórnarsetuna í Refresco
hækkuðu um ríflega sex prósent á síðasta ári
og námu 55.800 evrum, sem jafngildir
6,8 milljónum króna, borið saman við
52.500 evrur árið 2016. – kij

10.03.2018

Þessi vinna sem
var leidd af
trúnaðarmönnum
Framsóknarflokksins
skilaði hundruðum
milljarða í ríkissjóð.
Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra

FLAGGSKIPIÐ FRÁ JEEP
GRAND CHEROKEE SUMMIT
DÍSEL 3.0L V6 250 HÖ.
8 GÍRA SJÁLFSKIPTING

®

Líkt og kom fram í fróðlegri úttekt
í þessu blaði fyrir réttri viku, er
það frekar undantekning en regla
að stjórnarmenn eða stjórnendur
í skráðum félögum eigi sjálfir hlut
í þeim. Þannig eiga einungis 16 af
80 stjórnarmönnum það sem kalla
mætti verulegan hlut, en 45 eiga
alls ekkert. Í stærsta smásölufyrirtæki landsins, Högum, á enginn
stjórnarmaður neitt í félaginu.
Nú eru margir sem aðhyllast þann
skóla að best sé fyrir rekstur félaga
að þeir sem taka stórar ákvarðanir eigi eitthvað undir því að vel
takist. Fyrir þá sem því trúa eru
kaup stjórnarformanna Fjarskipta
og Skeljungs traustleikayfirlýsing
á rekstri félaganna. Fyrir sama
fólk telst ægivald lífeyrissjóðanna
yfir hlutabréfamarkaðnum varla
annað en veikleikamerki. Auðvitað gegna lífeyrissjóðirnir mikilvægu hlutverki á markaði. Þeir eru
langsamlega stærstu stofnanafjárfestar landsins og eiga um 40% af
skráðum hlutabréfum í landinu.
Fulltrúar sjóðanna eru fyrirferðarmiklir í stjórnum eftir því, og eiga
sjaldnast persónulega undir því að
vel takist í rekstrinum.
Það er þó ekki eini gallinn á ægivaldi sjóðanna. Krosseignatengslin eru annar, og sennilega stærri,
vandi. Hann birtist áþreifanlega
í tveimur samrunum sem legið
hafa hjá Samkeppniseftirlitinu.
Hjá Högum og Olís eru það sömu
sjóðir sem öllu ráða, og sama
gildir um N1 og Festi. Eftirlitið
virðist ætla að setja þessu skorður.
Sennilega er það heillaspor. Til
eru dæmi sem margir þekkja um
að fulltrúar lífeyrissjóða hafi
misnotað aðstöðu sína, eða borið
trúnaðarupplýsingar yfir Kínamúra. Auðveldasta leiðin til að
koma í veg fyrir slíkt er að sjá til
þess að freistnivandinn sé ekki til
staðar.
Inngrip Samkeppniseftirlitsins á
að líkindum að girða fyrir það.
Einhverjir einkafjárfestar hugsa
sér væntanlega gott til glóðarinnar. Það er markaðnum til heilla
enda best og hagkvæmast að jafnvægi sé milli einka- og stofnanafjárfesta á markaði.

JEEP GRAND CHEROKEE SUMMIT VERÐ FRÁ 11.990.000 KR.
®

Hátt og lágt drif, loftpúðafjöðrun, fjarlægðarstilltur hraðastillir, 20” álfelgur, 8,4” snertiskjár, lykillaust aðgengi og ræsing, rafdrifin
sportsæti frammi í með hita og kælingu, sjálfvirk tveggja svæða miðstöð með loftkælingu, upphitaðir hliðarspeglar, regnskynjari,
panorama opnanlegt glerþak, leðurinnrétting, rafdrifinn afturhleri, íslenskt leiðsögukerfi, akgreinavari, árekstrarvari, blindhornsvörn,
leggur sjálfur í stæði, Harmon Kardon hljómflutningstæki, 19 hátalarar o.fl.
Umfram í SUMMIT SIGNATURE: Platinum útlit, dökk gráar Gunmetal álfelgur, upplýst Summit merki í hliðarfölsum, Platinum
grill og afturljós, Signature lúxusinnrétting, Blue-Ray DVD með 2 skjáum aftur í, 2x þráðlaus heyrnartól og fjarstýring.
VERÐ FRÁ: 12.990.000 kr.

GRAND CHEROKEE
FRÁ KR. 8.990.000

CHEROKEE
FRÁ KR. 6.690.000

COMPASS
FRÁ KR. 5.890.000

RENEGADE
FRÁ KR. 4.390.000

WRANGLER

Umboðsaðili Jeep - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.jeep.is
www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16
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Krabbamein
í blöðruhálskirtli
er ekki einfalt mál
Örráðstefna í Mottumars
15. mars 2018, kl. 16:30–18:00
Skógarhlíð 8, 105 Reykjavík
Willian sést hér skora mark Chelsea í fyrri leiknum gegn Barcelona sem
lyktaði 1-1. Liðin mætast á Nývangi í Barcelona í kvöld. Nordicphotos/Getty

Líður jafnan vel á Nývangi
Fótbolti Það kemur í ljós í kvöld
hvaða lið tryggja sér tvo síðustu
farseðlana í 8-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu. Á Vodafone Park í
Istanbúl mætast Besiktas og Bayern
München. Þýsku meistararnir
standa afar vel að vígi enda unnu
þeir fyrri leikinn 5-0. Leikurinn í
kvöld ætti því að vera formsatriði
fyrir Bayern sem hefur gengið allt í
haginn eftir að gamla brýnið Jupp
Heyncks tók við liðinu.
Það er öllu meiri spenna fyrir
hinum leik kvöldsins, milli Barcelona og Chelsea. Liðin gerðu 1-1
jafntefli í fyrri leiknum á Stamford Bridge og Börsungum dugir
því markalaust jafntefli í leiknum í
kvöld til að komast áfram.
Chelsea spilaði vel í fyrri leiknum með Willian sem besta mann.
Brasilíumaðurinn skaut í báðar
stangirnar í fyrri hálfleik áður en
hann skoraði með góðu skoti á 62.
mínútu. Þegar stundarfjórðungur
var til leiksloka nýtti Lionel Messi
sér mistök í vörn Chelsea og jafnaði
metin. Þetta var hans fyrsta mark
gegn Chelsea, í níunda leiknum
gegn enska liðinu.
„Það koma tímar þar sem við
þurfum að þjást en við þurfum að
vera þéttir fyrir. Þegar við höfum
boltann þurfum við að trúa því að
við getum skorað,“ sagði Antonio

Chelsea hefur ekki tapað
í síðustu fjórum heimsóknum sínum á Nývang.

Conte, knattspyrnustjóri Chelsea, á
blaðamannafundi í gær.
Chelsea hefur gengið ágætlega
á Nývangi í Meistaradeildinni og
er taplaust í síðustu fjórum heimsóknum sínum þangað. Síðast þegar
Chelsea sótti Barcelona heim gerðu
liðin 2-2 jafntefli. Það var í seinni
leiknum í undanúrslitum Meistaradeildarinnar 2012 og jafnteflið
dugði Chelsea til að komast í úrslitaleikinn sem liðið vann svo.
Barcelona hefur komist í 8-liða
úrslit Meistaradeildarinnar 10 ár í
röð. Síðast féllu Börsungar úr leik í
16-liða úrslitunum 2007, gegn Liverpool. Barcelona hefur hins vegar
ekki komist áfram úr 8-liða úrslitunum síðan 2015.
Ernesto Velvarde, stjóri Barcelona, segir að sínir menn verði að
hafa góðar gætur á áðurnefndum
Willian í leiknum í kvöld.
„Hann skorar að vild. Við þurfum
að gæta hans vel því hann hefur
verið á skotskónum að undanförnu
og ekki spilað betur á tímabilinu,“
sagði Velvarde. – iþs

Erindi
Jón Örn Friðriksson, þvagfæraskurðlæknir
Skimað til framtíðar
Ásgeir Helgason, dósent í sálfræði
Kynlíf og tilfinningaleg einangrun
karla með krabbamein
Sigríður Zoega & Katrín Blöndal, hjúkrunarfræðingar
Hormónahvarfsmeðferð karlmanna vegna
blöðruhálskirtilskrabbameins — þarfir maka
Sigurður Skúlason, leikari
Reynslusaga
Guðmundur Pálsson, vefstjóri
Karlaklefinn, ný vefgátt fyrir karlmenn og krabbamein
Randver Þorláksson
Fundarstjóri

mottumars.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Volkswagen Transporter

BYGGIR Á TRAUSTUM GRUNNI
Transporter hefur fylgt kynslóðum af
fólki sem hefur þurft á traustum og
áreiðanlegum vinnuþjarki að halda sem
leysir krefjandi og fjölbreytt verkefni. Hann
er með fullkominni stöðugleikastýringu og
spólvörn og sjö þrepa sjálfskiptingu.

Volkswagen Transporter kostar frá

4.180.000 kr.
(3.344.000 kr. án vsk)

Til afhendingar strax!

Við látum framtíðina rætast.
www.volkswagen.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is · umboðsmenn um land allt:
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

FÁANLEGUR
MEÐ

4Motion
FJ
ÓRHJÓLAD
RIFI

tímamót
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Okkar ástkæri

Þorsteinn Þórðarson
Brekku, Norðurárdal,

sem lést á dvalarheimilinu Brákarhlíð
Borgarnesi 10. mars verður
jarðsunginn frá Reykholtskirkju
laugardaginn 17. mars kl. 14.
Sigurbjörg Þorsteinsdóttir
Árni Þór Sigurðsson
Þórður Þorsteinsson
Agnes Agnarsdóttir
Þorsteinn Þorsteinsson
Guðbjörg S. Sigurðardóttir
Gunnar Þór Þorsteinsson
Íris Inga Grönfeldt
Þórhildur Þorsteinsdóttir
Elvar Ólason
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug vegna fráfalls
móður okkar, ömmu og langömmu,

Guðborgar Franklínsdóttur
frá Litla-Fjarðarhorni,

sem andaðist þann 12. febrúar sl. Útför
fór fram frá Siglufjarðarkirkju 24. febrúar
sl. og var gerð í kyrrþey að hennar ósk.

Sexmenningarnir frá Birmingham látnir lausir
Sexmenningarnir frá Birmingham, Hugh
Callaghan, Patrick Joseph Hill, Gerard
Hunter, Richard McIlkenny, William
Power og John Walker, sem höfðu
setið í bresku fangelsi í sextán ár fyrir
sprengjuárásir á krár í Birmingham, voru
látnir lausir þennan dag þegar dómstóll
kvað upp þann úrskurð að lögreglan
hefði hagrætt eða búið til sannanir gegn
þeim á sínum tíma. Það hafði aðeins
tekið þrjá daga að fá þá sakfellda.
Sannanir voru ófullnægjandi og ný
tækni hafði leitt í ljós að lögreglan falsaði sönnunargögn til að fá þá dæmda.
Lögreglan pyntaði þá til játninga en
flestum þótti það merkilegast að lögreglan vissi trúlega hver hefði í raun og
veru framið árásirnar. Slíkt olli mikilli
hneykslan þegar fjölmiðlar fóru að
grafa sannleikann upp en fjölmiðlum
er þakkað mjög fyrir að málið var tekið
upp aftur.
Þann 21. nóvember 1974 hafði írski
lýðveldisherinn, IRA, sprengt tvær krár í
Birmingham á Englandi í loft upp. Tuttugu og einn lét lífið, hundrað sextíu og
tveir slösuðust, margir alvarlega. Þetta
voru mestu fjöldamorð í breskri sögu.

Sexmenningarnir veifa til fjöldans eftir að dómstóllinn viðurkenndi að þeir hefðu setið
saklausir inni í heil 16 ár. Frá vinstri: John Walker, Paddy Hill, Hugh Callaghan, Richard
McIlkenny, Gerry Hunter og William Power. NordicPhotos/getty

Mikil áhersla var lögð á að koma glæpamönnunum bak við lás og slá og fór svo
að lögreglan handtók í raun bara ein-

hverja og dæmdi þá í lífstíðarfangelsi.
Sexmenningarnir fengu allir um milljón pund í skaðabætur.

Þeim sem vildu minnast Guðborgar er bent á Systrafélag
Siglufjarðarkirkju, kt. 680499-2849, reikn. 0348-13-300115.
Sigurmar K. Albertsson
Álfheiður Ingadóttir
Guðmundur J. Albertsson
Áslaug Traustadóttir
Óskar H. Albertsson
Aðalheiður Erla Jónsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær móðir okkar

Guðrún Pálsdóttir

Aðalsteinn Jóhannsson

lést á líknardeild Grundar þann
11. mars síðastliðinn.

lést á Öldrunarheimilinu
Lögmannshlíð 9. mars. Útförin mun
fara fram í kyrrþey að ósk hins látna.

til heimilis að Sléttuvegi 19,
Reykjavík,
Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Magnús Hagalín Gíslason
skipstjóri,

sem andaðist á hjúkrunarheimilinu
Eir sunnudaginn 4. mars sl. verður
jarðsunginn frá Garðakirkju föstudaginn
16. mars 2018, kl. 15.00.
Jón Hjörtur Magnússon
Steinunn María Jónsdóttir
Ingólfur Már Magnússon
Sigrún Agnes Njálsdóttir
Rúnar Þröstur Magnússon
Herdís Hafsteinsdóttir
Sigrún Magnúsdóttir
Jóhann Hauksson
Edda Magnúsdóttir
Arnar Sverrisson
Magnea Helga Magnúsdóttir Sigurður Hjaltason
Hrafn Magnússon
Hildur Þorkelsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ragnheiður Björnsdóttir
(Radda frá Vífilsstöðum)
áður til heimilis í Ytri-Njarðvík,

lést á Sólvangi í Hafnarfirði 5. mars.
Útför verður frá Ytri-Njarðvíkurkirkju, mánudaginn
19. mars, klukkan 13.00. Færum starfsfólki Sólvangs
innilegar þakkir fyrir alúð og umönnun. Þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag Íslands.
Sigurður Þorleifsson
Björn Vífill Þorleifsson
Nanna Soffía Jónsdóttir
Sigurgeir Þorleifsson
Þóra Harðardóttir
Guðrún Þorleifsdóttir
Johan Thulin Johansen
ömmu- og langömmubörn.

Móðir okkar,

Ragnheiður Ester
Guðmundsdóttir
Þröm, Laugarvatni,

sem lést aðfaranótt miðvikudagsins
28. febrúar síðastliðins, verður
jarðsungin frá Skálholtskirkju
laugardaginn 17. mars nk. kl. 14.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vildu minnast hennar er bent á Minningarsjóð Lundar,
banki 0308-13-300709, kt. 440375-0149.
Börnin.

Okkar ástkæri

Vestursíðu 9, Akureyri,

Færum við starfsfólki Grundar og Líknardeildar LSH
alúðarþakkir fyrir góða umönnun undanfarna mánuði.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 23.
mars kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Vísindasjóð Krabbameinsfélags Íslands.
Arion banka
Reikn. 0301-22-005887
Kt. 620316-1800
Árni Þór Árnason
Guðbjörg Jónsdóttir
Þórhildur Árnadóttir
Valdemar Olsen
Guðjón Ingi Árnason
Sigríður Dögg Geirsdóttir
börn, barnabörn og systur hinnar látnu.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Björn Stefán Guðmundsson
ljóðskáld og kennari,
Sunnubraut 15, Búðardal,

lést á sjúkrahúsinu á Akranesi
miðvikudaginn 7. mars síðastliðinn.
Útförin fer fram frá Hjarðarholtskirkju í Dölum
laugardaginn 17. mars kl. 14. Blóm og kransar eru
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á að
láta Dvalarheimilið Silfurtún í Búðardal njóta þess.
Helgi G. Björnsson
Kristín Emilsdóttir
Guðbjörg Björnsdóttir
Elísabet Björg Björnsdóttir
Jón E. Sigurðsson
afa- og langafabörn.

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Hólmfríður Gestsdóttir
Hraunbraut 32, Kópavogi,

verður jarðsungin frá Kópavogskirkju
föstudaginn 16. mars kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir, en þeim,
sem vilja minnast hennar, er bent á Minningarsjóð
öldrunardeildar Landspítala.
Kristrún Tómasdóttir
Pétur Oddgeirsson
Jóhanna Tómasdóttir
Guðlaug Tómasdóttir
Steingrímur Sigurðsson
Tómas Þórarinn, Arnar Oddgeir, Marta,
Sindri Þór, Steinar Páll, Sara Ósk og Tómas Breki

Guðbjörg Stefánsdóttir
Guðrún Jóhannsdóttir
Freygerður Geirsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær sonur okkar, bróðir og mágur,

Bjarni Þór Pálmason

lést á Landspítalanum 11. mars.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju
þriðjudaginn 20. mars kl. 13.00.
Pálmi Kristinsson
Hjalti Þór Pálmason
Elísabet Pálmadóttir
Ágúst Ottó Pálmason
Birna Lind Pálmadóttir

Salome Tynes
Ingunn Agnes Kro
Grétar Már Pálsson

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

Gísli Steinar Jóhannesson

skipstjóri, frá Gaukstöðum í Garði,
lést 11. mars.
Sigríður Skúladóttir
Helga Gísladóttir
Eiríkur Sigurðsson
Gísli Steinar Gíslason
Inga Rós Aðalheiðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín,

Sigríður Ingólfsdóttir
lést þann 22. febrúar.

Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Sigurður Ingi Hermannsson

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 512 5407.
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SNJALLTÆKI
Á GÓÐU VERÐI

40"

Finlux 40FFB5620
Full HD 40“ snjallsjónvarp á ótrúlegu verði með 12W Nicam Stereo hljóðkerfi. Fjarstýring með „magic
button“, Netflix möguleiki og Miracast. 2 HDMI tengi ásamt USB tengi og USB HDD upptöku.

VERÐ

49.995

ÞÚ FINNUR RÉTTA SJÓNVARPIÐ HJÁ OKKUR
32"

Finlux 32FLKR277SC
32“ LED snjallsjónvarp sem hentar vel inn í smærri rými
t.d. auka- og barnaherbergi með innbyggðu Netflix.
1366x768 upplausn og 12W Nicam Stereo hljóðkerfi
ásamt 2 HDMI tengjum og USB tengi með HDD upptöku.
Fjarstýring með „magic button“.

VERÐ

34.995

65"

Finlux 65FUB8120
Stórt 65“ snjallsjónvarp með frábærum myndgæðum. UHD
4K 3840x2160 upplausn og 20W DTS TruSurround HD
hljóðkerfi. Allir helstu tækni- og tengimöguleikar í boði.

VERÐ

139.995

75"

Finlux 75FUB8520
Upplifðu alvöru kvikmyndahúsastemingu heima fyrir með
stóru 75“ snjallsjónvarpi og Micro Dimming baklýsingu.
Frábær UHD 4K 3840x2160 upplausn ásamt 20W DTS
TruSurround HD hljóðkerfi. Einnig Bluetooth, Miracast og
allir helstu tengimöguleikar.

VERÐ

249.995

ht.is
7 VERSLANIR UM LAND ALLT

HAFNARGÖTU 90 REYKJANESBÆ S: 414 1740 • AUSTURRVEGI 34 SELFOSSI S: 414 1745 • GARÐARSBRAUT 18A HÚSAVÍK S: 464 1600 • GLERÁRTORGI AKUREYRI S: 460 3380 • KAUPVANGI 6 EGILSSTÖÐUM S: 414 1735 • ÞJÓÐBRAUT 1 AKRANESI S: 431-3333 • SUÐURLANDSBRAUT 26 REYKJAVÍK S: 569 1500
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veður, myndasögur

Miðvikudagur

14. mars 2018

Þrautir

MIÐ V I K U D AGU R

Austan- og norðaustanátt, víða 8-13
m/s, en lengst af
15-23 og snarpar
hviður syðst á
landinu og í Öræfum. Skúrir eða él
á Suðausturlandi og
Austfjörðum. Rigning eða slydda með
köflum í flestum
landshlutum. Áfram
frost um mestallt
norðanvert landið,
en hlýnar þar eftir
hádegi.
Létt

miðlungs

Krossgáta

þung

LÁRÉTT
2. aðrakstur
6. átt
8. leyfi
9. spendýr
11. rás
12. skipað niður
14. fjandi
16. hola
17. hyggja
18. málmur
20. rómversk tala
21. innileikur
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Gunnar Björnsson

9

4

5

1

2

3

8

6

7

4

1

6

8

2

7

3

5

9

6

4

7

2

8

9

5

1

3

Baskaran Adhiban (2.760) átti
leik gegn Richard Rapport
(2.715) á GAMMA Reykjavíkurskákmótinu í gær.
Hvítur á leik
19. Hxc8! Haxc8 20. Bxb7 Hb8
21. Ba6 Hb3 22. Ba3 Hd8 24.
Bb4 og hvítur vann skömu
síðar. Adhiban er efstur fyrir
lokaumferðina. Undrabarnið
Nihal Sarin (13 ára) náði stórmeistaraáfanga í gær þrátt fyrir
einni umferð sé ólokið.
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Skák

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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LÁRÉTT: 2. safn, 6. na, 8. frí, 9. api, 11. æð, 12.
raðað, 14. satan, 16. op, 17. trú, 18. tin, 20. il, 21. alúð.
LÓÐRÉTT: 1. snar, 3. af, 4. fræðari, 5. níð, 7. apaspil,
10. iða, 13. att, 15. núll, 16. ota, 19. nú.

8

2

LÓÐRÉTT
1. skjótur
3. frá
4. lærimeistari
5. svívirðing
7. fíflalæti
10. svelgur
13. sigað
15. ekkert
16. munda
19. nudd

Pondus Eftir Frode Øverli

www.skak.is: Lokaumferðin
kl. 11.

Ókei? Áttu
ekki spegil
eða?

Það er þegar ég stari
út í geim sem ég átta
mig á því hversu
ólíklegt er að ég sé til.

Gelgjan
Svona
nú! Haltu
honum frá
hjólunum!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hann er
að fara!

Okkur tókst
það! Við komum
honum úr
bílskúrnum og
aftur út í
náttúruna!

Haltu
áfram,
litli
snákur!
Þú ert
frjáls!

Tja, frjáls í andlegu
meiningunni
allavega.

Barnalán
Að sjá þennan
hóp!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þúsundir
lítilla stelpna
og mæður
þeirra...

Fréttablaðið eykur þjónustu sína.
...allar að
tengjast
tilfinningaböndum, búandi
til minningar...

...og að bíða eftir að
komast á klósettið.

Við erum ekki
gerðar fyrir
hraðar
klósettferðir,
er það nokkuð
mamma?
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Slakaðu á
Slakaðu
á
með Slökun

með Slökun
Lord Pusswhip og fleiri spila á sérstöku bbbbbb Records kvöldi í Lucky Records.

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Miðvikudagur
Hvar@frettabladid.is

14. mars 2018
Tónlist

Hvað? bbbbbb Records x Lucky
Records
Hvenær? 16.00
Hvar? Lucky Records, Rauðarárstíg
Lord Pusswhip, Volruptus og fleiri
frá bbbbbb Records spila í Lucky
Records.

Viðburðir
Hvað? Kvöldstund með Elly og Mar
gréti Blöndal
Hvenær? 20.00
Hvar? Byggðasafnið í Görðum, Akra
nesi
Margrét Blöndal skrifaði ævisögu
Ellyjar sem kom út árið 2012. Bókin
varð metsölubók og kveikjan að
söngleiknum Elly sem hefur verið
sýndur við miklar vinsældir í
Borgarleikhúsinu sl. ár. Þessa kvöldstund í Stúkuhúsinu segir Margrét
frá leit sinni að Elly, hvers hún varð
vísari og hver hún var þessi kona
sem þjóðin dáði en vissi í raun lítið
um.
Hvað? Íslensku lýsingarverðlaunin
Hvenær? 19.25
Hvar? Kex hostel, Skúlagötu
Íslensku lýsingarverðlaunin eru
verðlaun til handa frumlegum,
skapandi og snjöllum hugmyndum
sem eru útfærðar á framúrskarandi
hátt í viðurkenningarskyni.
Hvað? Heiða og Harpa, kvenhetjur og
náttúrubörn

Hvenær? 20.00
Hvar? Bókasafnið Hveragerði
Í kvöld verður bókmenntakvöld
með Steinunni Sigurðardóttur á
Bókasafninu í Hveragerði. Steinunn
er ein af okkar þekktari höfundum
og hefur sterk tengsl við Suðurland, en hún er ættuð úr Grímsnesi
og Fljótshverfi. Hún á sitt annað
heimili á Selfossi, en býr annars í
Strassborg. Steinunn mun fjalla um
tvær kvenhetjur og náttúrubörn úr
sögum sínum, Heiðu úr Heiðu fjalldalabónda, sannsögunni sem varð
metsölubók og kom út hjá Bjarti
2016, og svo Hörpu úr skáldsögunni
Hjartastað sem kom út hjá Máli og
menningu 1995 og 1998, og Steinunn hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir.
Steinunn
Sigurðardóttir
rithöfundur
verður á bókmenntakvöldi
í Hveragerði í
kvöld.

Hvað? Sagnakaffi – Upprisa kvenna
Hvenær? 20.00
Hvar? Borgarbókasafnið, Tryggvagötu
Valgerður segir okkur sögur og
tengir við sjálfa sig og allar þær
konur sem í dag eru að rísa upp
og hafa hátt. Þetta eru spennandi
sögur frá örófi alda, um Undirheimaferðir og Upprisur goðanna.
Við þekkjum öll söguna af upprisu
Krists, sum þekkja líka söguna af
Ósírís, en ein elsta goðsögnin segir
frá Inönnu sem fer í heimsókn til
gyðju Undirheima, Ereshkigal. Þar
er hún drepin og hengd á krók.
Önnur sögn er af Persefónu, sem er
fönguð af Hadesi sem tekur hana
með sér nauðuga til Undirheima.
En þessar konur ná að rísa upp og
kallast þessar sögur því sterkt á við
sögu kvenna og þá upprisu sem nú
er að eiga sér stað.
Hvað? Icetralia LIVE podcast á Húrra
Hvenær? 21.00
Hvar? Húrra, Naustunum
Hlaðvarpið Icetralia verður live á
Húrra í kvöld.

Sýningar
Hvað? HönnMUNarmars
Hvenær? 18.00
Hvar? Mun, Barónstíg
Vörumerkin Anna Thorunn, bybibi,
Færid, North Limited og Ihanna
Home venda kvæði sínu í kross og
bjóða ykkur á samsýningu á nýjum
og fallegum vörum auk þess að
kynna ykkur fyrir Stúdíói Fléttu sem
sýnir nýjustu vörurnar úr smiðjunni
þeirra.
Hvað? Forms Of Life / Lifnaðarhættir
Hvenær? 19.00
Hvar? Norræna húsið
Sýningin Lifnaðarhættir er lifandi
leikmynd nýlegra verka hönnuða
og listamanna sem tengjast Listaháskóla Íslands. Sýningin er sett
upp í samtali við hátíðarsýningu
Norræna hússins sem er innblásin
af Aalto.
Hvað? Or Type fimm ára – Opnunar
partí
Hvenær? 19.00
Hvar? Gallerý Port, Laugavegi
Or Type heldur sýningu á HönnunarMars í Gallerý Porti til að fagna
5 ára afmæli sínu. Um er að ræða
sýningu á nýju og gömlu letri Or
Type í formi prentverka.
Hvað? Úr böndunum
Hvenær? 17.00
Hvar? Epal, Skeifunni
Síðastliðinn janúarmánuð unnu
nemendur textíldeildar Myndlistaskólans að verkefni í samstarfi
við prjónaverksmiðjuna Varma og
hönnunarverslunina Epal undir
handleiðslu Hrafnkels Birgissonar
og Guðfinnu Mjallar Magnúsdóttur.
Verkefnið fól í sér að hanna vöru úr
íslenskri ull fyrir heimilið, sem gæti
átt heima í versluninni Epal. Fyrirmælin voru skýr og opin og gáfu
fullt frelsi fyrir sköpunargleðina á
sama tíma og nemendur tókust á
við allar þær takmarkanir sem felast
í framleiðslu og sölu á vöru. Nemendurnir störfuðu í fjórum mismunandi hópum og á sýningunni
„Úr böndunum“ í Epal og „Þráður
landnáms og hönnunar“ á Skúlagötu 28, gefur að líta afraksturinn.

Einkenni
magnesíumskorts

g Lítil orka
g Þróttleysi
g Veik bein
Einkenni
g Hormóna ójafnvægiEinkenni
magnesíummagnesíumg Svefntruflanir
skorts
skorts
g Vöðvakrampar,
ggLítil
Lítilorka
orka
kippir og spenna ggÞróttleysi
Þróttleysi
ggVeik
Veikbein
bein
g Kölkun líffæra
ggHormóna
Hormónaójafnvægi
ójafnvægi
ggSvefntruflanir
g Óreglulegur hjartsláttur
Svefntruflanir
ggVöðvakrampar,
Vöðvakrampar,
g Kvíði
kippir
kippirog
ogspenna
spenna
ggKölkun
Kölkunlíffæra
líffæra
g Streita
Óreglulegurhjartsláttur
hjartsláttur
ggÓreglulegur
Kvíði
ggKvíði
g Pirringur
g Streita

www.mammaveitbest.is
www.mammaveitbest.is
www.mammaveitbest.is

g Streita
Pirringur
ggPirringur

Einkenni vörur frá geoSilica
Nýjar
magnesíumskorts

g Lítil orka
Kísill Íslenskt kísilsteinefni
g Þróttleysi
g Veik bein
g Hormóna ójafnvægi
g Svefntruflanir Recover Fyrir vöðva og
g Vöðvakrampar,
kippir og spenna
g Kölkun líffæra
g Óreglulegur hjartsláttur
g Kvíði
g Streita
g Pirringur

Renew Fyrir húð, hár og neglur
taugar

Repair Fyrir bein og liði

www.mammaveitbest.is

Fæst í öllum helstu apótekum, heilsuvöruverslunum,
Hagkaupum, Nettó, Fjarðarkaupum og vefverslun geoSilica.
Nánari upplýsingar má ﬁnna á www.geosilica.is

VIÐ SÉRHÆFUM
OKKUR Í
ASÍSKRI
MATARGERÐ.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

The Shape Of Water
Loveless
Three Billboards Outside Ebbing Missouri
Fantastic Woman
Spoor
Óþekkti Hermaðurinn
The Florida Project
Call Me By Your Name

17:30, 22:15
17:30
17:30
20:00
20:00
20:00
22:30
22:30

HOLLUR OG
LJÚFFENGUR
MATUR.
Vietnamese restaurant
Laugavegi 27 og
Suðurlandsbraut 8
sími: 588 6868

pho.is

menning
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Það er nefnilega svo

auðvelt að vera hálfviti
Hans Blær nefnist
nýtt verk eftir Eirík
Örn Norðdahl sem
verður frumsýnt í
Tjarnarbíói í kvöld
í leikstjórn Vignis
Rafns Valþórssonar.
magnus@frettabladid.is

og í leikstjórn Vignis Rafns sem segir
að það sé í raun gríðarlegur munur
á því að leikstýra margreyndu eða
nýju íslensku verki sem eru vissulega ekki frumsýnd á hverjum degi.
„Nei, og það liggur við að maður
segi sem betur fer. Þetta er svo
brjálæðislega mikil vinna,“ segir
Vignir Rafn léttur og bætir við að
alltaf komi það jafn mikið á óvart.
„Munurinn á þessu er eins og að
halda tónleika og spila eigin tónlist eða að halda tónleika og kovera
Rolling Stones. Þú getur alveg sett
inn alls konar gítarsóló í Satisfaction
en það verður samt alltaf byggt á
grunni sem annar er búinn að vinna.
En þarna byrjar þú með hvítt blað.“

eikhópurinn Óskabörn
ógæfunnar og rithöfundurinn Eiríkur Örn Norðdahl eiga að baki farsælt
samstarf en þau unnu á
sínum tíma saman að
leiksýningunni Illska, í leikstjórn
Vignis Rafns Valþórssonar. Í kvöld
er svo komið að frumsýningu á verkinu Hans Blær, einnig eftir Eirík Örn

Þrjú æviskeið
Aðspurður um það hvort leikhópurinn vinni verkið með Eríki Erni segir
Vignir Rafn að þau komi vissulega
að því. „Hann skrifar vissulega allan
texta og alla karaktera og hugmyndir
en eins og hann tekur skýrt fram
sjálfur þá kann hann alls ekki að
skrifa leikrit. Það var það fyrsta sem
hann sagði þegar ég nefndi þetta við

Magnús
Guðmundsson

L

hann. Það er frábær texti sem skáldið
skrifar en hann á kannski ekki allur
heima í munni á manneskju uppi á
sviði. Vandinn er kannski helst sá
að hann hefur ekki verið með okkur
heldur er í sinni sjálfskipuðu útlegð
á Ísafirði. Þess vegna höfum verið að
taka okkur soldið mikið leyfi fyrir því
að sviðsetja hans verk en það er svo
sem alveg það sama og maður gerir
við önnur verk.
Svona verk eiga þrjú æviskeið.
Það fyrsta er þegar það er skrifað
heima við skrifborðið, svo þegar
það er í æfingarýminu og loks þegar
það er sýnt. Þetta geta verið rosalega
mismunandi verk.“

Alltaf fyrirsagnir
En hvaða verk skyldu þau svo hafa
endað með í Hans Blæ? Vignir Rafn
segir að það fjalli um manneskjuna
sem allir eru alltaf að rífast um.
„Þetta er svona fjölmiðlastjarna
á Íslandi sem hefur tekið sig til og
gengst upp í því að ganga fram af
fólki í öllum sínum tilsvörum og
pælingum. Við náttúrulega elskum
svoleiðis manneskjur og ein slík er

Aðalfundur
Símans hf.
Vakin er athygli á fundarboðun sem birt var í fréttakerfi Kauphallar
þann 22. febrúar 2018 vegna aðalfundar Símans hf. sem haldinn
verður á Nauthól við Nauthólsvík kl. 10 fimmtudaginn 15. mars 2018.
Dagskrá
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda,
lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins, þ.m.t. greiðslu arðs.
4. Kosning stjórnar félagsins.
5. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu.
6. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna félagsins fyrir störf þeirra.
7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
8. Tillaga um lækkun á hlutafé og breytingu á samþykktum félagsins.
9. Tillaga um að heimila félaginu kaup á eigin hlutabréfum skv. 55. gr. hlutafélagalaga
og framkvæmd endurkaupaáætlunar.
Verði tillagan samþykkt felur það í sér að heimildarinnar verður getið í sérstökum viðauka við
samþykktir félagsins og skal viðaukinn vera hluti af samþykktunum þann tíma sem heimildin
er í gildi, sbr. grein 8.1 samþykkta félagsins.

10. Tillögur frá hluthöfum sem ber að taka á dagskrá.
Tillaga Eaton Vance Management fyrir hönd sjóða í þeirra stýringu þess efnis að aðalfundur Símans
2018 feli stjórn félagsins að setja á laggirnar og skipa tilnefningarnefnd í samræmi við leiðbeiningar
Viðskiptaráðs Íslands um stjórnarhætti fyrirtækja.

11. Önnur mál.
Atkvæðaseðlar og önnur gögn verða afhent á fundarstað frá kl. 9:30.
Fundurinn fer fram á íslensku.
Reykjavík, 14. mars 2018
Stjórn Símans hf.

Vignir Rafn segir að ekkert sé heilagt, umfjöllunarefnið, leiksýningin eða hvað
sem er, fjalla megi um allt hvort sem er í gríni eða alvöru. Fréttablaðið/Valli

til að mynda forseti Bandaríkjanna,
að minnsta kosti elska fjölmiðla- og
fréttamenn svona týpur því það er
alltaf hægt að fá frá þeim eitthvað
rosalegt sem er hægt að slá upp í
fyrirsagnir. Við elskum þetta líka
vegna þess að þegar viðkomandi
ræðst á þann þjóðfélagshóp sem við
erum ósammála, þá erum við rosa
glöð. Að því leyti er Hans Blær svona
táknmynd þórðargleðinnar.
Hans Blær skilgreinir sig sem
hvorugkyn til þess að slá vopnin úr
höndum allra í kringum sig, segist
vera bæði kona og karl og allt mögulegt. En þegar okkar saga byrjar
fylgjumst við aðeins með æskunni
og frá því hvernig hán verður til og
til þess þegar Hans Blær fer raunverulega yfir strikið. Gerir ákveðna
hluti sem hugsanlega verður til
þess að við hættum að flissa með og
förum að velta því fyrir okkur hvort
við sem samfélag þurfum ekki að
fara að stoppa þetta.“

Fálætið verst
Aðspurður segir Vignir Rafn að það
séu vissulega þessi sömu við sem
samfélag sem sköpum manneskjur
eins og Hans Blæ. „Það eru milljón
fávitar þarna úti en við veljum alltaf
einn og einn til þess að vera í sviðsljósinu. Eitt af því sem við höfum
verið að skoða í æfingaferlinu er af
hverju við erum að leyfa svona karakter að öðlast líf á sviðinu því hán
segir alls konar ljóta hluti um fólk
uppi á sviði í Tjarnarbíói. Ástæðan er
auðvitað sú að þetta er allt í kringum
okkur. Svona fólk sem fær eitthvað út
úr því að láta öðrum líða illa eða í hið
minnsta láta það verða vandræðalegt
þannig að það viti ekki hvað það eigi
að segja. Þannig er það þórðargleðin
sem knýr tröllið áfram.
Hans Blær byrjar sem ósköp
venjulegur unglingur á internetinu
en finnur kraftinn og frelsið sem þar
leynist í því að geta sagt hvað sem er
og jafnvel verið hver sem er. Þar býr
hán sig til sem internettröll og það
er það sem drífur hán áfram.“
Vignir Rafn hefur á orði að Hans
Blær geri hluti sem við eigum öll að
geta verið sammála um að fara yfir
áðurnefnt strik, þó svo við drögum
mörkin í hegðun og samskiptum
ekki öll á sama stað í sandinn. „En
svo er þetta líka það að við erum

orðin leið á hán. Að fjölmiðlar og
þar með almenningur missi áhuga
á viðkomandi er svo auðvitað versta
martröð tröllsins. Ef viðkomandi fær
ekki lengur viðbrögðin sem beðið er
eftir þegar það er búið að bomba einhverju á internetið, hvort sem það er
þumall upp eða niður, þá eru engin
viðbrögð það versta. Þumall niður
getur meira að segja verið meiri
fróun en þumall upp því þá hefurðu
reitt einhvern til reiði og það gefur
svona tröllum meira. Það er nefnilega svo auðvelt að vera hálfviti.“

Ekkert heilagt
Frumsýningin á Hans Blæ fer fram í
Tjarnarbíói kvöld eftir að hafa verið
frestað í síðustu viku. Aðspurður
segir Vignir Rafn að óneitanlega sé
þetta ferli búið að vera erfitt. „Já,
þetta er það erfiðasta sem við höfum
gert. Það helgast líka af því hversu
umfjöllunarefnið er erfitt. Hans Blær
fjallar um kynsegin manneskju, kynferðislegt ofbeldi sem er líka í þessari
sögu og alls konar erfiða hluti, þannig að við erum að reyna að vanda
okkur. Við munum þó pottþétt stíga
á einhverjar tær en það er alls ekki
það sem við erum að reyna að gera
með þessari sýningu. Þá væri hún allt
öðruvísi. Ef markmiðið hefði bara
verið að sjokkera hefði það verið
mun léttara, meira að segja þó svo að
við séum að gera það í leikhúsi sem
virðist aldrei getað ruggað neinum
bátum.
En það var einfaldlega ekki það
sem okkur langaði til þess að gera.
Ástæðan fyrir því að við frestuðum,
og við gerðum það eiginlega tvisvar,
var sú að okkur langaði ekki til þess
að sýna eitthvað sem var ekki tilbúið.
En núna (á þriðjudegi) er frumsýning annað kvöld og ég veit ekki einu
sinni hversu tilbúin við verðum þá,
það fer soldið eftir því hvernig lokaæfingin gengur. En snilldin við leikhúsið er að þetta er eini miðillinn
sem er ekki hægt að download-a og
við getum breytt fyrir næstu sýningu
og munum eflaust gera það. Þetta er
sýning sem er áfram í þróun og ef
hún vekur óþægileg viðbrögð þá má
alveg skoða það. Það er ekkert heilagt. Ekki frekar en umfjöllunarefnið,
leiksýningin eða hvað sem er. Það má
fjalla um allt hvort sem það er í gríni
eða alvöru.“

Nú færðu miða og meððí á einum stað!
Ísland–Argentína — andvirði miða 79.000 kr.*
FIFA-vottaður Category 1 miði á
Ísland–Argentínu á HM 16. júní. Matur
og drykkir á leikvangi innifaldir í verði.
Beint flug frá Keflavík til Moskvu og heim aftur,
14.–17. júní. Innifalin er íslensk fararstjórn með
Jóni Jóns og Frikka Dór og gisting á þriggja eða
fjögurra stjörnu hóteli.
Verð frá:

* Athugið að miðar á leik fást ekki afgreiddir
stakir heldur einungis ef ferð er keypt með.
Aðeins 100 miðar í boði.

tripical.is / 519 8900

Nýtt
í Lyfju !

Bragðgóðu næringagelin
Náttúruleg öflug virkni

Aukin lífsgæði - betri líðan

Pycnogenol

Brúnþörungar-Fucoidan

Collagen Hydrolysat

30 daga skammtur

PULZ

fyrir hjartað og æðakerfið
Gæti haft áhrif á: Hjarta- og æðakerfið / Blóðtappa /
Blóðsykur / Blóðfitu / / Blóðþrýsting / Astma / Mígreni.
Aðrir kostir: Æðavíkkandi / Eykur blóðflæði til vöðva og
heila / Eykur úthald og styttir endurheimt / Dregur úr
hættu á tognunum (íþróttir) / Ánægjulegar aukaverkanir
fyrir karlmenn.

YUMI

fyrir ónæmiskerfið og
meltinguna
Gæti haft áhrif á: Ónæmiskerfið / Ofnæmi / Meltingartruflanir /
Bakflæði / Ristilvandamál / Tíðarverki / Gyllinæð / Skjaldkirtilsvandamál / Húðvandamál (exem, herpes, frunsur, psoriasis, bólur),
Psoriasisgigt, liðagigt og vefjagigt, sýkingar, bólgur inn- og útvortis,
kláða, skordýrabit, sykursýki 2, háan blóðþrýsing, hátt kólesteról
o.fl. o.fl. Aðrir kostir: Gott sem smyrsl á sár og bruna.

AKTIV

fyrir brjósk og liði
Gæti haft áhrif á: Slitgigt / Brjóskeyðingu / Stirða liði
/ Vöðva-festur / Liðbönd / Liðverki / Beinhimnu og
sinaskeiðabólgu. Aðrir kostir: Eykur almennan liðleika
/ Fyrir liðamót undir álagi (íþróttir)

Hágæða vörur frá Þýskalandi, unnar úr
náttúrunni samkvæmt ítrustu gæðastöðlum

10% afsláttur
til 20. mars

Verð áður: 9.898 kr.

Verð nú: 8.908 kr.

Sölustaðir: Lyfja Lágmúla, Laugavegi, Smáralind, Smáratorgi, Nýbýlavegi og Hafnarstræti

22

HEILSUDÝNUR
& HEILSURÚM

25%
TIL
50%
A F S L ÁT T U R

Seljum í stuttan
tíma eldri
gerðir rúma,
sýningareintök
og skiptidýnur með
veglegum afslætti.

FA XA F E N I 5
Reykjavík
588 8477

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM

l í f ið ∙ F R É T T A B LAðið

DAL S B R AUT 1
Akureyri
588 1100

intellecta.is
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Líður vel í miðjum

Ari á sviðinu í Litháen þar sem hann söng fyrir 16 þúsund og fjórar milljónir manna fylgdust með honum í sjónvarpinu.

Eurovision-storminum

Ari Ólafsson og Þórunn Erna Clausen sungu fyrir um fjórar milljónir
manna íslenska Eurovision-lagið Our Choice í Litháen um helgina. Tilefnið
var þjóðhátíðardagur Litháen en löndin tvö tengjast sterkum böndum.

M

ér líður mjög vel.
Þetta verður vonandi áfram gaman
því þetta er búið
að vera gaman.
Það var mjög skemmtilegt að
upplifa þessa stund í Litháen, það
voru um fjórar milljónir manna
að fylgjast með í sjónvarpinu og
um 16 þúsund manns í salnum,“
segir Eurovision-farinn Ari Ólafsson en hann kom heim frá Litháen í gær.
Hann söng sigurlagið Our Choise þegar Litháen valdi sitt lag
ásamt Þórunni Ernu Clausen en
þau voru tvö á sviðinu. Samsæriskenningar fóru strax af stað innan
Eurovision-heimsins um að þetta
hefði verið generalprufa á atriðinu í Portúgal en Ari segir ekkert
ákveðið með það.
Úrslitakvöldið fór fram í Zalg-

iris Arena höllinni sem tekur um
20 þúsund manns og var reist
árið 2011. Vegna stærðarinnar á
sviðinu komust aðeins 16 þúsund
manns fyrir og söng Ari fyrir fullu
húsi. Hann hefur ekki áður sungið
fyrir svo marga en flutningur
þeirra Þórunnar hefur fengið
mikið lof.
Höllin er í borginni Kaunas en
Ari segir að því miður hafi hann
ekki náð að skoða þá borg til
hlítar vegna æfinga og keppni.
Hann hafi þó náð að njóta lífsins
örlítið í Vilníus. „Vilníus er frábær
borg, ég sá minna af Kaunas því
miður en þetta var frábær ferð í
alla staði.“
Ari verður heima á Íslandi í
mars en í apríl verður haldið af
stað í kynningarferð um lag og
land. „Í apríl fer ég til Amsterdam,
Portúgal og Ísrael í sömu ferð sem

Mér líður mjög vel.
Þetta verður
vonandi áfram gaman því
þetta er búið að vera
gaman. Það var mjög
skemmtilegt að upplifa
þessa stund í Litháen, það
voru um fjórar milljónir
manna að fylgjast með í
sjónvarpinu og um 16
þúsund manns í salnum.

ég er mjög spenntur fyrir. Kannski
líka til London en það á eftir að
koma í ljós,“ sagði Ari nánast um
leið og hann steig upp í flugvélina
í gær. benediktboas@365.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is
FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@frettabladid.is, Máté
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Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is
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Sinfóníuhljómsveit Gautaborgar
Santtu-Matias Rouvali hljómsveitarstjóri
Hélène Grimaud einleikari
Richard Strauss

Svíta úr Rósarriddaranum
Ludwig van Beethoven

Píanókonsert nr. 4
Jean Sibelius

Sinfónía nr. 1

Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50

Sinfóníuhljómsveit Gautaborgar er á leið
til Íslands og heldur tónleika í Hörpu.
Einleikari er hin franska Hélène Grimaud
sem hefur um áratuga skeið verið í
hópi fremstu píanista heims. Hún hefur
hljóðritað fyrir Deutsche Grammophon
og hlotið öll helstu verðlaun klassíska
tónlistarheimsins. Þetta er í fyrsta sinn
sem Grimaud leikur á Íslandi og er það
mikið tilhlökkunarefni.
Hljómsveitarstjóri er Santtu-Matias
Rouvali, einn eftirsóttasti ungi stjórnandi

@icelandsymphony / #sinfó

heims um þessar mundir en hann tók
við stöðu aðalstjórnanda í Gautaborg
haustið 2017.
Tónleikarnir eru liður í tónleikaferð
Gautaborgarsinfóníunnar um Norðurlönd
og er þegar uppselt í Kaupmannahöfn,
Stokkhólmi og Osló enda dagskráin
sérstaklega glæsileg.
Enn er hægt að tryggja sér miða á
tónleikana í Hörpu.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Bakþank ar
Davíðs
Þorlákssonar

Misheppnaðir
riddarar

Þ

að fór ekki framhjá neinum
þegar kjararáð hækkaði
laun alþingismanna ansi
ríflega í lok október 2016. Þar með
hækkuðu líka laun margra sveitarstjórnarmanna sem tengja laun sín
launum þingmanna. Ákvörðun
kjararáðs sætti, eðlilega, nokkurri
gagnrýni. Borgarstjórn Reykjavíkur
ákvað í kjölfar þess að slá sig til
riddara með því að afþakka launahækkunina, aftengja sig launum
þingmanna og tengja laun sín framvegis launavísitölu. Virðingarvert
framtak, eða hvað?
Samtök atvinnulífsins minntu á
það nýlega á vef sínum að launavísitala mælir alls ekki hækkun
meðallauna í landinu, eins og sumir
virðast halda. Hagstofan reiknar
vísitöluna með aðferð, svokallaðri pörun, sem þekkist líklega
hvergi annars staðar í heiminum.
Aðferðin leiddi til þess árin 20052016 að launavísitalan hækkaði að
jafnaði um rúmlega 1% meira en
meðallaun á hverju ári. Það er ekki
ýkja mikið á einu ári, en á nokkrum
árum er munurinn orðinn talsverður. Með þessu hefur meirihlutinn því tryggt sér launahækkanir
umfram flesta aðra.
Það eru ekki ný tíðindi að
launavísitalan sé ekki nothæf til
að ákveða launahækkanir fram
í tímann. Það hefur verið bent
á þetta í þau tæplega 30 ár sem
launavísitalan hefur verið reiknuð.
Þetta er einmitt ástæða þess að
nánast engum dettur í hug að nota
vísitöluna til þess að ákveða launahækkanir með þessum hætti. Það
hefði líklega verið skynsamlegra að
kynna sér vísitöluna betur áður en
menn ákváðu að nota hana til að
slá sig til riddara. Það er því greinilega ekki bara fyrrverandi oddviti
Framsóknar og flugvallarvina sem
þyrfti að læra að gúggla betur.

GJÖF SEM
FLÝGUR LENGRA
KÖBEN FRÁ
4.999 KR.*

PARÍS FRÁ
6.999 KR.*

Tímabil: apríl–maí

Tímabil: apríl–maí

BRUSSEL FRÁ
*
6.999 KR.

AMSTERDAM FRÁ
*
8.999 KR.

Tímabil: apríl–maí

Tímabil: maí–júní

Opið allan
sólarhringinn
í öllum verslunum

89%

af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

Utanlandsferð er eftirminnileg og öðruvísi fermingargjöf. Gefðu ógleymanlegar minningar og fljúgðu
lengra fyrir minna. Það þarf nefnilega ekki að vera
dýrt að láta drauma rætast.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.

*Verð miðast við WOW Basic aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró. Tilboðið á aðeins við ef bókað er flug fram og til baka.

WOWAIR.IS WOWAIR@WOWAIR.IS
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MIÐVIKUDAGUR

Miðvikudagur

HEIMSÓKN
KL. 20:20

Hann ﬂutti heim frá Þýskalandi til að vera meira með konu, barni og
ófæddum tvíburunum. Við fylgjumst með Björgvini Páli og strákunum í
landsliðinu í handbolta ﬂytja fjölskylduna heim.

Magnaður

Miðvikudagur
Fáðu þér áskrift á 365.is
JAMIE´S 15
MINUTE MEALS
KL. 19:30

Hressandi matreiðsluþættir með
meistara Jamie Oliver þar sem hann
sýnir okkur á sinn einstaka hátt
hvernig á að útbúa girnilega máltíð
á aðeins 15 mínútum.

GREY´S ANATOMY
KL. 20:50

Stórskemmtileg sería þessara
vinsælu dramaþátta sem gerast á
skurðstofu á Grey-Sloan spítalanum
í Seattle-borg þar sem starfa ungir
og bráðefnilegir skurðlæknar.

Stöð 2

Stöð 3

Stöð 2 bíó

07.00 The Simpsons
07.20 Blíða og Blær
07.45 Mindy Project
08.05 The Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.25 Grand Designs
11.15 Spurningabomban
11.55 Gulli byggir
12.35 Nágrannar
13.00 Six Puppies and Us
14.10 Major Crimes
15.00 The Night Shift
15.40 The Path
16.30 Anger Management
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn Íþróttafréttamenn fara yfir það helsta úr
heimi íþróttanna.
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.30 Jamie's 15 Minute Meals
Frábærir matreiðsluþættir með
meistara Jamie Oliver þar sem
hann sýnir okkur á sinn einstaka
hátt hvernig á að útbúa glæsta
og gómsæta máltíð á aðeins 15
mínútum.
19.55 The Middle
20.20 Heimsókn
20.50 Grey's Anatomy Fjórtánda
syrpa þessa vinsæla dramaþáttar
sem gerist á skurðstofu á Grey
Sloan spítalanum í Seattle-borg
þar sem starfa ungir og bráðefnilegir skurðlæknar. Flókið einkalíf
ungu læknanna á það til að gera
starfið ennþá erfiðara.
21.40 Mary Kills People
22.25 Nashville
23.05 The Girlfriend Experience
23.30 The Good Doctor
00.15 The X-Files
01.00 Here and Now
01.55 Next of Kin
02.40 The Sandhamn Murders
03.25 The Sandhamn Murders
04.10 The Sandhamn Murders
04.55 Outsiders
05.35 Ballers
06.05 Transparent

18.15Great News
18.40Baby Daddy
19.05Last Man Standing
19.30Entourage
20.00Seinfeld
20.25Friends
20.50Stelpurnar
21.20Flash
22.05Legend of Tomorrow
22.50Eviction(Big Love)
23.45Supergirl
00.30Arrow
01.15Entourage
01.45Seinfeld
02.10Friends
02.35Tónlist

11.50 Where To Invade Next
13.50 An American Girl. Chrissa
Stands Strong
15.20 Before We Go
16.55 Where To Invade Next
18.55 An American Girl. Chrissa
Stands Strong
20.25 Before We Go
22.00 Hitman. Agent 47 Spennutryllir frá 2015 sem segir frá leigumorðingja sem kallast bara 47 og
á að baki flekklausan feril. Í raun
er 47 klónaður og frá upphafi
þjálfaður til að verða besti leigumorðingi í heimi enda býr hann
yfir ótrúlegum styrk og gáfum
sem gera hann að óvinnandi andstæðingi. Snjallasti leigumorðingi
í heimi þarf nú að takast á við
öflug leynisamtök sem ætla sér
að komast að leyndardómum
hans og búa til sinn eigin her
morðingja.
23.40 When the Bough Breaks
01.25 Triple 9
03.20 Hitman. Agent 47

stöð 2 sport
07.05 Roma - Shakhtar Donetsk
08.45 Manchester United - Sevilla
10.25 Meistaradeildarmörkin
10.55 Premier League Review
2017/2018
11.50 Minnesota Timberwolves Golden State
13.45 Lengjubikarinn 2018
15.25 Roma - Shakhtar Donetsk
17.05 Manchester United - Sevilla
18.45 Meistaradeildarmörkin
19.15 Meistaradeildarupphitun
19.40 Barcelona - Chelsea
21.45 Meistaradeildarmörkin
22.15 Besiktas - Bayern Munchen
00.05 Valur - Haukar

Ný

MARY KILLS PEOPLE

þáttaröð

KL. 21:40

Önnur sería þessara áhrifamiklu og óvenjulegu þátta um Mary Harris
sem er einhleyp móðir og læknir á bráðadeild á daginn en á nóttunni
aðstoðar hún veikt fólk við að komast yﬁr móðuna miklu.

FLASH
KL. 21:20

Hörkuspennandi þættir sem fjalla
um vísindamanninn Barry Allen
sem er í raun ofurhetja sem getur
ferðast um á ótrúlegum hraða.

Allt þetta og meira til
á aðeins 333 kr. á dag.

365.is

Stöð 2 Krakkar
07.00 Dóra könnuður
07.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
07.47 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveinsson
08.49 Rasmus Klumpur og
félagar
08.54 Strumparnir
09.19 Lalli
09.25 Hvellur keppnisbíll
09.37 Ævintýraferðin
09.49 Gulla og grænjaxlarnir
10.00 Stóri og litli
10.13 Víkingurinn Viggó
10.27 K3
10.38 Mæja býfluga
10.50 Kormákur
11.00 Dóra könnuður
11.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
11.47 Doddi litli og Eyrnastór
12.00 Áfram Diego, áfram!
12.24 Svampur Sveinsson
12.49 Rasmus Klumpur og
félagar
12.54 Strumparnir
13.19 Lalli
13.25 Hvellur keppnisbíll
13.37 Ævintýraferðin
13.49 Gulla og grænjaxlarnir
14.00 Stóri og litli
14.13 Víkingurinn Viggó
14.27 K3
14.38 Mæja býfluga
14.50 Kormákur
15.00 Dóra könnuður
15.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
15.47 Doddi litli og Eyrnastór
16.00 Áfram Diego, áfram!
16.24 Svampur Sveinsson
16.49 Rasmus Klumpur og
félagar
16.54 Strumparnir
17.19 Lalli
17.25 Hvellur keppnisbíll
17.37 Ævintýraferðin
17.49 Gulla og grænjaxlarnir
18.00 Stóri og litli
18.13 Víkingurinn Viggó
18.27 K3
18.38 Mæja býfluga
18.50 Kormákur
19.00 Ljóti andarunginn og ég

stöð 2 sport 2
08.30 Þýsku mörkin 2017/2018
09.00 Malaga - Barcelona
10.40 A.Madrid - Celta Vigo
12.20 Spænsku mörkin
2017/2018
12.50 Arsenal - Watford
14.30 Bornemouth - Tottenham
16.10 Messan
17.30 Aston Villa - Wolves
19.10 Football League Show
2017/18
19.40 Besiktas - Bayern Munchen
21.45 Barcelona - Chelsea
23.35 ÍBV - Stjarnan
00.55 ÍBV - ÍR
06.45 Valur - Haukar

Mæja býfluga
klukkan10.38,
14.38 og 18.38

golfStöðin
08.00 Valspar Championship
13.00 Golfing World 2018
13.50 Valspar Championship
18.50 PGA Highlights 2018
19.45 Golfing World 2018
20.35 Champions Tour Highlights
2018
21.30 Valspar Championship

RúV
14.20 Kastljós
14.35 Menningin
14.45 ÓL fatlaðra. Svig
16.15 Leiðin á HM
16.45 Unga Ísland
17.15 Hljómskálinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.28 Babar
18.50 Krakkafréttir
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.45 Menningin
20.00 Íslensku tónlistarverðlaunin 2018
21.25 Kiljan
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Á spretti
22.40 Ólympíumót fatlaðra.
Samantekt
22.55 Syndir foreldranna
23.50 Kveikur
00.25 Kastljós
00.40 Menningin

Sjónvarp Símans
08.00 King of Queens
08.25 Dr. Phil
09.05 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
09.45 The Late Late Show with
James Corden
10.25 Síminn + Spotify
12.55 Dr. Phil
13.35 Speechless
13.55 The Fashion Hero
14.50 The Mick
15.10 Man With a Plan
15.35 Trúnó
16.15 Everybody Loves Raymond
16.40 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19.00 The Late Late Show with
James Corden
19.45 9JKL
20.10 Survivor
21.00 Chicago Med
21.50 Bull
22.35 Queen of the South
23.25 The Tonight Show
00.05 The Late Late Show
00.45 Touch
01.30 The Catch
02.15 9-1-1
03.05 Scandal
03.50 Fargo
04.40 Síminn + Spotify

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

