Lífeyrissjóðum til skelfingar...
Hún reiknar með að verða mjög dýr ellilífsyrisþegi. Allar konur í föðurættinni verða a.m.k. 95
ára. Langalangamman dó þegar hún var 102
ára í horninu hjá 80 ára dóttur sinni. Síðan hafa
lífslíkur kvenna margfaldast, lífeyrissjóðum til
skelfingar. – Í viðtali vikunnar er Guðrún K. Guðmannsdóttir, sem var framkvæmdastjóri Lífeyrissjóði Vestfirðinga í 34 ár.

– sjá bls. 8-10.
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Gamall fiskhjallur á Eyrarhlíð.

OV fékk viðurkenningu fyrir öryggismál
Á landsþingi Slysavarnafélagsins Landsbjargar sem haldið
var á Ísafirði um helgina var
Orkubúi Vestfjarða veitt viðurkenning fyrir kerfisbundið vinnuverndarstarf og forvarnir sem
stuðla að bættu starfsumhverfi
og öryggi starfsmanna. Þórður J.
Skúlason,
umsjónarmaður
öryggismála hjá OV, veitti viðtöku skjali og blómvendi þessu
til staðfestingar. Í tilefni af þessu
má nefna, að OV hefur sett sér
stefnu í öryggis-, heilbrigðis- og
vinnuumhverfismálum, þar sem
stefnan er slysalaus vinnustaður.
Einnig liggur fyrir skrifleg áætlun
um öryggi og heilbrigði á vinnustað.
Orkubúið hefur komið sér upp
innra öryggisstjórnunarkerfi, sem
uppfyllir skilyrði laga um öryggi
raforkuvirkja, neysluveitna og
raffanga. Kerfið er tekið út af
faggiltri skoðunarstofu á þriggja
ára fresti og jafnframt er það
vottað af Mannvirkjastofnun.
Orkubúið var fyrsta rafveitan sem
fékk viðurkennt öryggisstjórnunarkerfi árið 1999.
Jafnframt starfrækir Orkubúið
gæðakerfi sem er vottað og tekið
út af óháðum aðila tvisvar á ári.
Vottunin tekur til framleiðslu,
flutnings, dreifingar og sölu á

Birgir Örn Birgisson, fulltrúi í öryggisnefnd OV, og Þórður J. Skúlason með viðurkenningarskjalið og blómin.
raforku og vinnslu og dreifingar
og sölu á heitu vatni á Vestfjörðum.

Orkubúið er með öryggisnefnd
skipaða fjórum fulltrúum og
einnig er starfandi umsjónar-

maður öryggismála. „Það er ljóst
að nánast daglega þarf að vera
vakandi yfir atriðum sem snúa

að öryggis-, heilbrigðis- og
vinnuumhverfismálum,“ segir
Þórður J. Skúlason.

Lausar stöður framhaldsskólakennara
við Menntaskólann á Ísafirði
Við Menntaskólann á Ísafirði eru eftirfarandi kennarastöður lausar til umsóknar
Danska - 25-50% staða
Íslenska 100% staða
Líffræði og efnafræði 100% staða
Málmiðngreinar - 100% staða (málmsmíði, málmsuða og rennismíði)
Vélstjórnargreinar - 100% staða
Umsækjendur skulu hafa fullgild kennslu-réttindi á framhaldsskólastigi í viðkomandi kennslugreinum sbr. lög nr. 87/2008.
Æskilegt er að umsækjandi iðn- og vélstjórnargreina hafi nokkra starfsreynslu í atvinnulífinu. Einnig er æskilegt að umsækjandi um
vélstjórnar-greinar hafi lokið vélstjórnarnámi D og hafi rétt til að vera 1. vélstjóri á skipi með ótakmarkað vélarafl (skírteini: STCW).
Í öllum tilvikum er lögð áhersla á trausta undirstöðumenntun. Sóst er eftir starfsmönn-um sem hafa til að bera góða samskiptaog skipulagshæfni, þjónustulund, frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum, áhuga á að vinna með ungu fólki og taka þátt í
þróunarstarfi í kennsluháttum og námsmati og þverfaglegu samstarfi.
Ráðið verður í stöðurnar frá 1. ágúst 2015. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Kennarasambands
Íslands skv. nánari útfærslu í stofnanasamningi.
Í anda jafnréttisstefnu MÍ er hvatt til þess að konur jafnt sem karlar sæki um stöður við skólann. Ráðning verður frá 1. ágúst 2015.
Umsóknarfrestur er til 15. maí n.k. Ekki þarf að sækja um á sérstökum umsóknareyðublöðum en í umsókn þarf að greina frá menntun
(og staðfesta með ljósriti af prófskírteinum), fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi telur að máli skipti. Tekið skal fram að skv.
4. mgr. 8. gr. laga um framhaldsskóla nr. 92/2008 er óheimilt að ráða einstakling til starfa við framhaldsskóla sem hlotið hefur
refsidóm fyrir brot á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga.
Umsóknir skal senda til Jóns Reynis Sigurvinssonar skólameistara MÍ sem einnig veitir nánari upplýsingar (sími: 450 4400, netfang
jon@misa.is). Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Umsókn getur gilt í sex mánuði frá
því að umsóknarfresti lýkur. Nánari upplýsingar veitir Jón Reynir Sigurvinsson skólameistari í netfanginu jon@misa.is og í síma 8964636 eða í síma 450-4400. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Umsóknir gilda í a.m.k.
sex mánuði ef staða losnar á ný. Á heimasíðunni http://.misa.is er að finna upplýsingar um skólann og starfsemi hans.
Skólameistari
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Ritstjórnargrein

Skín við sólu...

,,Mér finnst ríkisstjórn, framkvæmdavaldið, hafa sótt í sig veðrið
og ég hef áður orðað það svo að ríkisstjórnin sé raunverulega eins og
önnur deild Alþingis. Mál eru þar rædd. Þar eru atkvæðagreiðslur og
mér sýnist að þingmenn sækist mjög eftir að komast í þess nýju
deild; ég veit veit ekki hvort ég ætti að kalla hana efri deild eða lávarðadeild, sem er þá valdameiri. Og vilji helst ekki fara þaðan þegar þeir á annað borð hafa tekið sæti í henni. Þeim finnst mörgum að
pólitískur ferill þeirra hafi misheppnast komist þeir ekki í þessa
deild.“ (Sigurður Líndal, lagaprófessor, í viðtali við Fréttablaðið
sumarið 2005.)
Um það leyti sem lagaprófessorinn lét þessa skoðun sína í ljósi
voru uppi raddir um fækkun ráðuneyta. Engan veginn ný hugmynd
frekar en sú að ráðherrar eigi ekki að hafa atkvæðisrétt á Alþingi.
Þeim beri að sækja umboð sitt til löggjafans, Alþingis. Nú er öldin
önnur en árið 2005. Ráðherravaldið verður ekki skert. Frumvarp um
aukinn sjálfsákvörðunarrétt ráðherra liggur fyrir Alþingi. Uppáskrift
sem vantaði til að einhliða ákvörðun ráðherra um flutning Fiskistofu
til Akureyrar stæðist lög.
Og nú verður ekki annað séð en að sumir ætli sér að vera við öllu
búnir þegar (ef?) Alþingi þóknast að stórauka ráðherravaldið. Nefnd
á vegum forsætisráðuneytisins, svokölluð Landshlutanefnd fyrir
Norðurland vestra (Fréttabl. 4.apríl) leggur til að 130 opinber störf
flytjist til NV-kjördæmis. Í tillögum nefndarinnar felst m.a. að höfuðstöðvar nýs húsnæðislánafélags (í stað Íbúðalánasjóðs) sem er að
finna í einu af frumvörpum félagsmálaráððherra, verði í Skagafirði.
Ekki er laust við að ýmsum þyki nóg um framtakssemina hjá
Landshlutanefnd forsætisráðherra. Eygló Harðardóttir, félagsmálaráðherra, segir enga ákvörðun hafa verið tekna um staðsetningu
stofnunar sem enn hefur ekki verið samþykkt af Alþingi. Fyrst og
fremst muni staðsetning stofnunarinnar ráðast af því hvar hún geti
best þjónað hlutverki sínu. Þingmaður Pírata segir efnisleg rök þurfa
að vera til staðar áður en staðsetnng opinberra stofnanna er ákveðinn.
Ef til vill finnst nefndinni að rökin liggi nú þegar fyrir? Byggðastofnun
segist ætla að byggja yfir starfsemi sína á Króknum. Það sé ódýrara
en að leigja hjá Kaupfélaginu. Verði húsnæðislánafélag stofnað sé
því sjálfsagt að það yfirtaki húsaleigusamning Byggðastofnunar við
Kaupfélagið?
Landshlutanefnd forsætisráðherra ætlar sér greinilega að vera tilbúin með hólkinn hlaðinn, þegar gæsin flýgur hjá.
s.h.

Spurning vikunnar
Styður þú fjölgun vatnsaflsvirkjana hérlendis?
Alls svöruðu 451.
Já sögðu 285 eða 60%
Nei sögðu 166 eða 35%
Hlutlaus sögðu 23 eða 5%
Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur
látið skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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Íþróttahúsið á á Torfnesi.

Tillögur að nafni íþróttafélags kunngjörðar
Nafnanefnd nýs sameinaðs
íþróttafélags á norðanverðum
Vestfjörðum hefur lokið störfum
og sent frá sér tillögur til sameiningarnefndar, sem aftur beinir
því til almennings að kjósa um
nafn í netkosningu. Kosið verður
milli átta nafna í tveimur umferðum. Nöfnin eru Áróra, Dynjandi, Hugi, ÍV (Íþróttafélag
Vestfjarða), Klettur, Vestri,
Vörður og Örn.
„Okkur bárust tillögur frá 67
manns og alls eru tillögurnar 46.
Margir sendu inn sömu tillöguna
og sumir fleiri en eina,“ segir
Sigurður Pétursson, sem sat í
nefndinni. Auk hans voru í

nefndinni þau Martha Örnólfsdóttir, Stefanía Ásmundsdóttir,
Björgvin Bjarnason og Gauti
Geirsson. Sigurður vill koma á
framfæri þakklæti til þeirra sem
sýndu verkefninu áhuga með því
að senda inn tillögur.
Við valið á nöfnunum var horft
til þess að nafnið á að vera með
skírskotun til Vestfjarða, náttúru
þeirra, sögu og staðhátta. Nafnið
þarf að vera þjált í munni,
beygjast vel og vera vel tækt til
hvatninga á kappleikjum.
Hjalti Karlsson leiðir sameiningarnefnd íþróttafélaganna,
en þau eru KFÍ, BÍ 88, Sunddeild
Vestra, Blakfélagið Skellur og

knattspyrnudeild UMFB. „Við
stefnum að netkosningu sem
verður á bb.is á næstunni. Kosningin verður í tveimur umferðum.
Í fyrri umferð verður kosið milli
allra nafnanna átta. Í síðari
umferð verður kosið á milli
tveggja efstu nafna úr fyrri
umferð. Allir Vestfirðingar geta
tekið þátt, sama hvar í heiminum
sem þeir eru búsettir. Ég vil nota
tækifærið til að þakka nafnanefndinni fyrir vel unnin störf,“
segir Hjalti.
Þeir Hjalti og Sigurður telja að
þetta sé í fyrsta skipti sem kosið
er með þessum hætti um nafn á
íþróttafélagi hérlendis.

Myndina tók Ágúst G. Atlason, áhugaljósmyndarinn góðkunni á Ísafirði.

Tímans tönn

Allt hefur sinn tíma, eins og
segir á góðum stað. Tímans tönn
er iðin að naga Óshlíðarveginn
gamla milli Hnífsdals og Bolungarvíkur, sem aflagður var
þegar Bolungarvíkurgöngin voru
opnuð haustið 2010. Þá voru liðin
rúm sextíu ár frá því að vegurinn

um hlíðina var fullgerður að
þeirrar tíðar tækni. Fyrsta einkabílnum sem fór þann veg ók
Sigurður alþingismaður Bjarnason úr Vigur en meðal farþega
voru Hannibal Valdimarsson og
Einar Kristinn Guðfinnsson
(eldri, eins og gefur að skilja).

Síðan var veginum breytt og
hann stöðugt bættur á ýmsa lund
allt til loka, en grjóthrun var
algengt og urðu meðal annars
dauðaslys af þeim sökum. Fyrir
um þremur áratugum voru
byggðir nokkrir vegskálar þar
sem skriðuhættan var mest.
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Hlaupa yfir Sprengisand

Gísli Einar (t.v) og Óskar með Kristjáni Loga.
Mynd: © Trausti Árnason.
Ísfirsku félagarnir Óskar
Jakobsson og Gísli Einar Árnason ætla að hlaupa frá Reykjavík
til Akureyrar í júlí. Hlaupaleiðin
liggur yfir Sprengisand og mun
taka alls níu daga. Markmið
hlaupsins er að vekja athygli á
málefnum langveikra barna og
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safna áheitum fyrir Kristján
Loga Vestmann Kárason, ungan
Vestfirðing sem er með fjölfötlun og glímir við langveikindi.
Óskar er enginn nýgræðingur
í hlaupum af þessu tagi, en árið
2013 hljóp hann frá Reykjavík

til Ísafjarðar og safnaði áheitum
fyrir Finnboga Örn Rúnarsson,
sem hefur glímt við langvinn
veikindi. Rétt eins og þegar
Óskar hljóp til Ísafjarðar ber
hlaupið yfirskriftina Hlaupið
heim, en Kristján Logi er
búsettur á Akureyri rétt eins og
Gísli Einar núna.
„Við munum hlaupa um 4550 kílómetra á dag í 9 daga og
munum því hlaupa eitt maraþon
og rúmlega það á hverjum degi.
Þetta var svo gaman síðast að
mig langar að endurtaka leikinn.
Kristján Logi er flottur strákur
með mörg áhugamál og þarf á
ýmsum hjálpartækjum að halda
svo hann geti stundað útivist af
ýmsu tagi með fjölskyldunni,“
segir Óskar.
Óskar og Gísli Einar voru á
sínum tíma í fremstu röð skíðagöngumanna á Íslandi og Gísli
Einar er enn vel liðtækur, svo
ekki sé minna sagt. Þar er
skemmst að minnast Fossavatnsgöngunnar í byrjun síðasta
mánaðar, þar sem Gísli Einar
kom fyrstur Íslendinga í mark.

Tryggvi, Þröstur og Gísli Halldór.

Kveðjusamsæti í
Menntaskólanum
Þrír starfsmenn kvöddu
Menntaskólann á Ísafirði núna
í lok skólaársins eftir margra
ára starf. Það eru þeir Tryggvi
Sigtryggsson eftir 23 ára starf,
Þröstur Jóhannesson eftir 12 ára

starf og Gísli Halldór Halldórsson eftir 11 ára starf. Þeim var
haldið kveðjusamsæti á dögunum og færðar kærar þakkir
fyrir gott og gjöfult samstarf.
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Lífslíkur kvenna hafa margfa
lífeyrissjóðunum til skelf
Fyrsta viðtalið í Bæjarins besta
við konu birtist sumarið 1986.
Þá var blaðið komið vel á annað
aldursár, en fram undir það var
það lítið annað en auglýsingablað
með sjónvarpsdagskrá og borið í
hvert hús á Ísafirði og þar í kring.
Konan var Guðrún K. Guðmannsdóttir, framkvæmdastjóri
Lífeyrissjóðs Vestfirðinga, og
undirritaður er einmitt sá sem
viðtalið tók. Núna hittust við aftur á sama vettvangi hátt í þremur
áratugum síðar.
Starfslok Guðrúnar hjá Lífeyrissjóði Vestfirðinga eftir næstum
34 ára starf voru núna þann 1.
apríl, að loknu uppgjöri og gerð
ársreiknings vegna ársins 2014.
Hrein eign sjóðsins til greiðslu
lífeyris var um áramót að fjárhæð
kr. 37,7 milljarðar og hafði hækkað um 9,0% milli áranna 2013
og 2014. Tryggingafræðileg
staða sjóðsins hafði batnað verulega milli ára og raunávöxtun
síðasta árs var 8,2%.
Lífeyrissjóður Vestfirðinga
sameinaðist Lífeyrissjóðnum
Gildi um síðustu áramót. Við
sameininguna fækkaði störfum
um tvö stöðugildi, en áfram er
afgreiðsla á Ísafirði með tveimur
starfsmönnum.
„Það er gríðarlega mikilvægt
fyrir íbúa á svæðinu að fólk fái
þjónustuna áfram hérna heima,“
segir Guðrún. „Það hefur orðið
mikil fækkun atvinnumöguleika
fyrir háskólamenntað fólk á Vestfjörðum undanfarin ár, sem veldur atgervisflótta af svæðinu, og
afleiðingarnar verða þær, að
menntað fólk flytur ekki hingað.“
Fjölskyldan
Guðrún er Húnvetningur að
uppruna, fædd og uppalin á Vindhæli rétt hjá Skagaströnd. Foreldrar hennar voru María Ólafsdóttir frá Stakkadal á Rauðasandi
og Guðmann Einar Magnússon,
Húnvetningur langt fram í ættir.
Núna býr bróðir Guðrúnar á
Vindhæli með fjölskyldu sinni
og þangað norður á æskuslóðirnar fer hún oft.
Eiginmaður Guðrúnar er Bjarni
K. Jóhannsson viðskiptafræðingur, sonur Dýrfirðinganna Sigrúnar Stefánsdóttur og Jóhanns T.
Bjarnasonar, sem látinn er fyrir
allmörgum árum. Sigrún og
Jóhann áttu heima á Ísafirði allt
frá því að Bjarni var fjögurra ára.
Þau Guðrún og Bjarni eiga tvær
dætur. Sigrún María er líffræð-
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ingur og viðskiptafræðingur, rétt
að verða fertug. Þetta misseri
kennir hún við Giljaskóla á Akureyri. Jóhanna Bryndís er tannlæknir í Kópavogi, 35 ára. Barnabörnin eru fimm, það elsta var
fermt núna í síðasta mánuði.
Leist ekkert sérstaklega vel á Ísafjörð ...
Á sínum tíma fór Guðrún suður
til náms, tók þar stúdentspróf og
lauk síðan prófi í viðskiptafræði
frá Háskóla Íslands. Þau Bjarni
byrjuðu samtímis í náminu í háskólanum. Bjarni starfaði lengi á
Endurskoðunarskrifstofu Guðmundar Kjartanssonar á Ísafirði
en síðan hjá lífeyrissjóðnum frá
1998 og vann við bókhald, uppgjör og skráningu allra verðbréfaviðskipta sjóðsins, eða allt til
starfsloka þar núna þann 1. apríl.
– Þegar þú settist að hér á Ísafirði fyrir bráðum 34 árum, þekktirðu eitthvað til?
„Já, ég hafði unnið hérna tvö
sumur þegar ég var í háskólanum.
Annað sumarið á Essó-Nesti bensínsjoppunni sem var fyrir ofan
þar sem sjúkrahúsið er núna, hitt
sumarið á Endurskoðunarskrifstofu Guðmundar Kjartanssonar.“
– Og leist þér ekki vel á þig á
Ísafirði, annars hefðirðu varla
viljað setjast hér að ...?
„Mér leist nú ekkert sérstaklega vel á Ísafjörð í upphafi,“
segir Guðrún og hlær. „Aðalástæðan fyrir því er samgönguleysi milli Vestfjarða og annarra
landshluta, sem hefur alla tíð farið
afar mikið í taugarnar á mér. Mér
fannst Ísafjörður einangraður frá
öðrum landshlutum. En hérna
hefur mér alltaf liðið mjög vel.
Ísafjörður er frábær staður, hér
er frábært samfélag.“
Tilviljun
– Þegar þú varst í námi, hafðirðu einhverja hugmynd um það
við hvað þú vildir helst vinna í
framtíðinni?
„Nei, alls ekki. Það var tilviljun
að ég sótti um þetta starf. Áður
en ég kom hingað vestur vann ég
í þrjú ár hjá Húsnæðisstofnun
ríkisins við afgreiðslur á fjármagni til leigu- og söluíbúða sem
byggðar voru á vegum sveitarfélaganna í landinu. Starf hérna
fyrir vestan var auglýst og við
ákváðum að prófa að flytja út á
land.
Ég átti líka tengdaforelda hér á

Ísafirði og stelpurnar mínar áttu
því láni að fagna í æsku að hafa
afa og ömmu í nágrenninu, sem
er ómetanlegt fyrir foreldra sem
eru langtímum upptekin í vinnu
fjarverandi frá heimili sínu, að
vita börnin sín í öruggum höndum
hjá afa og ömmu.“
Bókhaldsþjónustan Smali ehf.
Núna eftir að Guðrún lét af
starfi framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins hefur hún ásamt Bjarna
eiginmanni sínum verið að skapa
sér atvinnu við bókhaldsþjónustu. Firmaheitið er Smali ehf.
og aðsetrið heima hjá þeim í
Hafraholtinu á Ísafirði.
„Eitthvað verðum við að vinna
til að framfleyta okkur,“ segir
hún. „Við verðum að finna okkur
eitthvað sem við getum lifað af
fram að ellilífeyrisaldri eða næstu
árin.“
Bókhaldsþjónustan Smali veitir alhliða bókhaldsþjónustu, annast færslu bókhalds, uppgjör og
gerð ársreikninga. „Við tökum
einnig að okkur að sjá um launavinnslur og skil á lífeyrisskilagreinum, virðisaukaskatti og
staðgreiðslu til RSK. Einnig veitum við ýmiskonar ráðgjöf hvað
varðar lántökur, fjármögnun, athugun á lífeyrisréttindum og
margt fleira,“ segir Guðrún.
– Einhvern veginn hef ég á
tilfinningunni, að margir haldi
að vinna við bókhald og endurskoðun og fjármál og slíkt sé þurr
og leiðinleg. Er eitthvað til í því?
„Mér hefur aldrei fundist það
leiðinlegt. Reyndar er ég því
marki brennd, að ég hef alltaf
haft gaman af því sem ég hef
unnið við hverju sinni. Maður
reynir einfaldlega að gera sitt
besta og sinna starfinu af alúð.
Öll störf eru skemmtileg!“

Samfylgdin með sykursýki
Það rifjast upp fyrir undirrituðum, að Guðrún hafi átt við
sykursýki að etja. Aðspurð um
heilsuna segir hún:
„Ég hef átt samleið með sykursýki, týpu eitt, núna um 58 ára
skeið. Hún hefur nú ekki oft farið
í taugarnar á mér. Þetta snýst um
að læra að lifa við eitthvað sem
ekki er hægt að losna við.
Lífið hefur upp á svo margt
annað að bjóða en mat og sætindi.
Það er margt til verra en sykursýki, til dæmis geðveiki eða

krabbamein. Ég hef alfarið verið
laus við alla fylgikvilla sem fylgja
oft sykursýki, svo sem blinda,
hjartaáföll og aflimanir.“
Væntanlega mjög
dýr lífeyrisþegi!
„Í þessum efnum hef ég notið
leiðsagnar bestu sérfræðinga
landsins, þeirra Þóris Helgasonar
og Örnu Guðmundsdóttur á
Göngudeild sykursjúkra, auk
starfsmanna Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða á Ísafirði.
Ég reikna með að ná að minnsta
kosti 100 ára aldri og verða mjög
dýr lífeyrisþegi sökum langlífis!
Allar konur í föðurættinni minni
verða að minnsta kosti 95 ára.
Langalangamma mín dó þegar
hún var 102 ára í horninu hjá 80
ára dóttur sinni.
Amma mín var 93 ára þegar
hún dó og síðan þá hafa lífslíkur
kvenna margfaldast, lífeyrissjóðum landsins til skelfingar!
Kona í karlaheimi
Það berst í tal, að Guðrún hefur
alla sína starfstíð unnið í heimi
karlmanna í veröld lífeyrissjóðanna.
„Já, við störf sem áður voru
yfirleitt unnin af körlum, og mér
hefur líkað það mjög vel. Hins
vegar hafa launin mín alltaf verið
sirka 40-50% af launum karlanna
fyrir sömu störf.
Launaþróun síðustu ára á almennum vinnumarkaði hefur líka
verið þannig, að landsbyggðin er
að breytast í lágtekjusvæði, og
því ætti að vera eftirsóknarvert
að flytja fyrirtæki út á landsbyggðina.“
Þau báru hag lífeyrisþega fyrir brjósti
– Gerðirðu þér í hugarlund að
starfstíminn hér yrði svona langur, eða hátt í hálfur fjórði áratugur?
„Nei, það hefði mér aldrei dottið í hug. Ég ætlaði að prófa í
nokkur ár og skoða svo eitthvað
annað. Ég er ennþá þeirrar skoðunar, að maður eigi ekki að festast
í starfi svona lengi.
Ég hef unnið með mörgu góðu
fólki, og má þar nefna stjórnarmenn Lífeyrissjóðs Vestfirðinga,
Pétur Sigurðsson, Jón Pál Halldórsson, Guðmund Guðmundsson, Bjarna Gestsson, Katrínu
Skúladóttur og fleiri. Þetta fólk
bar hag vestfiskra lífeyrisþega
mjög fyrir brjósti, tók til dæmis

ákvörðun um að hækka barnalífeyri, sem sjóðurinn greiddi eftir
andlát foreldis. Þannig voru lífeyrisgreiðslur til vestfirskra
barna sem höfðu misst foreldri
sitt tvöfalt hærri í mörg ár frá
Lífeyrissjóði Vestfirðinga miðað
við aðra lífeyrissjóði.
Á þessum 34 árum hafa orðið
gríðarlegar breytingar á starfsumhverfi lífeyrissjóðanna.
Lífeyrissjóðum í landinu hefur
fækkað úr 96 í 26 á árunum 1980
til 2015 og þeir stækkað gríðarlega mikið.“
Vantar víst allaf konur
Auk þess að vera framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs Vestfirðinga
í liðugan þriðjung aldar hefur
Guðrún sinnt margvíslegum
stjórnarstöfum í gegnum tíðina.
Þannig hefur hún setið í stjórn
Íslenskra Verðbréfa hf. á Akureyri, Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða og Landssamtaka lífeyrissjóða í sex ár og um tíma var hún
varamaður í stjórn Landsnets hf.
„Kannski fer ég að leita eftir
lausum störfum í stjórnarstöðum
fyrirtækja, það vantar víst alltaf
konur í slík störf. Nú eru komin í
gildi lög um kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja,“ segir hún.
Sumarfrí í pörtum til skiptis
– Fyrir utan vinnuna, hvað hefur þú og þið hjónin helst fengist
við í frístundum, hver eru helstu
áhugamálin?
„Við höfum bæði sinnt krefjandi störfum fyrir Lífeyrissjóð
Vestfirðinga, frístundir hafa ekki
verið margar síðan 1998 þegar
Bjarni fór líka að vinna hjá sjóðnum, og vinnudagurinn oft langur
þegar unnið hefur verið að uppgjörum, skýrsluskilum til opinberra eftirlitsaðila og þar fram
eftir götunum.
Þetta var alltaf gríðarmikil
vinna hjá lífeyrissjóðnum. Við
vorum aldrei nema fjögur á skrifstofunni og þurftum að geta gengið í öll störf til að klára það sem
þurfti að gera. Það er mjög umfangsmikið starf að sjá um lífeyrissjóð.
Við höfum til dæmis ekki farið
í samfellt sumarfrí undanfarin tíu
ár. Vegna fámennis á skrifstofu
sjóðsins höfum við skipt sumrinu
niður og farið til skiptis í sumarfrí
viku og viku í senn. Ég hef svo
sem alltaf verið með símann og
tölvupóstinn með í farteskinu
þegar ég hef farið í sumarfrí undFIMMTUDAGUR 4. JÚNÍ 2015

aldast,
fingar!
anfarin ár.“
Göngum oft framhjá golfvellinum ...
„Núna ætlum við Bjarni að
njóta sumarsins og skoða landið,
sem okkur hefur ekki tekist að
koma í verk á undanförnum árum,“ segir Guðrún.
Aðspurð um áhugamál þegar
tími hefur gefist segir hún:
„Við lesum mikið. Bjarni hefur
verið hér í karlakórnum og við
höfum ferðast mikið með honum.
Ég er ekki mikil hannyrðakona
eða neitt þvíumlíkt, en ég hef þó
prjónað svolítið, eins og sokka á
barnabörnin.
En ég hef aðallega lesið. Ég
hef gríðarlegan áhuga á ættfræði
og hef gaman af henni. Þar hef
ég grúskað mikið. Við förum
mikið út að ganga og hreyfa okkur og hjólum á sumrin og höfum
nokkuð stundað stangveiði hin
síðari ár. Við reynum einnig að
vera mikið með dætrum okkar
og fjölskyldum þeirra og vonandi
fjölgar þeim stundum núna.
Við höfum ekki haft áhuga á
golfi, eins og virðist vera mjög í
tísku núna, göngum reyndar oft
framhjá golfvellinum, en höfum
ekki komist nær honum ennþá.“
Hrædd við verðbólguna
– Hvernig finnst þér ástandið í
þjóðfélaginu um þessar mundir,
allt logandi í verkföllum og sífelldur ófriður alls staðar?
„Ég er hrædd við það. Ég er
svo hrædd við verðbólguna og
þær afleiðingar sem hún getur
haft fyrir alla. Ég man vel verðbólguárin rétt fyrir 1980, þegar
maður var að fá 25% launahækkun á þriggja mánaða fresti
og hækkunin var komin út í verðlagið áður en kom að fyrstu útborgun. Ég held að miklar krónutöluhækkanir séu mjög slæmar,
betra sé að hyggja að skattalækkunum og slíku.“
– Að það sé ekki neinn hræðsluáróður þegar varað er við miklum prósentuhækkunum?
„Nei. Það þarf að hækka laun
þeirra lægst launuðu, en að fá
gríðarlega verðbólgu á nýjan leik
væri alveg skelfilegt og kæmi
verst niður á þeim sem hafa verið
að fá skuldalækkanir gegnum
skuldaleiðréttingu stjórnvalda
eða lækkanir gegnum Umboðsmann skuldara.
Ég man þá tíð þegar var 5060% verðbólga á ári og lánin hjá
FIMMTUDAGUR 4. JÚNÍ 2015
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fólki hækkuðu með verðlaginu
og voru komin langt upp fyrir
verðmæti eignanna. Ég vona að
við berum gæfu til að losna við
það ástand á nýjan leik.“
Beinn aðgangur að
starfsfólki nauðsynlegur
– Víkjum í lokin að þeim
efnum þar sem þú ert væntanlega
í ljósi þinnar miklu reynslu einhver helsti sérfræðingur okkar:
Lífeyrisréttindum almennings.
Segðu okkur það helsta um þau.
„Lífeyrisréttindi eru með dýrmætustu réttindum sem hver
manneskja eignast á starfsævi
sinni. Þar af leiðir, að mikilvægt
er að geta leitað eftir upplýsingum og ráðgjöf í sínu nærumhverfi. Lífeyrisréttindi hvers og
eins ráða því hvernig lífi einstaklingurinn og fjölskyldan geta
lifað eftir starfslok, eða þegar
einhver áföll hafa dunið á fjölskyldunni, ótímabært andlát eða
starfsorkumissir af völdum veikinda eða slysa.
Nú segja ráðgjafarnir að launþegar eigi að eiga næg lífeyrisréttindi í samtryggingarsjóði til
að standa undir nauðþurftum sínum, það er húsnæði og framfærslu. Síðan eigi þeir að nýta
séreignasparnaðinn sinn til að
greiða fyrir það sem þá langar til
að gera og ekki láta stjórnvöld
plata sig til að taka út sparnaðinn
sinn löngu fyrir starfslok til þess
eins að greiða ríkissjóði hátekjuskatta af honum.
Það er svo margt persónulegt í
þeim málum, að nauðsynlegt er
að fólk geti haft beinan aðgang
að starfsfólki sjóðsins við úrlausn
sinna mála. Það eru óteljandi
vandamál sem þarf að koma með
til úrlausnar á skrifstofu svona
stofnunar. Alltaf er einfaldara að

hitta einhvern sem maður þekkir
og veitir manni aðstoð, ráðgjöf
við umsóknir, eða svarar flóknum
fyrirspurnum, hafi sjóðfélaginn
tök á að hitta viðkomandi á sínu
heimasvæði og geti sest inn á
skrifstofu og rætt málin.“
Aukið langlífi
hrellir lífeyrissjóðina
„Nefna má að mjög lítill hluti
sjóðfélaga í lífeyrissjóðum almennt hefur gert samkomulag
við maka sinn um skiptingu lífeyrisréttinda. Í slíku samkomulagi felst gagnkvæmur samningur
um skiptingu lífeyrisréttinda
milli hjóna. Þetta er mjög mikil-

vægt ef annað hjóna á miklu meiri
réttindi en hitt, sem er mjög algengt þar sem annar aðilinn hefur
verið í hátekjustarfi og hinn aðilinn lítið unnið úti meðan börnin
voru að alast upp.
Aukið langlífi landsmanna
hrellir nú lífeyrissjóðina sem aldrei fyrr, og miklar líkur á því að
ellilífeyrisaldur landsmanna
verði almennt hækkaður á næstu
árum.“
Mismunur á
lífeyrisréttindum
„Ef ég hefði verið sjóðfélagi í
Lífeyrissjóði opinberra starfsmanna, B-deild, hefði framtíð

mín verið björt, ég komin á fullan
ellilífeyrisaldur skv. 95 ára reglu
62 ára gömul, með eftirmannsreglu 80% af launum framkvæmdastjóra Gildis-lífeyrissjóðs. En þar
sem ég er sjóðfélagi í almennum
lífeyrissjóði á ég ekki rétt á ellilífeyri fyrr en 67-68 ára og þá
eitthvert lítilræði miðað við það
sem ég hef greitt af launum mínum frá upphafi starfa minna.
Þetta segi ég til upplýsingar
um það hve gríðarlegur mismunur er á lífeyrisréttindum félagsmanna í almennum lífeyrissjóðum og þeim réttindum sem ríkisstarfsmenn ávinna sér. Telja þeir
sig þó alltaf verr setta en starfs-

menn á almennum markaði hvað
kjör þeirra varðar.
Þessi atriði eru aldrei nefnd í
sambandi við kröfur opinberra
starfsmanna um laun og launakjör þeirra.
Það skondnasta við þennan
mismun er, að við almennir skattgreiðendur borgum brúsann.
Fjármagnið er sótt í ríkiskassann
á hverju ári. Og við þessir almennu borgum bara hærri skatta
af lífeyrinum okkar til þess að
fjármagna dæmið,“ segir Guðrún
K. Guðmannsdóttir.
– Hlynur Þór Magnússon.

Sælkeri vikunnar er Þorgerður Elíasdóttir frá Dýrafirði

Heilt lambalæri og pekanhnetu ísterta
Ég er nú ekkert alltaf að bjóða
fólki í mat en þegar kemur að
matarboði hjá mér mundi ég
helst vilja bjóða upp á lambalæri. Það er mitt uppáhald og
klikkar aldrei. Eftir þennan
eðalmat er gott að gæða sér á
góðum eftirrétti og myndi ég
þá bjóða upp á súkkulaði - Pekanhnetu ístertu.
Heilt lambalæri
Beikon
salt
pipar
kjöt og grill krydd
smá sykur
Blanda kryddinu og sykrinum saman í skál , sker beikonið
í bita og velti því upp úr kryddblöndunni. Sting ofaní lærið
með hníf á nokkrum stöðum
og set beikonið ofan í. Læt svo
lærið bíða í kæli í tvo sólarhringa. Steiki það í ofni á 160°c
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í svona einn og hálfan til tvo
tíma og hækka svo hitann á ofninum upp í 180 – 200 °c í sirka
hálftíma til að fá flotta góða
skorpu á kjötið. Nota með þessu
rjómalagaða sveppasósu og nota
soðið af kjötinu. Meðlæti:
Brúnaðar kartöflur, heimagert
rauðkál og grænmeti.
Súkkulaði Pekanhnetu ísterta
6 egg
6 msk sykur
100 gr bráðið mars með 5 msk
rjóma
7 dl rjóma
2 tsk vanilludropar
150 gr súkkulaði dökkt eða
ljóst skorið í litla bita.
100 gr pekanhnetur
100 gr heslihnetur hakkaðar
smátt.
60 gr karamellusíróp og aðeins
meira til skrauts.

Aðferð:
Þeyta saman eggjarauður og
sykur , létt og ljóst. Hellið svo
bráðnu marssúkkulaði saman við.
Þeytið síðan rjómann og blandið
honum varlega saman við blönduna ásamt súkkulaðinu, pekanhnetunum og vanilludropunum.
Stífþeytið eggjahvíturnar og
blandið þeim síðan varlega saman við allt saman. Setjið hakkaðar
heslihnetur í botninn á meðalstóru kökuformi, hella svo blöndunni yfir og hella síðan karamellusírópinu yfir og blanda því
saman við með því að snúa hníf
nokkra hringi í gegn um ísinn.
Passa að fara ekki með hnífinn
of nálægt botninum Frysta í lágmark 5 klukkustundir.
Ég skora á systur mína, Kristínu Elíasdóttur, að koma með
sælkerauppskrift í næstu viku.
FIMMTUDAGUR 4. JÚNÍ 2015
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Litlibær í Skötufirði.

Fjárveitingar til fimm ferðamannastaða á Vestfjörðum
Til að tryggja að íslensk náttúra
og öflug ferðaþjónusta geti
blómstrað samtímis hefur ríkisstjórnin samþykkt að verja í
sumar 850 milljónum króna til
brýnna uppbyggingar- og verndaraðgerða á ferðamannastöðum
sem eru í eigu eða umsjón
ríkisins, eftir því sem fram kemur
hér á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Þar af

verður rúmlega fimmtíu milljónum króna varið til verkefna á
Vestfjarðakjálkanum, eins og
nánar kemur fram hér fyrir neðan.
Ráðist verður í 104 verkefni á
51 stað á landinu, auk þess sem
viðbótarfé verður varið til aukinnar landvörslu um allt land.
Verkefnin eru af ýmsum toga en
megináhersla er lögð á framkvæmdir vegna göngustíga,

útsýnispalla, bílastæða og salernisaðstöðu.
Vestfirsku verkefnin eru þessi:
Dynjandi (Fjallfoss) í Arnarfirði samtals 34,5 milljónir. Þar
af bílastæði, stækkun og merkingar stæða 15 milljónir, grjóthleðsla um grillaðstöðu og sorp
4 milljónir, 500 metra malbikaður
stígur ásamt tengingu inn á palla
og handrið 7 milljónir, og út-

sýnispallar úr stáli með tréhandriði 8,5 milljónir.
Flókatóftir á Brjánslæk á
Barðaströnd 5 milljónir. Um er
að ræða gerð göngustígs, afmörkun minja með einföldu grindverki
(kaðli) og skilti.
Hringsdalur í Ketildölum við
Arnarfjörð 5 milljónir til að gera
bílastæði við veginn.
Vatnsfjörður við Ísafjarðar-

djúp 5 milljónir. Þar er um að
ræða göngustíga, merkingar og
afmarkanir minja. Fyrirbyggjandi aðgerðir vegna fyrirsjánlegs
ágangs.
Litlibær Skötufirði við Djúp
samtals 3 milljónir. Þar af gerð
bílastæðis 2 milljónir og göngustígur að Litlabæ 1 milljón.

Brotin, samfélagið og ábyrgð þess
Nýlega gekk dómur í Héraðsdómi Vestfjarða. Eldri maður
var dæmdur til 15 mánaða fangelsisvistar fyrir að hafa sankað að sér miklu efni er sýndi börn í kynferðislegum athöfnum
með fullorðnum. Lestur dómsins er til þess fallin að vekja
ónotakennd fólks með réttu ráði enda bregður lesandanum
nokkuð og sem fyrr er til þess vísað að fólki með almenna
skynsemi í farteskinu líður tæpast vel eftir hann. Sá dæmdi
bar ýmsu við og vísaði, ef rétt er skilið, til listhneigðar sinnar.
List á Íslandi hefur birst í ýmsum myndum og nægir að nefna
sérstætt framlag til Feneyjatvíæringsins. Framlaginu sem
greitt er af skattfé íslenskra skattborgara, var lokað með
lögregluvaldi og töldu sumir vart seinna vænna. Það var þó
fyrir augum heimsins alls, sem var eina ljósa atriðið í því
dapurlega máli öllu saman.
Samfélagið bar augljósa ábyrgð á því sorglega athæfi með
því að greiða fyrir það úr vösum almennings. Dómurinn
gekk yfir manni sem einnig mun hafa verið sakaður um kynferðisbrot gegn konu, sem var barn þegar þau áttu að hafa
verið framin. Ríkissaksóknari felldi niður mál vegna meints
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kynferðisbrots gegn barni vegna fyrningar, svo langur tími
væri liðinn. Ekki dugir að deila við dómarann segir máltæki
eitt. Því verður hinum mikla áhugamanni um listir ekki refsað.
Hann býr í litlu þorpi á landsbyggðinni. ,,Sérstæður listáhugi“
hans mun hafa beinst að stúlkubarni nákomnu eiginkonu hans
séu frásagnir mæðgna sem birtust í fjömiðlum ekki vé-fengdar.
Maðurinn með listáhugann var dæmdur í 15 mánaða fangelsi
fyrir vörslu 34837 ljósmynda og 585 hreyfimynda sem sýndu
börn á kynferðislegan og klámfenginn hátt. Alls voru 12 mánuðir skilorðsbundnir og dómfelldi þarf að sitja 3 mánuði í
fangelsi vegna ,,áhugamáls“ síns. Þá telst hann hafa greitt
skuld sína við samfélagið sitji hann á sér á skilorðstímanum.
Stúlkan sem bar hann sökum situr væntanlega eftir án þess að
á því máli verði tekið. Þá vaknar spurning um ábyrgð samfélagsins og þann skaða sem hún hefur orðið fyrir að eigin sögn. Er
samfélagsábyrgð engin í litlu samfélagi? Lokar það augunum
fyrir því slæma sem er að gerast? Tæpast fæst ítalska lögreglan
til að loka þjónkun þessa sérstæða ,,listáhuga“. Samfélagið allt
skaðast.

Stakkur skrifar
Stakkur hefur ritað vikulega pistla í Bæjarins
besta í mörg ár. Skoðanir hans á mönnum
og málefnum hafa oft
verið umdeildar og vakið umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara saman
við skoðanir útgefenda
blaðsins. Þrátt fyrir það
bera ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á skrifum Stakks á meðan
hann notar dulnefni sitt.
FIMMTUDAGUR 4. JÚNÍ 2015

FIMMTUDAGUR 4. JÚNÍ 2015

13

Krossgátan

Dagar Íslands

eftir Jónas Ragnarsson
4. júní 1992: Málverk af
biskupshjónunum Þórði Þorlákssyni og Guðríði Gísladóttur, talið eftir sr. Hjalta Þorsteinsson, var selt á uppboði í
Reykjavík og síðar gefið Þjóðminjasafninu. Þetta er elsta
málverk sem boðið hefur
verið upp á Íslandi.
5. júní 1991: Hæstiréttur kvað
upp dóm í Hafskipsmálinu,
sem hófst með gjaldþroti fyrirtækisins 6. desember 1985.
Flestir hinna ákærðu voru
sýknaðir eftir löng réttarhöld.
6. júní 1914: Bifreið var notuð
til að aka brúðhjónum til vígslu,
í fyrsta sinn hér á landi. Vígslan fór fram í Dómkirkjunni í
Reykjavík en brúðhjónin voru
Guðrún Einarsdóttir og Gísli
Sveinsson, síðar sendiherra.
7. júní 1992: Nýr Herjólfur
kom til Vestmannaeyja. Skipið var 70 metra langt og gat
flutt 480 farþega og 62 bíla.
8. júní 1789: Jarðskjálftahrina
hófst á Suðurlandi, frá Selvogi
til Þingvalla. Í heila viku voru
skjálftar með allt að 10 mín.
millibili. „Land seig norðan
Þingvallavatns milli Almannafjár og Hrafnagjár um rúma
60 sentímetra, vellir urðu að
mýrlendi og mun það meðal
annars hafa orðið átylla til að
leggja þinghald þar niður
árið 1800,“ segir í Náttúru
Íslands.
9. júní 1880: Hornsteinn var
lagður að Alþingishúsinu við
Austurvöll í Reykjavík. Húsið
var byggt ,,handa alþingi og
söfnum landsins“ eins og
stendur á silfurskildi á hornsteininum. Til stóð að byggja
húsið við Bankastræti en Meldahl húsameistari lagðist
gegn því. Alþingi kom fyrst
saman þar 1. júlí 1881.

Helgarveðrið
Horfur á föstudag:
Hæg austlæg átt. Skýjað með
köflum og yfirleitt þurrt, en stöku
skúrir SV-lands. Hiti 3-10 stig,
hlýjast á SV-landi.
Horfur á laugardag:
N og NA 5-13 m/s, hvassast við
austurströndina. Léttir til V-til, en
skýjað með köflum og lítilsháttar
væta austast. Hiti breytist lítið.
Horfur á sunnudag:
Gengur í SV 5-13 m/s síðdegis.
Víða bjartviðri og heldur
hlýnandi.
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Lausn á síðustu krossgátu

Forseti Íslands setti Heimkomuhátíðina.

Heimkomuhátíðin fékk
hvatningarverðlaun SFS
Sudoku þrautir

Heimkomuhátíðin sem haldin
var á Ísafirði um páskana hlaut í
síðustu viku hvatningarverðlaun
Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi
SFS). Hátíðin var samstarfsverkefni tónlistarhátíðarinnar Aldrei
fór ég suður, Ísafjarðarbæjar,
Bolungarvíkurkaupstaðar, Súðavíkurhrepps og fjölda fyrirtækja
á svæðinu. Birna Jónasdóttir
rokkstjóri og Þórdís Sif Sigurðardóttir bæjarritari Ísafjarðarbæjar
tóku við verðlaununum.
Á hátíðinni kynntu fyrirtæki
og stofnanir starfsemi sína og
atvinnumöguleika fyrir ungt fólk
á norðanverðum Vestfjörðum.

Þjónustuauglýsingar

Pétur maður
leiksins

Bolvíkingurinn efnilegi Pétur
Bjarnason átti frábæran dag í
sínum fyrsta leik í byrjunarliði
BÍ/Bolungarvíkur í sumar. Pétur
skoraði fyrra mark heimamanna
og lagði upp sigurmarkið á
lokamínútum leiksins í sigri 2-1
sigri á HK á laugardag.
Í umsögn Fótbolti.net um
leikinn kemur fram að Pétur hafi
verið besti maður vallarins, hann
hafi átt frábæran leik og verið
mjög duglegur inni á miðjunni,
auk þess að hafa skorað fyrra
markið og átt stóran þátt í því
seinna.
Með sigrinum lyfti BÍ/Bolungarvík sér af botni 1. deildar
og er liðið nú í 10. sæti deildarinnar með 3 stig úr 4 leikjum.
FIMMTUDAGUR 4. JÚNÍ 2015
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