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UPPSAGNIR OG STARFSLOKASAMNINGAR

„Eitt versta áfall sem einstaklingur lendir í er að missa vinnuna, lífsbjörgina. Þetta
er sérstaklega sárt fyrir starfsmenn sem hafa helgað sama fyrirtækinu mest alla, eða
jafnvel alla sína starfsævi, en lenda í uppsögn (starfslokum) algjörlega óviðbúnir, oft
nokkrum árum áður en eftirlaunaaldri er náð“ segir Friðbert Traustason, formaður
SSF, í leiðara blaðsins.

- bls. 4 MUNU 500 KR. OG 2.000 KR. SEÐLAR FJARA ÚT?

Fjallað er um verðmæti og hlutfall þeirra seðla sem eru í umferð skv.
Fjármálainnviðum Seðlabankans.

- bls. 6 FORMANNA- OG TRÚNAÐARMANNAFUNDUR SSF

Yfir sjötíu félagsmenn aðildarfélaga SSF sóttu fundinn þar sem farið var yfir horfur
komandi kjarasamningsviðræðna, lífeyrismálin, stefnumótun SSF og fleira, en fyrst og
fremst var áherslan lögð á kjaragerð samtakanna þar sem áherslur samtakanna voru
kortlagðar.

- bls. 8-9 STARFSMANNAFÉLAG SEÐLABANKANS (SFS)

Umfjöllun og kynning á Starfsmannafélagi Seðlabankans.

- bls. 10-11 FRAMTÍÐIN Í UPPLÝSINGATÆKNI FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA 2.0

Reiknistofa bankanna (RB) hélt í lok október áhugaverða ráðstefnu um framtíð
upplýsingatækni innan fjármálageirans. Ráðstefnan bar yfirskriftina Framtíðin í
upplýsingatækni fjármálafyrirtækja 2.0. Færri komust á ráðstefnuna en vildu því
uppselt var nokkrum dögum fyrir og því fullt út að dyrum í ráðstefnusal Icelandair
Hótel Reykjavík Natura.

- bls. 12-13 FRÉTTAANNÁLL SSF

Í fréttaannál SSF er farið yfir það helsta sem gerðist á árinu hjá SSF. Þá er stiklað á
stóru á sviði bankamála og viðskipta – og efnahagsmála. Jafnframt er leitast við að
birta helstu tíðindi á sviði menningarmála og einnig annað markvert sem gerðist á
sviði þjóðmálanna.

- bls. 14-46 HÁTÍÐARKROSSGÁTA SSF

Vegleg verðlaun fyrir réttar innsendar lausnir.

- bls. 47 -

Ritstjórnarupplýsingar
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Um SSF
S amtök
SSF er

starfsmanna fjármálafyrirtækja

–

skammstafað

stéttarfélag starfsmanna í bönkum, sparisjóðum og

fjármálafyrirtækjum.

Megináherslur samtakanna hafa frá upphafi
SSF verið

verið á kjör og starfsumhverfi félagsmanna og hefur

í framvarðarsveit íslenskra stéttarfélaga við að ná fram ýmsum
réttindum fyrir félagsmenn sína. Þótt margt hafi áunnist í kjaramálum
félagsmanna eru enn fjölmörg viðfangsefni framundan.

Stöndum

saman, höldum áfram á sömu braut og tökum

virkan þátt í að móta framtíð okkar.

UPPSAGNIR OG
STARFSLOKASAMNINGAR

Rúmum sex árum eftir efnahagshrunið eru fjármálafyrirtækin
og dótturfyrirtæki þeirra enn að segja starfsmönnum upp starfi

Samkvæmt tölum hjá SSF hafa
rúmlega tvö þúsund félagsmenn misst starf sitt frá byrjun árs 2008
til dagsins í dag. Flestir voru félagsmenn SSF tæplega sex þúsund
en eru núna rúmlega fjögur þúsund. Þar af eru þrjú hundruð með
einstaklingsaðild og starfa hjá fjármálafyrirtækjum sem ekki hafa
skrifað undir „Samkomulag um kjarasamninga bankamanna“ frá
14.10.2004. Fækkunin hjá aðildarfyrirtækjum kjarasamnings SSF
er um tvö þúsund starfsmenn og útibúum og afgreiðslustöðum
hefur á sex árum fækkað úr hundrað og fimmtíu niður í níutíu.
Og enn er boðuð frekari „hagræðing“ þrátt fyrir þá staðreynd að
fjöldi starfsmanna sé nú kominn niður í sama fjölda og starfaði að
meðaltali hjá samningsaðilum SSF á árunum 1985-2005. Auðvitað
spilar tækni og sjálfvirkni stærra hlutverk í rekstri fjármálafyrirtækja
nú en var fyrir 20 árum. En þá verður einnig að benda á að nánast allt
greiðslumiðlunarkerfi landsmanna fer í dag í gegnum aðildarfyrirtæki
SSF, en það var ekki fyrir 20-30 árum. Á fyrirtækin og starfsmenn
eru síðan á hverju ári settar auknar kröfur um öryggi þjónustu,
víðtækari ráðgjöf og fjölbreytta upplýsingagjöf til eftirlitsaðila á
vegum íslenska ríkisins.
Eitt versta áfall sem einstaklingur lendir í er að missa vinnuna,
lífsbjörgina. Þetta er sérstaklega sárt fyrir starfsmenn sem hafa helgað
sama fyrirtækinu mest alla, eða jafnvel alla sína starfsævi, en lenda
í uppsögn (starfslokum) algjörlega óviðbúnir, oft nokkrum árum
áður en eftirlaunaaldri er náð.
Reglur um uppsagnir samkvæmt lögum og kjarasamningum
á almennum vinnumarkaði eru því miður handónýtar og bjóða
ekki uppá hugsanlega vernd af neinu tagi. Það er galopið að segja
starfsmönnum upp án nokkurra gildra ástæðna. Eina sem fyrirtækin
verða að uppfylla er að greiða a.m.k. umsaminn uppsagnarfrest.
Ákvæði í kjarasamningi SSF um að „starfsmanni skuli veittur kostur
á að tala sínu máli áður en lokaákvörðun um uppsögn er tekin“ hafa
ekki virkað þar sem ákvörðun um uppsögn (starfslok) er þegar tekin
þegar starfsmaður er kallaður til fundar með stjórnanda.
Undanfarin ár hefur víðast hvar í Evrópu gilt samþykkt
Alþjóðavinnumálastofnunar nr. 158 þar sem áréttað er að við
uppsögn skuli viðkomandi starfsmanni gert mögulegt að tala sínu
máli. Í samþykktinni segir m.a. „Starfsmaður á rétt á viðtali um
starfslok sín og ástæður uppsagnar. Beiðni um viðtal skal koma fram
innan fjögurra sólarhringa frá því uppsögn er móttekin og skal viðtal
eða semja við þá um starfslok.

fara fram innan fjögurra sólarhringa þar frá. Starfsmaður getur óskað
þess þegar að loknu viðtali eða innan fjögurra sólarhringa að ástæður
uppsagnar séu skýrðar skriflega“.
Alþingi Íslendinga hefur enn ekki innleitt þessa tilskipun í lög hér
á landi þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar samtaka stéttarfélaga þar um.
Vonandi verður árið 2015 hliðhollt félagsmönnum SSF
og fyrirtækjunum sem þeir starfa hjá. Framundan er að gera
kjarasamninga, sem verður flókið að koma saman, sérstaklega ef
semja á til lengri tíma en eins árs. Gleðilegt nýtt ár og bestu þakkir
fyrir gott samstarf undanfarin ár.
Friðbert Traustason, formaður SSF

Við erum á Facebook
Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja eru komin á Facebook. Við höfum stofnað
Facebook síðu þar sem að við munum flytja fréttir af starfi samtakanna, birta myndir
úr starfinu og segja frá því sem er í deiglunni.
Slástu í hóp með okkur á Facebook og fylgstu með því sem að verður að gerast hjá
okkur í vetur. Það sem þú þarft að gera er að slá Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja
í leitarstreng Facebook og „læka“ við síðuna.
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Við óskum félagsmönnum SSF og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Þökkum ánægjuleg samskipti á árinu sem er að líða.
Starfsmenn og stjórn SSF
5

MUNU 500 KR. OG 2.000 KR.
SEÐLAR FJARA ÚT?
Árið 2013 gaf Seðlabanki Íslands út nýjan seðil, 10.000 kr.
seðilinn. Markmiðið með útgáfu hans var að gera greiðslumiðlun
hagkvæmari og það tókst því skv. 2. riti Fjármálainnviða 2014 sem
Seðlabanki Íslands gaf út í nóvember hefur innleiðing seðilsins
gefist vel og reynsla hans góð. Útgáfa nýja seðilsins hefur gert
greiðslumiðlun Seðlabankans hagkvæmari þar sem seðlum í umferð
hefur fækkað eftir útgáfuna og samsetning seðla hefur því breyst.
Samkvæmt Fjármálainnviðum Seðlabankans eru nú um 11 ma.kr.
af 10.000 kr. seðlum í umferð og hlutur hans er orðinn 24% af
heildarverðmæti seðla í umferð en hlutur 5.000 kr. seðilsins hefur
minnkað úr 86% í 64%.

2.000 kr. seðillinn á útleið

Með tilkomu 10.000 kr. seðilsins hefur einnig dregið úr vægi fleiri
seðla eins og t.d. 2.000 kr. seðilisins en ákveðið var árið 2011 að láta
hann fjara út án þess að innkalla hann en fleiri slíkir seðlar verða
ekki prentaðir. Samkvæmt Fjármálainnviðum eru um 260 m.kr. af
2.000 kr. seðlum í umferð.

500 kr. mynt í stað seðils?

Í fjármálainnviðum er jafnframt greint frá því að hlutur 500 kr.
seðilsins hafi farið minnkandi undanfarin ár en um 3% af verðmæti
seðla í umferð eru 500 kr. seðlarnir. Ein ástæða minnkandi notkunar
seðilsins er að hann hefur verið tekinn úr mörgum hraðbönkum
síðustu misseri. „Í náinni framtíð mun hann væntanlega víkja fyrir
500 kr. mynt“ segir í riti Seðlabankans.

Hér má sjá verðmæti og hlutfall þeirra seðla sem eru í
umferð.
Seðlar (kr.) 		
Ma.kr.		
%
10.000 		
10,6 		
23,8
5.000 			
28,4 		
63,8
2.000 			
0,3 		
0,6
1.000 			
4,1 		
9,1
500 			1,2 		2,7
Samtals 		
44,5 		
100,0

Heimild: Seðlabanki Íslands

MÍNAR SÍÐUR

Búið er að opna fyrir MÍNAR SÍÐUR á heimasíðu SSF. Félagsmenn
skrá sig hér eftir inn á mínar síður til að sækja um í sjóði félagsins.
Mínar síður halda utan um umsóknir og sögu félagsmanns. Með
tilkomu síðunnar verða umsóknir aðgengilegri fyrir félagsmenn og
úthlutunin auðveldari.
Starfsfólk SSF bindur vonir við að þetta auðveldi félagsmönnum að
nálgast upplýsingar og fylgjast með hvar mál eru stödd hverju sinni.
Hægt er að nálgast Mínar síður ásamt leiðbeiningum inn á
vef SSF, www.ssf.is

Launareiknivél
fyrir félagsmenn
Á heimasíðu SSF er nú hægt að skoða laun í fjármálafyrirtækjum, skv.
launakönnunum SSF, miðað við tilteknar forsendur. Launareiknivélin
er aðgengileg og auðveld í notkun og gagnast félagsmönnum SSF í að
bera saman laun sín við meðaltal launagreiðslna fjármálafyrirtækja skv.
fyrrgreindri könnun.
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Minnum á heimasíðuna

Ný heimasíða SSF var tekin í notkun í apríl 2013. Mikil vinna hefur verið
lögð í að gera síðuna sem aðgengilegasta fyrir félagsmenn. Hægt er að nálgast
ýmsar upplýsingar á heimasíðunni s.s. um orlofsmál, upplýsingar um sjóði,
launareiknivél, niðurstöður kannana félagsins, hægt er að skoða útgáfumál
félagsins, upplýsingar um trúnaðarmenn og margt fleira.
Allar ábendingar og athugasemdir um það sem betur má fara á síðunni eru vel
þegnar á ssf@ssf.is.

MIÐSTJÓRNARFUNDUR NFU Á ÍSLANDI
M iðstjórnarfundur S amtaka starfsmanna norrænna
fjármálafyrirtækja (NFU) var haldinn í Reykjavík þann 23.
okt. sl. SSF hefur verið fulltrúi Íslands sem aðili að NFU frá
upphafi en samtökin voru stofnuð árið 1953 sem Norræna
bankamannasambandið. Meginhlutverk NFU í dag er að
vera sameiginlegur umsagnaraðili aðildarfélaganna gagnvart
lagafrumvörpum Evrópusambandsins.
Á dagskrá fundarins voru hefðbundin miðstjórnarstörf þar sem
farið var yfir skýrslu um störf stjórnar, strauma og stefnur NFU,
aðildargjöld, starfsemisáætlun og kosningu stjórnar. Micheal
Budolfsen var endurkjörinn formaður samtakanna á fundinum.
Á meðal þeirra sem fluttu erindi á fundinum voru Steingrímur J.
Sigfússon, fyrrverandi fjármálaráðherra, og Anna Karen Hauksdóttir,
1. varaformaður SSF. Erindi þeirra tengdust bæði þema málþingsins,
um hvernig Íslandi hefur tekist að vinna sig út úr fjármálakreppunni.
Í erindinu sem Anna Karen flutti fór hún yfir það hvernig SSF
brást við kreppunni og hvernig aðgerðir samtakanna snerust um að
styðja við félagsmenn sína eftir áfall kreppunnar, tryggja laun þeirra
og hjálpa þeim sem misst höfðu vinnuna við að missa ekki móðinn.
Þá fór hún yfir það hvernig starfsumhverfi fjármálafyrirtækja hafi
þróast frá árinu 2008, skattaþróun, ímyndarvinnu fjármálafyrirtækja,
núverandi eignarhald og mögulega framtíð í þeim efnum sem
og hvernig fjármálafyrirtækjunum gengur að endurvinna traust
viðskiptavina og samfélagsins.
Steingrímur J. Sigfússon fór yfir það í erindi sínu hvernig Ísland
hafi risið upp úr kreppunni og sagði m.a. að við gætum dregið þann
lærdóm af fjármálakreppunni að það væri ótækt að hafa fjármálakerfi

þar sem ágóðinn væri einkavæddur en skaðinn þjóðnýttur. Hann
fór einnig yfir skyldu samfélagsins við að viðhalda velferðarkerfinu
og veita lægstu tekjuhópunum skjól í fjármálakreppu.

Ulrika Boëthius, varaforseti NFU, og Michael Budolfsen, forseti NFU.

Menntunarsjóður SSF í nokkrum skrefum
•
•
•
•
•
•

Umsóknum og fylgigögnum er skilað rafrænt í gegnum heimasíðu SSF.
Vegna sumar- og haustannar er sótt um fyrir 15. janúar ár hvert.
Einungis eru veittir styrkir vegna námsgjalda en ekki vegna annars kostnaðar sem til fellur við námið s.s.
bókakostnaðar eða ferðakostnaðar.
Styrkhæft nám er allt einingametið nám, tungumálanám og sjálfstyrking.
Hámarksstyrkur er 50% af námsgjöldum, þó að hámarki kr. 150.000,- á önn. Hámarksstyrkur vegna
tungumálanáms er kr. 30.000,Styrkir eru greiddir eftir að umsóknarfrestur er liðinn.
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„GEFUR GÓÐ FYRIRHEIT“
sagði Friðbert Traustason, formaður Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja (SSF),
að loknum sameiginlegum fundi formanna og trúnaðarmanna SSF þar sem kjaramálin
voru m.a. til umræðu.

S ameiginlegur fundur trúnaðarmanna og formanna Undirbúningur kjarasamningsviðræðna í fullum gangi
aðildarfélaga SSF var haldinn dagana 13. og 14. nóvember sl.
Undirbúningur fyrir kjaraviðræður vegna kjarasamningsviðræðna
á Selfossi. Fundurinn var vel sóttur og sköpuðust miklar umræður
2015 er kominn á fullt skrið innan vébanda Samtaka starfsmanna
á fundinum, einkum um kjaramál starfsmanna fjármálafyrirtækja fjármálafyrirtækja. Ásamt undirbúningi á trúnaðar- og formannafundi
en unnið var í hópavinnu við undirbúning kjarasamningsviðræðna SSF hafa undanfarið farið fram trúnaðarmannafundir hjá
með sambærilegu fyrirkomulagi og var á Þjóðfundinum árið 2010. aðildarfélögum þar sem kallað hefur verið eftir umræðum um
Yfir sjötíu félagsmenn aðildarfélaga SSF sóttu fundinn þar sem komandi kjarasamningsviðræður og kröfugerð SSF. Á formanna- og
farið var yfir horfur komandi
trúnaðarmannafundi SSF var eins
kjarasamningsviðræðna, lífeyrissamið yrði um hækkun á kauptaxta fyrst og fremst og áður segir unnið í hópum við að
málin, stefnumótun SSF og fleira, með fastri krónutöluhækkun a.m.k. að hluta til til fara yfir helstu áherslur SSF fyrir
en fyrst og fremst var áherslan
að tryggja sem mestan jöfnuð. Þá kom einnig fram komandi kjarasamningsviðræður.
lögð á kjaragerð samtakanna þar
Eftir á að vinna úr niðurstöðum
sá vilji að samið yrði um ákveðin lágmarkslaun
sem áherslur samtakanna voru
hópavinnunnar en augljóslega var
kortlagðar.
og þá var það skýrt forgangsmál að samið yrði um það vilji félagsmanna að samið
„Markmiðið með hópavinnu
yrði um hækkun á kauptaxta,
verulega hækkun á desember- og orlofsuppbót.
í tengslum við undirbúning
og tryggja kaupmátt launa á
kjaragerðar er að kanna afstöðu félagsmanna og forgangsröðun“ segir samningstímanum. Þá kom einnig fram sá vilji að samið yrði um
Friðbert Traustason, formaður SSF. Hann segist ánægður með þann ákveðin lágmarkslaun og þá var það skýrt forgangsmál að samið yrði
baráttuvilja sem kom fram á fundinum og „mætingin sýnir að okkar um verulega hækkun á desember- og orlofsuppbót.
félagsmenn vilja ná fram kjarabótum í næstu kjarasamningsviðræðum
og þessi fundur gefur góð fyrirheit fyrir framhaldið.“
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Fulltrúar SSF á formanna- og trúnaðarmannafundi SSF þann 14. nóv. á Selfossi.

fastlaunasamningar þurfi að taka mið af aukinni vinnuvernd t.d.
um almennan vinnutíma.

Stytting vinnuvikunnar og baráttan gegn
mismunun á grundvelli fastlaunasamninga

Mikil umræða varð um styttingu vinnuvikunnar og hvaða áherslur
ætti að leggja á í þeim efnum við kjarasamningsgerð. Sjónarmið
félagsmanna var að semja ætti um að vinnuvikan verði stytt niður í 36
klukkustunda vinnuviku. Mikil umræða var um þessa kröfu og áhrif
þeirra á opnunartíma útibúa viðskiptabanka og fastlaunasamninga
starfsmanna en almennt voru félagsmenn sammála um mikilvægi
þess að stytta vinnuvikuna.
Á meðal þess sem einnig var rætt var að framlag í Styrktarsjóð verði
hækkað og að SSF taki þá við að greiða íþróttastyrki til félagsmanna.
Krafa er að fæðingarorlof skuli reiknast af heildarlaunum en ekki af
viðmiði fæðingarorlofssjóðs eins og nú er, það myndi auka nýtingu
fæðingarorlofs hjá öllum félagsmönnum, jafnt konum sem körlum.
Fastlaunasamningar voru mikið til umræðu á fundinum enda
margir sem hafa farið halloka frá slíkum samningi. Formenn og
trúnaðarmenn SSF voru sammála um að mjög mikilvægt væri
að setja utan um fastlaunasamningana ákveðinn ramma s.s. með
því að setja ákveðið hámark á tíma unna í yfirvinnu á grundvelli
fastlaunasamninga. Til greiðslu fyrir yfirvinnu kæmi til eftir að slíku
hámarki væri náð. Einnig er að mati félagsmanna nauðsynlegt að
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Verkfallsboðun

Afstaða félagsmanna til verkfallsboðunar var könnuð á fundinum
og var ekki að sjá annað en að mikill vilji væri til þess nú að reyna
til þrautar með kröfur félagsmanna þ.m.t. með boðun verkfalls. Af
umræðum að dæma voru almennir starfsmenn tilbúnir til þess að
segja að þeim væri nóg boðið. Fram kom að tíðrædd launaskrið og
bónusgreiðslur innan bankanna hafa ekki náð nema til lítils hóps
innan stjórnendahópsins. Í sífellu þarf SSF að hlusta á og berjast
gegn röksemdum um launaskrið og bónusgreiðslur fárra útvaldra
þegar reynt er að semja um laun fjöldans og er það afar móðgandi
að festast í sífellu í umræðum um launaskrið annarra en félagsmanna
SSF vegna réttmætra og tímabærra kjarabóta fjöldans.
Eftir á að greina niðurstöður hópavinnu fundarins frekar en hugur
félagsmanna á fundinum var skýr og „við göngum út af fundinum
vitandi að erfiðar kjarasamningsviðræður eru framundan og því
gríðarlega mikilvægt að fá skýra afstöðu okkar félagsmanna um
áherslur og forgangsröðun fyrir þær viðræður“ sagði Friðbert að
loknum fundi.

STARFSMANNAFÉLAG
SEÐLABANKANS (SFS)
Saga Seðlabanka Íslands hófst 7. apríl 1961 en þá varð
fullum aðskilnaði milli Seðlabankans og Landsbanka Íslands
í rekstri og skipulagi náð. Í kjölfarið, eða haustið 1962, var
Starfsmannafélag Seðlabanka Íslands (SFS) stofnað og gegndi
Sigurður Örn Einarsson fyrstur starfi formanns SFS. Frá stofnun
SFS hefur félagið vaxið og dafnað og eru félagsmenn 174 um þessar
mundir. Helstu markmið félagsins eru að auka samstarf og kynni
starfsmanna innbyrðis, ásamt því að efla samstarf milli starfsmanna og
stjórnar bankans. Einnig vinnur félagið að kjaramálum starfsmanna
og gætir hagsmuna félagsmanna í hvívetna.
Stjórn SFS er kjörin á aðalfundi félagsins sem haldinn er einu
sinni á ári. Stjórnin er skipuð sjö starfsmönnum frá ólíkum sviðum
Seðlabankans og er Guðríður Lilla Sigurðardóttir núverandi
formaður. Tveir stjórnarmeðlimir mynda orlofshúsanefnd SFS og
þrír meðlimir stjórnar skipa íþrótta- og skemmtinefnd SFS. Stjórnin
tilnefnir einnig fulltrúa í jafnréttis- og kjaranefnd, mötuneytisnefnd
og öryggisnefnd. Á hverju ári hittast fulltrúar starfsmannafélaga

Seðlabanka Norðurlandanna og Eystrasaltslanda og bera saman
bækur sínar og fara yfir stöðuna í hverju landi fyrir sig.
Skemmtinefndin stendur fyrir ýmsum uppákomum og er stefnan
sú að halda að lágmarki einn viðburð í hverjum mánuði. Stærsti
viðburður ársins er án efa árshátíðin sem haldin er í samvinnu við
bankann. Næsta árshátíð verður haldin á Valentínusardaginn sjálfan,
14. febrúar. Aðrir fastir liðir eru sumargrill sem haldið er á hverju
vori til að fagna komu sumars, októberfest og jólaglögg þar sem
yfirleitt er boðið upp á hinar ýmsu tegundir af jólabjór. Síðast en
ekki síst er haldið jólaball í desember fyrir börn starfsmanna. Dæmi
um aðra viðburði og uppákomur sem boðið hefur verið upp á eru
t.d. konfektnámskeið, keilumót, ís í allri sólinni sem skein síðasta
sumar, kökuskreytingarnámskeið, Bjórskóli, Sushi-námskeið og
bleik kvöldstund.
Íþróttanefndin sér um að úthluta styrkjum einu sinni á ári til
starfsmanna Seðlabankans til íþróttaiðkunar. Styrkirnir hafa til að
mynda verið nýttir í:
Golf: Síðasta vor var boðið upp á golfkennslu og mættu þar
starfsmenn til að æfa sveifluna og jafnvel til að rifja upp
gamla takta. Golfmót fyrir starfsmenn var haldið í sumar.
Spilað var á mismunandi völlum en lokaumferðin fór fram
á golfvellinum á Akranesi. Einnig var haldið skrifstofupúttmót í húsakynnum Seðlabankans þar sem leysa þurfti
ýmsar þrautir og gekk keppendum misjafnlega vel að koma
kúlunni í holuna.
Sjósund: Vikulega hittast nokkrir galvaskir starfsmenn í hádeginu
í Nauthólsvík og skella sér saman í sjósund. Yfirleitt er reynt
að fara á miðvikudögum til að brjóta upp vinnuvikuna og
endurnæra hugann til að klára vikuna en sjósund örvar meðal

10

annars blóðflæði og styrkir ónæmiskerfið auk þess að vera
hin ágætasta hreyfing.
Gönguferðir: Hraustir göngugarpar Seðlabankans lögðu af stað
laugardagsmorguninn 28. júní sl. í Landmannalaugar. En þar
var hinn 55 km langi Laugavegur genginn á þremur dögum.
Heppnaðist gangan með eindæmum vel þó veðrið hefði mátt
vera betra. Nú þegar er farið að skipuleggja næstu göngu en
áður hefur gönguhópurinn gengið bæði Fimmvörðuhálsinn
og Leggjabrjót.
Fótbolta: Starfsmenn Seðlabankans taka þátt í fótboltamóti
fjármálafyrirtækja sem haldið er á Akureyri síðustu helgi
janúarmánaðar, ár hvert. Til þess að standast leikjaálag,
æfa starfsmenn fótboltaleikni einu sinni í viku í íþróttahúsi
Fífunnar í Kópavogi. Á síðasta móti náðist besti árangur
Seðlabankans frá upphafi þegar liðið datt naumlega úr
keppni í 8-liða úrslitum gegn VÍS sem síðar tryggði sér
sigur á mótinu. Hingað til hafa konur Seðlabankans ekki
tekið þátt en í janúar 2015 stefnir Seðlabankinn á að senda
kvennalið í fyrsta skipti.
Badminton: Vikulega er leigður völlur hjá TBR og gefst
starfsmönnum Seðlabankans tækifæri til að hittast og spila
hnit sér til skemmtunar.
Hjólað í vinnuna: Starfsmenn eru sérstaklega hvattir til að taka
þátt í átakinu Hjólað í vinnuna og hafa verið veitt verðlaun
í ýmsum flokkum fyrir besta árangurinn. Núna síðast lenti
Seðlabankinn í 15. sæti í vinnustaðakeppninni og lið sem
var eingöngu skipað starfsmönnum Seðlabankans náði að
komast í hóp topp tíu liða í heildarkílómetrakeppni átaksins.
M araþon : Fulltrúar Seðlabankans sem hlaupa í
Reykjavíkurmaraþoninu eiga þess kost að fá þátttökugjaldið
endurgreitt.
Jafnréttisnefnd Seðlabankans er skipuð til tveggja ára í senn
og heyrir undir bankastjóra. Í henni sitja fjórir starfsmenn, tveir
tilnefndir af bankastjórn og tveir tilnefndir af starfsmannafélagi
bankans. Nefndin starfar í samræmi við jafnréttis-, starfsmanna- og
fræðslustefnu Seðlabanka Íslands og lög um jafna stöðu og jafnan rétt
kvenna og karla. Jafnréttisstefnunni fylgir jafnréttisáætlun bankans
þar sem kveðið er á um aðgerðir til þess að fylgja stefnunni eftir og
hver ber ábyrgð á þeim. Jafnréttisnefnd leggur fram tillögu að nýrri
jafnréttisstefnu á þriggja ára fresti. Núverandi nefnd telur að tvennt sé
mikilvægt til að ná árangri í jafnréttismálum: Í fyrsta lagi vilji æðstu
stjórnenda til breytinga þannig að tillögur jafnréttisáætlunar komist
í framkvæmd og í öðru lagi að tryggt sé að sá aðili sem ber ábyrgð
á framkvæmd áætlunarinnar sé þannig staðsettur innan stjórnkerfis

bankans að hann eigi auðvelt með að hafa áhrif á framvindu mála.
Nefndin hefur því lagt áherslu á að ábyrgð á framkvæmd tillagna í
jafnréttismálum sé hjá framkvæmdastjórum sviða eftir því sem við
á og að svið rekstrar- og starfsmannamála sjái um samræmingu og
eftirfylgni í samráði við jafnréttisnefnd fyrir hönd bankastjórnar.
Nefndin reiðir sig einnig á samvinnu við alla starfsmenn bankans
til þess að framfylgja jafnréttisstefnunni. Einnig er mikilvægt að
allir hafi heildrænt sjónarhorn á jafnréttisstarfið og hefur nefndin
því leitast við að taka mið af því við gerð jafnréttisáætlunar að tekið
sé tillit til margbreytileika starfsmanna í öllu starfi og að engum
hópum sé mismunað.
Mötuneytisnefnd hefur verið starfandi síðan elstu menn muna.
Þegar RB flutti í nýtt húsnæði var nefndin endurskipulögð og í henni
sitja nú þrír aðilar: rekstrar- og starfsmannastjóri, matreiðslumeistari
bankans og fulltrúi starfsmanna. Óhætt er að segja að veigamiklar
breytingar hafi litið dagsins ljós síðustu tvö ár sem styðja m.a. við
starfsmannastefnu Seðlabankans. Bankinn telur það vera gagnkvæma
hagsmuni að vellíðan og heilbrigði starfsfólks sé haft að leiðarljósi
og stefnir að því að efla heilbrigði og starfsgetu starfsfólks með því
að hafa áhrif á vinnuumhverfið. Mötuneytisnefnd hefur einnig
heilsustefnu bankans að leiðarljósi. Samstarf mötuneytisnefndar
og starfsmanna eldhússins hefur skilað góðum árangri svo almenn
ánægja ríkir hjá starfsmönnum, fjölbreytileiki hefur aukist og geta
nú flestir fundið eitthvað við sitt hæfi.
Öryggisnefnd Seðlabankans er skipuð fjórum starfsmönnum til
tveggja ára í senn, tveimur öryggistrúnaðarmönnum sem kosnir
eru af starfsmönnum og tveimur öryggisvörðum sem skipaðir eru af
bankanum. Öryggisnefndin skipuleggur aðgerðir varðandi aðbúnað,
hollustuhætti og öryggi innan fyrirtækisins. Nefndin annast fræðslu
starfsmanna um þessi efni og hefur eftirlit með því að ráðstafanir er
varða aðbúnað, hollustuhætti og öryggi komi að tilætluðum notum.
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FRAMTÍÐIN Í
UPPLÝSINGATÆKNI
FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA 2.0
Reiknistofa bankanna (RB) hélt í lok október áhugaverða ráðstefnu um framtíð upplýsingatækni
innan fjármálageirans. Ráðstefnan bar yfirskriftina Framtíðin í upplýsingatækni fjármálafyrirtækja
2.0. Færri komust á ráðstefnuna en vildu því uppselt var nokkrum dögum fyrir og því fullt
út að dyrum í ráðstefnusal Icelandair Hótel Reykjavík Natura. Það var Hreinn Jakobsson,
stjórnarformaður RB, sem setti ráðstefnuna.
Fjölmargir fróðlegir fyrirlestrar voru haldnir á þessari fagráðstefnu
RB en fyrst og fremst ber að nefna fyrirlestur David Rowan, ritstjóra
Wired Magazine, sem margir komu gagngert til að sjá. Auk hans
fluttu þeir Friðrik Þór Snorrason, forstjóri RB, og Þorsteinn Björns,
framkvæmdastjóri Viðskiptaþróunar og ráðgjafar RB, erindi um
stöðu RB gagnvart upplýsingatækni og að hverju væri stefnt í
þeim málum innan RB. Þá fór Birna Einarsdóttir, bankastjóri
Íslandsbanka, yfir framtíðarsýn Íslandsbanka í þjónustu með tilliti til
upplýsingatækni. Jean Yves Bruna, framkvæmdastjóri stefnumála og
þróunar hjá Sopra Banking Software, fjallaði um komandi áskoranir
viðskiptabanka innan upplýsingatækni. Ragnheiður Magnúsdóttir,
framkvæmdastjóri Hugsmiðjunnar, fór yfir stöðu jafnréttismála innan
upplýsingatæknigeirans og hvers vegna skortur væri á konum í þeim
iðnaði og hvað sé til ráða. Að lokum var það Theódór Gíslason,
sérfræðingur í tölvuöryggismálum hjá Syndis, sem fór yfir það
hversu auðvelt og algengt það er að verið sé að brjótast inn í tölvur
og gagnaveitur og hvaða þjónustu Syndis byði upp á til að koma í
veg fyrir slíkar tölvuárásir.
10 tæknistraumar sem munu hafa áhrif á fjármálageirann
David Rowan fjallaði um þá 10 tæknistrauma sem að hans mati munu
hafa hvað mest áhrif á fjármálageirann í fyrirsjáanlegri framtíð. David

er ritstjóri virts og útbreidds tímarits, Wired Magazine, sem fjallar
um tækninýjungar og hvernig þær hafa áhrif á daglegt líf fólks og
rekstur fyrirtækja. David náði ótruflaðri athygli ráðstefnugesta með
því að hefja fyrirlesturinn á því að sýna mjög áhugavert myndband
frá árinu 1967 um það hvernig stórt fyrirtæki í Bandaríkjunum sá
verslun fyrir sér árið 1999. Í myndbandinu eru allar vörur keyptar
í gegnum tölvuna, og má segja að margt annað í myndbandinu hafi
staðist nokkurn veginn og sagði David myndbandið sýna vel að það
er hægt að spá fyrir um tækniframfarir framtíðarinnar.
10 tæknistraumar sem munu hafa áhrif á fjármálageirann:

#1 Símarnir

Fyrsta atriðið sem David nefndi eru símarnir. Hann sagði að síminn
yrði mun stærra markaðstæki en við gerðum okkur flest grein
fyrir. Hann sagði að smartsímanotendum fjölgaði um 1 milljón á
hverjum degi, sem er þrisvar sinnum fleiri en áætlaður fjöldi nýbura
í heiminum á degi hverjum. Með tilkomu smartsíma og ört fjölgandi
notenda er orðinn til nýr markaður í gegnum snjallsímaforrit. Hann
tók dæmi um stofnanda “WhatsApp” snjallsímaforritsins og sagði
þar sögu innflytjenda í Bandaríkjunum sem þróa forrit sem varð selt
á 19.000.000.000 $ einungis örfáum árum eftir að forritið kom á
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markað. Hann sagði þennan nýja heim gjörbreyttan, ef fólki líkar
við vöruna og hún er einföld í notkun þá mun varan sjá um sína
eigin markaðssetningu án nokkurs auglýsingakostnaðar.
Greiðslum í gegnum síma er einnig að fjölga, en gífurleg aukning
hefur verið í sölu á vörum í gegnum snjallsíma á undanförnum árum.
Greiðslur í gegnum Paypal greiðsluveituna hefur t.a.m. stökkbreyst
á undanförnum árum og fjölmargir eru farnir að sérsníða þjónustu
sína að notendum snjallsíma t.d. Uber leigubílaþjónustan ásamt
fleiri leigubílaþjónustum. David tók fleiri dæmi um það hvernig
síminn væri að breyta öllum markaði og nefndi nokkur dæmi um
það hversu ört viðskiptum í gegnum snjallsímaforrit væri að fjölga.

#2 „Netcoin“

Banki í núverandi mynd verður óþarfur fyrir fjöldann. Með tilkomu
nettengingar og örra samskiptaframfara eru flestir tengdir inn á
net, hvort sem það er internetið eða staðbundið net (t.d. verslana).
Dæmi um afleiðingar þessa eru “peer to peer” gjaldmiðlar eins og t.d.
Bitcoin. Hann sagði sóknartækifæri fyrirtækja fólgin í því, í öllum
geirum, að tengja fólk án nokkurrar milligöngu með því að nota sinn
eigin greiðslumiðil eða a.m.k. veita mun fleiri greiðsluvalmöguleika.

#3 Netviðskipti og netbankar

Framfarir á sviði samskiptamála hafa leitt til þess að við leitum
stöðugt að nýjum leiðum til að fækka hindrunum. Bankar í dag búa
við erfitt umhverfi regluverks sem leiðir til þess að óhefðbundnir
bankar, netbankar, spretta fram á sjónarsviðið. Fyrirtæki eins og
TransferWise sem býður upp á gjaldeyrisviðskipti á netinu eru nú
að rísa mjög hratt og stöðugt bætast ný við. Sem dæmi tók hann
sauðfjáruppboð sem áður voru háð því að þú mættir í fjárhúsið og
bauðst í fé en nú er komið fyrirtæki sem býður upp fjáruppboð á
netinu, þú þarft ekki að mæta né fara í bankann, allt í gegnum netið.

#4 Upplýsingar

Upplýsingar um hegðun viðskiptavina eru ört dýrmætari upplýsingar.
Verslanir eru nú þegar farnar að setja upp “eftirlitskerfi” sem fylgist
með viðskiptavinunum og safnar upplýsingum um þá til að hjálpa
til við framtíðarviðskipti og bjóða upp á persónulegri þjónustu.
Verslanir með andlitsgreini sem geymir þína viðskiptasögu hafa
þegar orðið til í Bretlandi. David segir að fyrirtæki geri sér ekki
fyllilega grein fyrir því hversu mikilvægar þessar upplýsingar eru og
hvað ákveðin mynstur í kauphegðun fólks getur sagt fyrirtækjunum.
Hann viðurkenndi að ýmsum siðferðislegum spurningum varðandi
þetta væri ósvarað en engu að síður væri hér um gríðarlegt tækifæri
fyrir fyrirtæki að ræða.

#5 Gervigreind

Gervigreind er að mati David framtíðartækni sem mun hafa áhrif
á allt.

#6 Skynjari

Allt þarf að geta tengst. Í dag erum við með síma, bíla, úr, lófatölvur
og fleira sem getur tengst saman. Þessi þróun er að mati David bara
rétt að byrja. Vörur sem skynja, greina og veita upplýsingar um okkur
sjálf verða sífellt algengari. David nefndi dæmi um körfubolta sem
greinir hvert skot, hann nefndi verslanir sem nema skynjarana og
getur gert verslunum grein fyrir að þú sért t.d. að nálgast (þannig
gæti t.d. daglega kaffið þitt verið tilbúið þegar þú kemur í kaffihúsið),
hann nefndi buxur með innbyggðum skrefamæli og mjólkurfernur
sem láta þig vita, t.d. í símann þinn, að mjólkin sé farin að súrna o.fl.
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David Rowan flytur fyrirlestur á fagráðstefnu RB.

#7 Einföldun

Með örari tækniframförum verður krafan um einfaldleika sífellt
háværari. Fyrirtæki sem eru ekki að selja neitt nýtt eru nú að spretta
fram í heiminum með því að bjóða vöru með einfaldari hætti
þ.e. fækka öllum hindrunum. Tækni sem býður upp á að fækka
hindrunum, t.d. með því að notast ekki við leyniorð, eru að verða
mikilvæg og dýrmæt. Allt sem sparar tíma, hverja fyrirhöfn og eykur
einfaldleikann er virði fjölda viðskiptavina.

#8 Hraði

Fólk gerir kröfu um skjótan afgreiðslutíma. Fólk mun ekki vilja
bíða eftir reikningum, vörunni eða þjónustunni. Mikilvægi þess að
geta fært kúnnanum vöruna samdægurs og án nokkurs tilstands er
mikilvægur þáttur í nútíð og framtíð.

#9 Virði þjónustu

Þjónusta er vaxandi atvinnugrein. Ný fyrirtæki sem sérhæfa sig í að
veita viðskiptavinum sínum margvíslega þjónustu eru farin að verða
áberandi. Sem dæmi um þetta eru tískuverslanir á netinu sem ekki
bara veita þér vörur heldur tengja þig við stílista sem ráðleggur þér
og veitir persónulegri þjónustu en áður. Aukin persónulegri þjónusta
án fyrirhafnar og tíma verður sífellt dýrmætari.

#10 Öryggi

Þetta er einn af mikilvægustu þáttunum að mati Davids. Með því
að auka allt aðgengi og gagnasöfnun verður gagnaöryggi sífellt
dýrmætara. Upplýsingar verða dýrmætari og auðveldara að nálgast
þær. Tölvuárásir verða æ algengari og upplýsingum á netinu fjölgar og
því munu gagnaöryggismál verða nauðsynlegur þáttur fyrir fyrirtæki
til að huga að sökum þess að netglæpir eru ört vaxandi glæpir.
Fagráðstefna RB banka var einkar áhugaverð og fræðandi. Í þessari
umfjöllun hefur verið farið yfir í stuttu máli það sem David Rowan
telur að muni hafa hvað mestu áhrif á fjármálageirann í komandi
framtíð. Í næsta blaði verður fjallað um fleiri erindi þessarar fróðlegu
ráðstefnu.

F r é t t a a n n á l l SSF

Í fréttaannál SSF er farið yfir það helsta sem gerðist á árinu hjá SSF. Þá er stiklað á stóru á sviði bankamála og viðskipta – og
efnahagsmála. Jafnframt er leitast við að birta helstu tíðindi á sviði menningarmála og einnig annað markvert sem gerðist á
sviði þjóðmálanna.
Annállinn inniheldur ekki tæmandi lista yfir fréttnæmustu viðburði ársins en gefur ágætis nasasjón af því helsta sem gerðist
innanlands á árinu sem er að líða. Við vinnslu og heimildaöflun annálsins var notast við vef Fjölmiðlavaktar Creditinfo, fréttavef
RÚV, Morgunblaðsins og Viðskiptablaðsins.

Janúar
S

t j ó r n

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson,

m á l
forsætisráðherra, hafði

Í
ávarpinu rifjaði hann upp ýmis afrek sem hefðu áunnist á því ári
og voru þar bæði íþróttaafrek og sigur Íslands í Icesave deilunni
fyrirferðamikil. Hann sagði að Íslendingar ættu þakkir skildar fyrir
ósérhlífni á erfiðum tímum og boðaði sóknaráætlun fyrir listir,
menningu og annað nýsköpunarstarf.
lokið við sitt fyrsta áramótaávarp sem forstæðisráðherra.

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, hélt nýársárvarp og
fór þar yfir náttúruvá og breytt loftslag, mikilvægi samhjálpar
og samstöðu á hættu- og/eða krepputímum. Þá gagnrýndi hann
það öngstreiti sem umræðan um nýja stjórnarskrá væri komin í
og sagði það miður að í stað samstöðu um nýja stjórnarskrá „geisa
djúpstæðar deilur og virtir fræðimenn við háskóla landsins hafa
áréttað að margt sé óskýrt og flókið í tillögunum“.
A
Fyrsta

fyrir framlag til íslenskrar tónlistar, Ólafur B. Thors, fyrrverandi
framkvæmdastjóri, fyrir framlag til menningar og þjóðlífs, Smári
Geirsson, framhaldsskólakennari og rithöfundur, fyrir framlag til
sögu og framfara á Austurlandi, Soffía Vagnsdóttir, skólastjóri, fyrir
framlag til félagsmála og menningar í heimabyggð, Stefán Eiríksson,
lögreglustjóri, fyrir frumkvæði og forystu á sviði löggæslu, Svanfríður Jónasdóttir, bæjarstjóri, fyrir störf að sveitarstjórnarmálum,
og Unnur Kolbrún Karlsdóttir, formaður líknar- og vinafélagsins
Bergmáls, fyrir framlag til mannúðarmála.

l m e n n t

barn ársins, stúlka, fæddist í

hálf sex að morgni.

V

Garðabænum

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

klukkan

Bandalag

starfsmanna ríkis og bæja gáfu út að bandalagið

krefðist ríflegra launahækkana í komandi kjaraviðræðum

Ellefu Íslendingar voru sæmdir íslensku fálkaorðunni við
athöfn á Bessastöðum. Eftirfarandi einstaklingar voru sæmdir
fálkaorðunni; Alfreð Gíslason, handknattleiksþjálfari, fyrir framlag
til íþrótta, Ingileif Jónsdóttir, prófessor, fyrir kennslu og rannsóknir
á sviði ónæmisfræða, Ingvar E. Sigurðsson, leikari, fyrir framlag til
íslenskrar leiklistar, Kolbrún Björgólfsdóttir, myndlistarmaður, fyrir
framlag til íslenskrar myndlistar, Magnús Eiríksson, tónlistarmaður,

en flestir kjarasamningar

BHM

og

BSRB

runnu út um

mánaðarmótin janúar – febrúar. BSRB benti á að laun á almen-

num markaði hafi hækkað mun meira en laun hjá hinu opinbera.
Icelandair tilkynnti að farþegum hefði fjölgað um 12% milli
ára og hefðu verið rúmlega 2.257.000 árið 2013 og höfðu
þeir aldrei verið fleiri fram til þessa.
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Morgunkorn Íslandsbanka

greindi frá því þennan dag að

íslenska krónan hefði styrkst um 10% á milli ára þ.e. frá 2013-

2014. Fram kom í máli þeirra að útlit væri fyrir verðlækkanir á
innfluttum vörum á árinu. Helsta skýringin fyrir styrkingunni voru
lægri afborganir ríkisins af erlendum lánum á milli ára.
A

l m e n n t

Bændablaðið greindi frá því að Hrúturinn Bósi frá
Þóroddsstöðum í Hrútafirði væri vinsælasti hrúturinn til
undaneldis en flestir sæðisskammtar komu undan Bósa eða á
þriðja þúsund skammtar. Hann hefur því að öllum líkindum verið
sá hrútur sem eignast hefur flesta afkomendur sl. vor.
M

menningarsjóður íslenskra kvenna, útlutaði

styrkjum að andvirði 7 milljónum króna til kvenna. Hæstu sty-

rkina fengu hljómsveitin Dúkkulísurnar fyrir gerð heimildarmyndar
um hljómsveitina og Ísold Uggadóttir fyrir gerð heimildarmyndar
um hælisleitanda frá Úganda og einstæða móður í Keflavík.

S

t j ó r n

e f n a h a g s m á l

Á þessum degi voru liðin 100 ár frá stofnun
Eimskipafélags Íslands. Eimskip minntist
dagsins með veglegum hátíðarhöldum í Hörpu
þar sem margir af frægustu tónlistarmönnum
Íslands stigu á stokk.
A

EM,
sem fram fór í Danmörku. Liðið hóf leik gegn Norðmönnum
og vann mikilvægan sigur, 31- 26.
karlalandsliðið í handknattleik hóf keppni á

i ð s k i p t i

o g

l m e n n t

Íslenska karlalandsliðið í handknattleik lék sinn fyrsta leik
í milliriðli Evrópumótsins sem fram fór í Danmörku. Íslenska
liðið hóf keppni af mikilli hörku og sigraði lið Austurríkis, 33- 27.
Patrekur Jóhannesson var þjálfari Austurríkis í leiknum.
e n n i n g

Íslensk-sænska

Edda Magnason hlaut sænsku
Gullbjölluna fyrir bestan leik í aðalhlutverki í kvikmyndinni Monikca Z. Sverrir Guðnason hlaut
einnig verðlaun fyrir bestan leik í aukahlutverki í sömu kvikmynd.

l m e n n t

leikkonan

kvikmyndaverðlaunin

A

e f n a h a g s m á l

Heildarvelta debetkorta í desember var 41,5 milljarður króna,
og var það rúmlega 28 prósenta meiri velta en í nóvember, samkvæmt tölum Seðlabankans. Heildarvelta debekorta jókst um 3,7
prósent milli ára.

l m e n n t

Íslendingar unnu nauman sigur á Makedóníu, 29:27 í öðrum
leik liðsins í milliriðli EM í handknattleik í Danmörku.
B

a n k a m á l

Seðlabanki Íslands

Íslenska karlaliðið í handknattleik tryggði sér sæti í milliriðli
á Evrópumótinu í Danmörku með jafntefli í öðrum leik liðsins
á mótinu gegn Ungverjum í miklum spennuleik.
M

o g

l m e n n t

Íslenska

A

i ð s k i p t i

M

A

l m e n n t

Íslenska handknattleiksliðið mátti sætta sig við tap í síðasta
leik sínum í riðlakeppninni í Álaborg, gegn Spánverjum,
lokatölur í leiknum 33:28.

m á l

Stefán Karl Kristjánsson, lögmaður, lagði fram kæru fyrir
hönd hælisleitandans Tonys Omos, á hendur Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur, innanríkisráðherra og öllum starfsmönnum
ráðuneytisins vegna meints leka á trúnaðargögnum um Omos.
Málið átti eftir að verða fréttnæmt á árinu.

V

A

V

e n n i n g

Hlaðvarpinn,

sem veitt eru listamönnum sem með list sinni hafa stuðlað að
bjartsýnu lífsviðhorfi. Verðlaunin voru fyrst afhent árið 1981 og
voru kennd við upphafsmann sinn, Danann Peter Brøste til ársins
1999. Alcan hefur verið bakhjarl verðlaunanna frá árinu 2000.
Frú Vigdís Finnbogadóttir, formaður dómnefndar, kynnti valið
og Ólafur Ragnar Grímsson, afhenti verðlaunin, en hann hefur
verið verndari þeirra frá upphafi.

e n n i n g

Myndlistarmanninum Ragnari Kjartanssyni voru afhent
Íslensku bjartsýnisverðlaunin; áletraðan grip úr áli og eina
milljón króna. Bjartsýnisverðlaunin eru menningarverðlaun
15

tilkynnti að dráttarvextir og vextir af

peningakröfum héldust óbreyttir,

1. – 28. febrúar 2014.
M

13,0%,

fyrir tímabilið

e n n i n g

Áramótaskaup Ríkissjónvarpsins sem sýnt var á gamlárskvöld árið
2013 fékk óvenju góða dóma ef marka má skoðanakönnun MMR
en niðurstöður hennar voru birtar þennan dag. Samkvæmt
niðurstöðum könnunarinnar þótti 81,3 % landsmanna skaupið
mjög eða frekar gott. Það er umtalsvert meiri ánægja en oft áður.

V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Fjármálaráðuneytið tilkynnti að það hefði ráðið Tryggva
Þór Herbertsson, hagfræðing og fyrrverandi þingmann, sem
verkefnisstjóra um framkvæmd höfuðstólslækkunar íbúðalána.
Talið

Samtaka
atvinnulífsins um nýjan kjarasamning Alþýðusambands Íslands
sem undirritaður var af hálfu beggja aðila fyrr í mánuðinum með
fyrirvara um samþykki félagsmanna. Samningurinn var samþykktur með miklum yfirburðum af hálfu fyrirtækja innan Samtaka
atvinnulífsins. 98 prósent fyrirtækja greiddu atkvæði með samningunum en 0,4 prósent vildu fella þá, niðurstöður atkvæðagreiðslu
félagsmanna ASÍ voru hvergi nærri jafn afgerandi.
var upp úr kössunum í atkvæðagreiðslu

A

i ð s k i p t i

o g

o g

e f n a h a g s m á l

Fríverslunarsamningur Íslands
Alþingi.
Félag

við

Kína

var samþykktur á

kvenna í atvinnulífinu veitti þrem konum árlega

Liv Bergþórsdóttir, forstjóri Nova,
fékk FKA-viðurkenninguna, sem eru aðal verðlaun félagsins. Þá
fékk Rakel Sölvadóttir, stofnandi Skema, hvatningarviðurkenningu
FKA og Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, forstjóri Actavis á Íslandi,
fékk þakkarviðurkenningu félagsins.
viðurkenningu félagsins.

V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Íslensku vefverðlaunin voru afhent á Grand hotel í Reykjavík.
Að þessu sinni var það Nikitaclothing.com sem fékk verðlaunin
sem besti íslenski vefurinn.

e f n a h a g s m á l

A

a n k a m á l

Standard & Poor´s tilkynnti að lánshæfismati Ríkissjóðs
Íslands hefði verið breytt í stöðugar úr neikvæðum horfum.
Í skýrslu um lánshæfismatið segir það vera vegna þess að dregið
hefur úr áhættu í ríkisfjármálum. Jafnframt kom fram að lánshæfiseinkunnirnar BBB-/A-3 væru staðfestar.

l m e n n t

Stærsta reiðhöll landsins var vígð í Kópavogi við hátíðlega
athöfn. Kostnaðurinn við bygginguna nam um hálfum milljarði
króna en höllin er 4.000 fermetrar að stærð.

l m e n n t

Íslendingar unnu frækinn sigur á Pólverjum í leik um 5. sæti
EM í handbolta karla.
B

i ð s k i p t i

Febrúar

Greiningardeild Arion- banka gaf út spá um þróun
ferðamannastraums til Íslands. Þar kom fram spá um áframhaldandi fjölgun ferðamanna og að þeir verði meira en 900 þúsund
á þessu ári og fleiri en milljón árið 2015.
A

V

l m e n n t

Íslenska karlalandsliðið í handknattleik sá aldrei til sólar
gegn heimamönnum í danska landsliðinu á Evrópumótinu í
handknattleik. Leikið var í Danmörku og var þetta lokaleikur
liðsins í milliriðli, Danir unnu leikinn auðveldlega 32-23. Það var
því ljóst að Ísland myndi spila um 5. sæti Evrópumótsins.
V

Evrópuríki. Í Evrópu teljast að meðaltali 72 prósent íbúa í ríkjum
Evrópusambandsins reglulegir netnotendur. Í tilkynningu Hagstofunnar kom fram að tæplega helmingur íslenskra netnotenda
tengist netinu á farsímum eða snjallsímum.

V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Hagstofan greindi frá vöruskiptajöfnuði ríkisins fyrir árið
2013. Fram kom að árið 2013 voru fluttar út vörur fyrir 45,7 milljarða króna en inn fyrir 41,2 milljarða. Vöruskiptajöfnuður ársins
2013 var því hagstæður um 69,4 milljarða króna. Niðurstaðan var
að jöfnuðurinn var 7,9 milljörðum króna lakari árið 2013 en árið
2012 sem skýrist af minni útflutningi á sjávarafurðum.
B

a n k a m á l

Seðlabanki Íslands bauðst til að kaupa evrur í skiptum fyrir
íslenskar krónur til fjárfestingar til langs tíma í íslensku

A

l m e n n t

M agnús G eir Þ órðarson , fyrrverandi leikhússtjóri
Borgarleikhússins, var ráðinn útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins.
Staðan hafði verið auglýst í desember 2013 eftir að Páll Magnússon, sem gegnt hafði stöðunni frá því árið 2005, lét af störfum.
Hagstofan greindi frá því að samkvæmt rannsókn sinni teldust
95 % landsmanna til reglulegra netnotenda. Samkvæmt
tilkynningu Hagstofunnar er það hærra hlutfall en í nokkru öðru

atvinnulífi eða gegn greiðslu í ríkisverðbréfum í flokknum

RIKS 33 0321. Jafnframt kallaði Seðlabanki Íslands eftir tilboðum
frá aðilum sem vildu selja íslenskar krónur gegn greiðslu í reiðufé
í erlendum gjaldeyri. Útboðin þrjú sem haldin voru þriðjudaginn
18. mars 2014 voru liður í losun hafta á fjármagnsviðskiptum,
Breskir fjölmiðlar hófu að greina frá því að heimildir væru
fyrir því að þýski bankinn Deutsche Bank hefði keypt nærri
allar kröfur breskra sveitarfélaga sem þau áttu í gamla

Landsbankanum fyrir rúma 26
140 milljónir breskra punda.
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milljarða íslenskra króna

-

F riðbert T raustason ,

formaður

SSF,

mest um 30% í Icelandair árið 2010 en hafði síðan þá selt smám
saman hluti sjóðsins í fyrirtækinu frá þeim tíma og til þessa dags.
Samtals seldi Framtakssjóðurinn hlut sinn í Icelandair á 14,4
milljarða á fyrrgreindu tímabili.
kynnti

stöðu

kjarasamningsviðræðna við Samtök atvinnulífsins. Hann sagði

samtöl fulltrúa SSF og SA engu hafa skilað. Hann sagði tilboð SA
eingöngu hljóða upp á almenna 2,8% launahækkun. Stjórn og
samninganefnd SSF íhugaði hvort einhver grundvöllur væri fyrir
því að leggja tilboð SA í atkvæðagreiðslu hjá félagsmönnum SSF.

A

l m e n n t

Stefán B. Sigurðsson, rektor Háskólans á Akureyri, tilkynnti
að hann hygðist hætta sem rektor eftir að ráðningartími hans
rynni út þann

B

a n k a m á l

B
Fitch Ratings tilkynnti um óbreyttar horfur í efnahagsmálum
Íslands þ.e. áfram stöðugar. Fyrirtækið tilkynnti um mat á
lánshæfismati Íslands og að það yrði áfram BBB og BBB+ og að
langtímahorfur væru stöðugar.
t j ó r n

Ríkissaksóknari

tilkynnti að hann hefði áframsent kæru á

upplýsingum um hælisleitenda til fjölmiðla, til viðeigandi

Þar
með var „lekamálið“ svokallaða, sem átti eftir að verða títtnefnt á
árinu, orðið að lögreglumáli.
meðferðar hjá lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins.

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands og Dorrit
Moussaieff, eiginkona hans, voru gestir í sérstakri móttöku
Vladimir Pútíns, forseta Rússlands, í tilefni af setningu Vetrarólympíuleikanna í Sotsí í Rússlandi.
Hanna Birna Kristjánsdóttir, þáverandi innanríkisráðherra,
sagði í fjölmiðlum að hún myndi ekki víkja á meðan lögreglan
rannsakaði leka á persónuupplýsingum um hælisleitanda til
fjölmiðla.

l m e n n t

Guðríður Arnardóttir

var kjörin formaður

Félags

framhaldsskólakennara og tók hún við embættinu af Aðalheiði

Steingrímsdóttur sem gaf ekki kost á sér til endurkjörs.

Opnunarhátíð vetrarólympíuleikanna í Sotsí í Rússlandi fóru
fram.

S

t j ó r n

m á l

Prófkjör fyrir lista stjórnmálaflokka fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, 31. maí 2014, voru fyrirferðamikil á þessum
degi en fjölmörg prófkjör fóru fram um land allt.
i ð s k i p t i

o g

i ð s k i p t i

o g

tilkynnti að

e f n a h a g s m á l

m á l

hendur innanríkisráðuneytinu, vegna leka á persónulegum

A

a n k a m á l

Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands
stýrivextir skyldu vera óbreyttir.
V

S

V

1. júlí 2014.

e f n a h a g s m á l

Tilkynnt var að Framtakssjóður Íslands hefði selt 7% hlut
sinn í Icelandair fyrir 6,6 milljarða. Framtakssjóðurinn átti
17

Viðskiptaþing Viðskiptaráðs Íslands fór fram á Hótel Nordica
í Reykjavík. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra,
setti þingið og gagnrýndi þar Seðlabanka Íslands fyrir gagnrýni
sína á skuldaleiðréttingaráformum ríkisstjórnarinnar.
B

a n k a m á l

Peningamál, rit Seðlabanka Íslands, kom út. Þar var greint frá
því að Seðlabankinn hefði keypt umtalsverðan gjaldeyri á undanförnum vikum. Greint var frá því að frá því sem af væri liðið af
árinu hefði bankinn keypt erlendan gjaldeyri fyrir 13,5 milljarða
króna umfram það sem hann hefði selt.
Kjarninn greindi frá því að áhugi væri fyrir því að skrá
Íslandsbanka á markað í Noregi. Í blaðinu kom fram að ráðgjafar á vegum slitastjórnar Glitnis hefðu fundað í Noregi með
bankamönnum þar í landi um mögulegan áhuga fyrir því að skrá
Íslandsbanka þar á markað.
Í sameiginlegri tilkynningu MP banka og hluthafa Íslenskra
verðbréfa hf. kom fram að hætt hefði verið við áform um
sameiningu félaganna. Vinna að sameiningu hafði staðið yfir frá
því á í maí árið 2013.
A

l m e n n t

Rauði krossinn sendi fatagám til Líbanons til styrktar íbúum í
Sýrlandi. Söfnunarátak hafði staðið yfir á vegum Rauða krossins,
Fatímusjóðs og hópsins Sendum hlýjan fatnað til Sýrlands, þar
sem fjölmörg fyrirtæki og einstaklingar lögðu söfnuninni lið og
söfnuðu yfir tuttugu þúsund flíkum.
Blaðamannaverðlaun Blaðamannafélags Íslands voru afhent
við hátíðlega athöfn í Gerðarsafni samhliða afhendingu
verðlauna fyrir bestu myndir og myndskeið við opnun sýningarinnar Myndir ársins 2013. Verðlaunahafarnir voru þessir: Stígur Helgason, Fréttablaðið, fyrir Viðtal ársins 2013; Jón Bjarki Magnússon
og Jóhann Páll Jóhannsson, DV, fyrir Rannsóknarblaðamennsku

ársins 2013; Ritstjórn Kastljóss fyrir Umfjöllun ársins 2013; og
Bergljót Baldursdóttir, RÚV, fékk Blaðamannaverðlaun ársins
2013. Þá átti Páll Stefánsson Mynd ársins 2013.
Lagið Enga

fordóma með hljómsveitinni

valið framlag

Íslands

Pollapönk

var

í

söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva, Eurovi-

sion, sem átti eftir að fara
fram í Danmörku síðar á
árinu. Lagið vann forkeppnina með yfirburðum og
naut mikilla vinsælda hér
á landi á árinu.
B

Íslandsbanki tilkynnti að bankinn hefði hagnast um rúma
23 milljarða króna árið 2013. Í tilkynningunni kom fram að
dregist hefði úr arðsemi eiginfjár úr 17,2 % árið 2012 í 14,7 %
árið 2013, sú lækkun skýrist þó fyrst og fremst af hækkun eigin
fjár um 14,4 prósent sagði í tilkynningu bankans. Þá kom fram
að eiginfjárhlutfall hefði hækkað úr 25,5 % í 28,4 %.
21

Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, tilkynnti að
ákveðið hefði verið að auglýsa starf Seðlabankastjóra laust til
umsóknar. Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, tilkynnti starfsfólki bankans að hann liti ekki svo á að um vantraustsyfirlýsingu
væri að ræða og útilokaði ekki að hann myndi sækja um stöðuna.
t j ó r n

a n k a m á l

Arion banki tilkynnti um hagnað upp á 12,7 milljarða króna
eftir skatta árið 2013 samanborið við 17,1 milljarð króna árið
2012. „Arðsemi eigin fjár var 9,2% samanborið við 13,8% árið
2012. Arðsemi af kjarnastarfsemi var 10,5% en var 11,4% árið
2012. Heildareignir námu 938,9 milljörðum króna samanborið við
900,7 milljarða króna í árslok 2012“ sagði í tilkynningu bankans.

S

a n k a m á l

S

B

m á l

Þ ingsályktunartillaga G unnars B raga S veinssonar ,
utanríkisráðherra, um að umsókn Íslands um aðild að
Evrópusambandinu yrði dregin til baka, var lögð fram á Alþingi.
Miklar umræður fóru fram um málið á Alþingi. Yfir 15 þúsund
undirskriftir höfðu safnast þar sem skorað var á ríkisstjórnina að
draga umsóknina ekki til baka. Boðað var til mótmæla fyrir utan
Alþingishúsið og lögreglan taldi ástæðu til að reisa girðingar fyrir
framan húsið. Talið var að um 3500 manns hefðu safnast saman
á Austurvöll, mótmælin fóru friðsamlega fram.

t j ó r n

m á l

Umræður á Alþingi héldu áfram um tillöguna um að draga
til baka umsókn Íslands að ESB. Yfir þrjátíu þúsund Íslendingar höfðu skrifað undir áskorun um að hætt yrði við að draga
aðildarumsóknina til baka. Fresta þurfti þingfundi í þrígang áður
en hægt var að hefja umræður á þingfundi þar sem reynt var að
semja og ná sáttum um dagskrá þingfundar.
V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Fréttastofa Ríkisútvarpsins greindi frá því að verðbólga hér
á landi væri 2,1 % á ársgrundvelli og hefði ekki verið lægri
í þrjú ár. Fréttastofan ræddi við hagfræðinga ASÍ og SA sem voru
sammála um að stöðugleiki í verðlagi gæti verið að nást.
M

e n n i n g

Stjórn leikfélags Reykjavíkur tilkynnti að
Kristín Eysteinsdóttir hefði verið ráðin
leikhússtjóri Borgarleikhússins. Staðan var
auglýst eftir að Magnús Geir Þórðarson, var ráðinn útvarpsstjóri
Ríkisútvarpsins.
A

l m e n n t

F élagsmenn K ennarasambands Í slands

í ríkisreknum

framhaldsskólum samþykkt í atkvæðagreiðslu að boða til

17. mars hafi samningar ekki náðst fyrir þann tíma.
88% greiddu atkvæði með boðun verkfalls.
verkfalls

Miklar deilur stóðu yfir á Alþingi. 21 mál voru skráð á dagskrá Alþingis og hafði þingfundur staðið lengi fram eftir daginn
áður. Þá hafði verið tekist á um skýrslu Hagfræðistofnunar um
aðildarviðræður Íslands við ESB. Stjórnmálaumræðan var fyrirferðamikil í öllum miðlum og var m.a. deilt um þingsályktunartillögu
Gunnars Braga Sveinssonar, utanríkisráðherra og um ákvörðun
fjármálaráðherra að auglýsa stöðu seðlabankastjóra. Þingfundi var
að lokum frestað þegar fór að nálgast miðnætti.
V

i ð s k i p t i

o g

Matthías Bjarnason, fyrrverandi ráðherra og
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, lést, 92 ára að aldri.
Matthías var fyrst kosinn á þing fyrir Vestfirði árið 1963 og átti
þar sæti til ársins 1995, eða í 32 ár.

Mars

e f n a h a g s m á l

Hagstofan tilkynnti að samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn
Hagstofunnar hefði atvinnuleysi aukist um 1,6% frá desember
2013 til janúar 2014. Hlutfall atvinnulausra mældist 6,1% í
janúar.

S

t j ó r n

m á l

Mikil mótmæli höfðu staðið yfir í Úkraínu sem endaði með því
að þáverandi stjórnvöld hrökkluðust frá völdum og Viktor
Janúkovítsj, þáverandi forseti Úkraínu, flúði land og var í kjölfarið
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eftirlýstur af stjórnvöldum í Úkraínu vegna ásakana um að hafa
fyriskipað morð á mótmælendum.
Mikil spenna ríkti á svæðinu og Rússar höfðu vígbúist við
Krímskaga. Hópur aðskilnaðarsinna í austurhluta Úkraínu vildi
sameinast Rússlandi og hóf að taka yfir stjórnarbyggingar með
meintum stuðningi Rússa. Hernaðaraðgerðum Rússa var víða
mótmælt og fjölmargir erlendir ráðamenn fordæmdu aðgerðirnar.
Íslensk stjórnvöld létur sitt ekki eftir liggja og fordæmdu hernaðaraðgerðir Rússa á Krímskaga og sögðu þær brot á alþjóðalögum.
Í yfirlýsingu frá utanríkisráðuneytinu sagði að það væri skýr krafa
íslenskra stjórnvalda að Rússar myndu leita sátta með friðsamlegum
hætti í stað þess að gripa til vopnaðrar íhlutunar í Úkraínu.
B

tilkynnti að bankinn hefði hagnast um

28,8

bankans. Í tilkynningu bankans sagði að hagnaður bankans hefði
aukist um 13% milli áranna 2012 og 2013. Þar sagði jafnframt
að rekstrarkostnaður hefði lækkað um 10% og að stöðugildum
hefði fækkað um 50 á árinu. Heildareignir Landsbankans námu
1.152 milljörðum króna í lok árs 2013 og var eigið fé bankans
um 241,4 milljarðar króna.

i ð s k i p t i

o g

Iðnþing Samtaka iðnaðarins var sett í tilefni af 20 ára afmæli
samtakanna. Samhliða Iðnþingi
fór fram aðalfundur samtakanna þar sem m.a. var tekist á
um formennsku samtakanna en
þær Guðrún Hafsteinsdóttir,
markaðsstjóri Kjörís, og þáverandi
formaður Svana Helen Björnsdóttir gáfu kost á sér. Svo fór að Guðrún Hafsteinsdóttir var kjörin nýr
formaður samtakanna, hún hlaut 54,5% gildra atkvæða en fráfarandi formaður Svana Helen Björnsdóttir hlaut 45,5% atkvæða.
a n k a m á l

Morgunblaðið

greindi frá því að

Seðlabanki Íslands

hefði

greitt málskostnað Más Guðmundssonar, seðlabankastjóra, í
dómsmáli hans gegn bankanum vegna ágreinings um kjaramál.

Miklar umræður sköpuðust um málið m.a. vegna þess að greiðsla
málskostnaðar kom aldrei til ákvörðunar bankaráðs né var hún
borin undir ráðuneyti efnahagsmála.
V

i ð s k i p t i

o g

Ríkissáttasemjara

í

ennarar höfðu líst því yfir að verkfall myndi hefjast á næstu dögum
hafi ekki samist fyrir ákveðinn tímapunkt í öllum framhaldsskólum
landsins, nema Verslunarskólanum.
A

l m e n n t

Alþjóða fjármálalæsisvikan hófst en þetta var í fyrsta sinn sem
hún var haldin á Íslandi. Átakið miðast við að gera börnum og
ungmennum grein fyrir mikilvægi fjárhagslegra réttinda sinna.

e f n a h a g s m á l

Íslenska krónan hélt áfram að styrkjast. Hagsjá Landsbankans
greindi frá því að krónan hefði styrkst um 1% á móti evru í febrúar
og stóð í 155 krónum í lok mánaðar, en var 156,6 í lok janúar.
Krónan hafði styrkst um 6,5% síðan um miðjan nóvember 2013.

B

samningafundir voru haldnir hjá

kjaradeilu framhaldsskólakennara og ríkisins. Framhaldsskólak-

milljarða króna eftir skatta árið 2013, samkvæmt ársreikningi

V

Búðarhálsvirkjun var gangsett. Ragnheiður Elín Árnadóttir,
iðnaðarráðherra, og Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, gangsettu tvær vélar við virkjunina. Búðarhálsstöð er nýjasta aflstöð
Íslendinga og sjöunda stærsta aflstöð Landsvirkjunar. Uppsett afl
hennar er 95 MW og hún framleiðir um 585 GWst af rafmagni
á ári inná orkukerfi landsmanna.
Stífir

a n k a m á l

Landsbankinn

Íslandi hefur ekki verið meiri síðan 2007. Landsframleiðsla
jókst um 3,3% árið 2013 að raungildi. Einnig var greint frá því
að þjóðarútgjöld hefðu lítið aukist á árinu 2013 og að viðskiptajöfnuður við útlönd hefði verið jákvæður í fyrsta sinn frá árinu
2002.

e f n a h a g s m á l

Þ jóðhagsreikningur H agstofu Í slands kom út . Í
fréttatilkynningu Hagstofunnar kom fram að hagvöxtur á
19

Formenn

SSF og SA skrifuðu undir nýjan
28. febrúar 2015. Boðað var til
atkvæðagreiðslu meðal félagsmanna SSF.
samninganefnda

kjarasamning sem gildir til

S

t j ó r n

Evrópusambandið, Noregur

m á l

og

Færeyjar

gera með sér

Íslendinga en
samningatilraunir höfðu staðið yfir í nokkra mánuði. Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarútvegsráðherra, sagði í fréttatíma
Ríkisútvarpsins að samkomulagið feli í sér að ríkin taka sér samtals
rúmlega milljón tonna afla í ár, eða nær átján prósent umfram
ráðgjöf Alþjóðahafrannsóknarráðsins ICES. Hann sagði einnig
að Evrópusambandið hefði gengið á bak orða sinna um sjálfbærar
veiðar með samkomulaginu. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra, sagði það forkastanlegt af
hálfu vinaþjóða og nágrannaríkja að koma saman og gera með sér
samkomulag án þess að hleypa Íslendingum að samningaborðinu.
Össur Skarphéðinnsson, fyrrverandi utanríkisráðherra, sakaði
Norðmenn um að hafa beitt miklum klækjubrögðum og dregið
Færeyingana þannig að borðinu með sér. Þá sagði ríkisstjórnin
samkomulagið stefna sjálfbærum veiðum í hættu og Gunnar Bragi
Sveinsson, utanríkisráðherra, kallaði sendiherra Noregs, fulltrúa
Evrópusambandsins og Færeyja á fund í utanríkisráðuneytinu til
að gera alvarlegar athugasemdir við hvernig staðið hefði verið að
samkomulaginu.
samkomulag um makrílveiðar án aðkomu

A

l m e n n t

Páll Matthíasson var skipaður í embætti
forstjóra Landspítala til fimm ára. Skipunin tók gildi 1. apríl. Páll hafði verið settur
forstjóri sjúkrahússins í október 2013, eftir
að Björn Zoëga sagði starfi sínu lausu.
Allt stefndi í verkfall framhaldsskólakennara. Nemendur
mættu í skólann vitandi það að fyrirhugað verkfall hæfist daginn
eftir. Lítið þokaðist í samningaátt er að virtist hjá Ríkissáttasemjara.
M

e n n i n g

B

Í slensku

tónlistarverðlaunin

fóru

fram

og

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga verðlaunaði
Ölgerðina sem þekkingarfyrirtæki ársins. Össur, Já og LS
Retail voru einnig tilnefnd til verðlaunanna.
A

a n k a m á l

fengu

Hjaltalín og Mammút þrenn verðlaun á
hátíðinni. Lagið Salt með hljómsveitinni Mammút var valið lag
ársins í flokki popp eða rokktónlistar og var hljómsveitin einnig
verðlaunuð fyrir rokk- og poppplötu ársins, Komdu til mín svarta
systir, sem og fyrir besta plötuumslagið. Platan Days of Grey með
Hjaltalín var valin hljómplata ársins í opnum flokki. Plata ársins
í flokki djass- og blústónlistar var valin Meatball Evening með
KTríó. Plata ársins í samtímatónlist var valin Over Light Earth
eftir Daníel Bjarnason. Grísalappalísa vann verðlaun í nýjum flokki
sem kallast Coca-cola plata ársins, fyrir plötuna Ali. Grísalappalísa
hlaut einnig verðlaun fyrir tónlistarmyndband ársins. Þá var Sigríður Thorlacius valin söngkona ársins og John Grant söngvari
ársins og þungarokkssveitin Skálmöld flytjandi ársins í popp og
rokk-flokki. Að lokum var það hljómsveitin Mezzoforte sem fékk
heiðursverðlaun hátíðarinnar.
hljómsveitirnar

V

• Kauptaxtar hækkuðu um 2,8% frá 1. feb. 2014 (þó að
lágmarki 8.000 kr. fyrir dagvinnu í fullu starfi).
• Aðrir kjaratengdir liðir hækkuðu um 2,8% frá 1. feb. 2014.
• Sérstök hækkun kauptaxta hjá þeim sem eru með 230.000
kr. á mánuði eða lægri en kauptaxtar þeirra hækkuðu um
1.750. kr.
• Desember- og orlofsuppbætur hækkuðu samtals um 32.300
kr. frá síðast gildandi samningi. Desemberuppbót miðuð við
fullt starf á árinu 2014 var 73.600 kr. Orlofsuppbót fyrir
orlofsárið, miðuð við fullt starf, á árinu 2014 var 39.500 kr.
• Í stað launabreytinga frá 1. janúar 2014 kom sérstök eingreiðsla, kr. 14.600 kr. miðað við fullt starf.
• Framlag atvinnurekenda í Menntunarsjóð SSF hækkaði um
0,1%.

Seðlabankinn

boðaði til blaðamannafundar og tilkynnti

stýrivaxtaákvörðun sína. Í yfirlýsingu peningastefnunefndar sagði

að stýrivextir Seðlabanka Íslands yrðu óbreyttir. Í yfirlýsingunni
kom fram að verðbólga hefði hjaðnað umfram spá.
Aðalfundur Landsbankans fór fram. Á fundinum kom fram
að Landsbankinn hefði hagnast um tæpa 29 milljarða króna árið
2013 og sjötíu prósent þess, eða tuttugu milljarðar yrðu greiddir
í arð til eigenda bankans; helmingi meira en í fyrra.
Aðalfundur Arionbanka fór fram. Tilkynnt var að bankinn
hefði hagnast um 12,7 milljarða árið 2013. Ákveðið var að greiða
7,8 milljarða í arð.

Fyrsta tölublað SSF blaðsins árið 2014 kom út.

S

t j ó r n

m á l

Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra, hélt til Úkraínu
og hitti þarlenda ráðamenn og kynnti sér stöðu mála í landinu

l m e n n t

Menntaskólinn

Hamrahlíð sigraði í Spurningakeppni
framhaldskólanna, Gettu betur. Lið MH sigraði Borgarholtsskóla í úrslitaviðureign. Þetta var í fyrsta sinn sem lið MH
sigrar spurningakeppnina.

en mikil átök áttu sér stað á Krímskaga og sveitir hliðhollar

Rússum höfðu tekið yfir stjórn á stóru landsvæði.

í

Kjarasamningur SSF og SA var samþykktur í atkvæðagreiðslu.
Af 4270 skráðum félagsmönnum var fjöldi svarenda 2840, sem er
svarhlutfall upp á 66,51%. Já, sögðu 1866 eða 65,70% svarenda.
Nei, sögðu 875 eða 30,81% svarenda. 99 skiluðu auðu. Kjarasamningurinn byggir á sáttatillögu Ríkissáttasemjara sem lögð var
fyrir stéttarfélög á almennum vinnumarkaði. Meginniðurstöður
kjarasamningsins voru eftirtaldar:

Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, fundaði
með David Cameron, forsætisráðherra Bretlands og formanni
breska Íhaldsflokksins, um efnahagsmál og samvinnu landanna
í Brussel en Bjarni var þar staddur á ráðstefnu leiðtoga
íhaldsflokka.
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S igmundur D avíð G unnlaugsson , forsætisráðherra ,
og B jarni B enediktsson , fjármálaráðherra , kynntu
skuldaleiðréttingarfrumvörpin á blaðamannafundi. Þar kom
fram að heildaraðgerðirnar myndi nema allt að hundrað og fimmtíu
milljörðum og ná til hundrað
þúsund heimila. Sigmundur
sagði að það yrði mjög einfalt
fyrir fólk að sækja um leiðréttingu „svona svipað eins og
þegar fólk sendi böggul eða
panti pizzu“.
V

i ð s k i p t i

o g

BSRB skrifuðu undir kjarasamning við
ríkið sem kvað á um 2,8% launahækkun. Mikil fundahöld stóðu
yfir hjá Ríkissáttasemjara. Enn þokaðist lítið áfram í kjaradeilu
framhaldsskólakennara.

S

innan

t j ó r n

Ögmundur Jónasson,

m á l
fyrrverandi innanríkisráðherra ,

Ársfundur Samtaka atvinnulífsins fór fram í Hörpu. Lögð var
áhersla á mikilvægi afnáms gjaldeyrishafta, mótun nýrrar peningastefnu og lækkun skatta.
Tæplega þriggja vikna verkfalli framhaldsskólakennara lauk.
Skólahald hófst á ný daginn eftir að samkomulagið náðist. Félag
framhaldsskólakennara hóf að kynna efni kjarasamningsins fyrir
endanlega staðfestingu félagsmanna í atkvæðagreiðslu.
Félagsmenn Félags

e f n a h a g s m á l

Bandalagi háskólamanna
kjarasamning við S amband íslenskra

tólf stéttarfélaga í

skrifuðu undir
sveitarfélaga.

S

o g

t j ó r n

háskólakennara á

Kennarar Verslunarskólans í Reykjavík
verkfallsaðgerðir síðar í apríl.

Akureyri

ákváðu í

Tilkynnt var að Anton Vasiliev yrði næsti sendiherra Rússlands
á Íslandi. Hann tók við af Andrei Tsyganov sem var sendiherra
frá því árið 2010.
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samþykktu að boða

a n k a m á l

Seðlabankinn

gaf út rit,

Fjármálastöðugleiki. Í

ritinu kom

fram að staða fyrirtækja hefði batnað mikið á undanförnum
mánuðum, fram kom að staða heimila fari batnandi, skuldir
lækki og ráðstöfunartekjur hækki.

Sparisjóður Norðfjarðar tilkynnti um 70,2 milljón króna
hagnað árið 2013, fyrir skatt. Fram kom í tilkynningunni að
sparisjóðurinn væri kominn aftur á traustan grunn en um tíma
stóð til að selja sparisjóðinn.
V

m á l

Verkfal-

Verkfallsaðgerðir Félags flugmálastarfsmanna, SFR og
Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna, hófust.
Verkfallið raskaði millilanda- og innanlandsflugi en verkfallsaðgerðirnar fóru fram í lotum, nokkrar klukkustundir í senn.
Mikil örtröð myndaðist í Leifsstöð þar sem fólk stóð lengi í
miklum röðum eftir að fá að innrita sig í flug. Verkfallsaðgerðum
lauk svo síðar um kvöldið en næstu verkfallsaðgerðir höfðu verið
boðaðar þann 23. apríl.
B

Landlæknisembættið kynnti rannsókn um líðan og heilsu
Íslendinga. Í rannókninni kom fram að áfengisneysla hjá
landsmönnum færi minnkandi, þeir drykkju minna og sjaldnar.

Fulltrúar

e f n a h a g s m á l

MP banki tilkynnti að 477 milljóna króna tap hafi verið af
rekstri MP banka árið 2013, eftir skatta. Fram kom að bankinn
hafi afskrifað viðskiptavild að fjárhæð 772 milljónum króna.
Viðskiptavild hafi þar með verið afskrifuð að fullu. Þá hafi fallið
til talsverður kostnaður vegna hagræðingar og skipulagsbreytinga
í lok síðasta árs. Hagnaður af reglulegri starfsemi í fyrra hafi verið
346 milljónir.

l m e n n t

i ð s k i p t i

o g

lið var fyrirhugað síðar í mánuðinum.

Hann sagði engan lagalegan grundvöll fyrir gjaldtökunni en
landeigendur höfðu tekið upp á því að hefja gjaldtöku við náttúruperlur landsins t.d. Geysi og við Kerið. Landeigendurnir
sögðu gjaldtökuna nauðsynlega til þess að mæta auknum fjölda
ferðmanna sem kallaði á aukin viðhaldskostnað. Ögmundur
mótmælti gjaldtökunni með því að halda á Geysissvæðið ásamt
hópi mótmælenda og neita greiða aðgangseyrinn. Hann ásamt
hópnum hélt inn á svæðið án þess að verða krafðir um greiðslu.

V

i ð s k i p t i

atkvæðagreiðslu að boða til verkfalls í tvær vikur.

gagnrýndi harkalega gjaldtöku við náttúruperlur Íslands.

A

V

e f n a h a g s m á l

Alþýðusamband Íslands kynnti hagspá sambandsins. Þar spáði
hagdeild 3,2% hagvexti árið 2014, 3,4% árið 2015 og 3,5% árið
2016.
Stéttarfélög

Apríl

i ð s k i p t i
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Samtök atvinnulífsins gáfu út fyrstu hagspá sína árið 2014.
Þar var spáð 3% hagvexti næstu ár sem einkum yrði drifinn áfram
af innlendri eftirspurn.

Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis um orsök á falli
sparisjóðanna var afhent forseta Alþingis. Skýrslan fékk þónokkra athygli og var mikið í umræðunni fyrstu dagana eftir birtingu
hennar.
V
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Boðað hafði verið til samningafundar hjá
Ríkissáttasemjara og stóð til að framkvæma aðrar verkfallsaðgerðir
örfáum dögum síðar.
verkfallsaðgerða.

Kennarar við Háskólann
á Akureyri aflýstu verkfalli eftir að hafa náð
samkomulagi við skólann

Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa lónsins, var kjörinn
formaður Samtaka ferðaþjónustunnar á aðalfundi samtakanna.
Grímur tók við embætti af Árna Gunnarssyni, forstjóra Flugfélags
Íslands.
Þjóðhagsspá Hagstofunnar kom út. Í spánni var gert ráð fyrir
að hagvöxtur yrði 2,7% árið 2014, 3% árið 2015 og árið 2016.
S túdentar

fjölmenntu

fyrir

utan

skrifstofur

fjármálaráðuneytisins og kröfðust þess að samið yrði við
háskólakennara. Háskólakennarar höfðu, að öllu óbreyttu, boðað

verkfallsaðgerðir í lok mánaðarins.
Morgunblaðið

greindi frá því að forystumenn

ASÍ

Þeir töldu sig sitja eftir í
hækkunum á meðan aðrir hafi fengið umtalsvert hærri kjarabætur.
Þeir sögðu það ekki ganga að sumir hópar væru látnir axla ábyrgð
á efnahagslegum stöðugleika, en aðrir fengju hækkanir.
í desember og febrúar vera brostnar.

Greint var frá því í Hagtíðindum Hagstofunnar að gistinóttum
á Íslandi hefði fjölgað um 15% frá árinu 2012 til 2013.
Félagar í SFR, stéttarfélagi í almannaþjónustu, samþykktu í
atkvæðagreiðslu nýjan kjarasamning við ríkið.
Tímaritið Frjáls verslun greindi frá því að samkvæmt úttekt
blaðsins væri Össur hf. verðmætasta fyrirtækið í Kauphöll
Íslands, metið á 117 milljarða króna. Samkvæmt úttektinni
kom Icelandair Group þar á eftir, metið á 93 milljarða króna og
Marel, metið á 84 milljarða króna.

i ð s k i p t i

þegar

o g

þurfti flugi frá

samþykktu að boða til verkfalls

seinnihluta maímánaðar ef ekki hefði tekist að semja í kjaradeilu
þeirra.

ASÍ tilkynnti að tilraunir til gerðar stöðuleikasamnings væru
í uppnám og krafðist breyttra áherslna í næstu kjaraviðræðum.
Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, sagðist þessu ósammála
og sagði kjarasamninga í samræmi við stefnu sem aðilar vinnumarkaðarins mörkuðu, hann sagði að hópum væri ekki mismunað.
Boðaðri

verkfallsgerð, þeirri fjórðu, en hún átti að vera

ótímabundinn, var aflýst. Samninganefnd flugvallarstarfsmanna

skrifaði undir nýjan kjarasamning með fyrirvara um samþykki
félagsmanna í atkvæðagreiðslu.
Greiningardeild Arion

banka sagði að ársverðbólga í apríl

væri innan verðbólgumarkmiða Seðlanbankans þriðja mánuðinn

2,3%. Greiningardeildin taldi ekki miklar líkur á að
það myndi breytast á næstunni nema þá í mjög skamman tíma.

í röð, eða

Maí
A

samykktu nýjan kjarasamning í

Leifsstöð

flugvallarstarfsmenn

lögðu niður störf í annarri lotu

l m e n n t

Baráttudagur verkalýðsins fór hátíðlega fram víða um land.
Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB, sagði í ávarpi á baráttufundi
launafólks á Ingólfstorgi að núverandi stjórnvöld ykju á ójöfnuð
og niðurskurðaráform.

e f n a h a g s m á l

Framhaldsskólakennarar
atkvæðagreiðslu.
Fresta

Ársfundur Byggðastofnunar fór fram í menningarhúsinu
Miðgarði í Skagafirði. Á fundinum var Norðursiglingu og Herði
og Árna Sigurbjarnarsonum á Húsavík veittur Landstólpinn fyrir
uppbyggingu hvalaskoðunar á Húsavík.

e n n i n g

Aldrei fór ég suður, rokkhátíð alþýðunnar, var sett á Ísafirði
en rokkhátíðin fer þar fram árlega. Á hátíðinni komu fram
hljómsveitin Hjaltalín, Maus, Mammút, Retro Stefson auk fjölda
annarra. Mikið rok hafði verið á Ísafirði deginum áður og útlit
var fyrir að hópur tónlistarmanna kæmist ekki þar sem flug lá
niðri um tíma en að lokum fór allt vel, allir komust leiða sinna
og hátíðin fór almennt vel fram.
V

Þriðja lotan í verkfalli flugvallarstarfsmanna hófst og stóð
yfir í fimm tíma. Vinnustöðvunin olli röskun á flugtímum fram
eftir degi.

Grunnskólakennarar
teldu

forsendur þeirra kjarasamninga sem gerðir voru til eins ár

M

um gerð stofnanasamnings.

V
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Fram kom í svari fjármálaráðherra á Alþingi við fyrirspurn
Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, alþingismanns, að netverslun
Íslendinga hefði numið 4,4 milljörðum króna árið 2013.
Af þeirri upphæð hefðu 3 milljarðar farið í gegnum verslun við
erlendar netsíður.
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voru framboðslistar flokka kynntir fyrir komandi

sveitarstjórnarkosningar sem áttu að fara fram þann 31. maí.

V
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Efnahags- og framfarastofnunin OECD gaf út hagspá sína.
Stofnunin gerði þar ráð fyrir að hagvöxtur á Íslandi yrði 2,7% árið
2014 og 3,2% árið 2015. Stofnunin sagði að atvinnuleysi myndi
að öllum líkindum halda áfram að dragast saman og taldi útlit
fyrir vaxandi þenslu m.a. vegna skuldaleiðréttingarinnar.
M

e n n i n g

Hljómsveitin Pollapönk

steig á svið í

undankeppni evrópskra sjónvarpsstöðva,

Eurovision, sem haldin var í Danmörku.
Ísland varð síðasta landið af tíu sem tilkynnt var að kæmist í
úrslitakeppnina.
V
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Greint var frá því að sjö milljarða króna halli hefði verið á
vöruskiptum við útlönd í apríl, samkvæmt tölum Hagstofu
Íslands. Íslendingar keyptu vörur erlendis frá fyrir sjö þúsund
milljónum meira en selt var úr landi. Þetta er mesti vöruskiptahalli frá því í júlí árið 2008, skv. Morgunkorni Greiningardeildar
Íslandsbanka sem fjallaði um málið.
Flugmenn Icelandair sátu á löngum samningafundum hjá
Ríkissáttasemjara. Reynt var að koma í veg fyrir að verkfall
flugmanna hæfist daginn eftir.
Fyrsta verkfallslotan hjá flugmönnum Icelandair hófst. Vinnustöðvunin stóð í 12 klukkustundir og voru 26 flug felld niður
en yfir 4.000 farþegar áttu bókað flug í þær flugferðir. Talsverð
seinkun var á flugi og tók drjúgan tíma að rétta flugáætlunina af.
Stefán Sigurðsson var ráðinn forstjóri Vodafone og tók hann
við starfinu af Ómari Svavarssyni, en hann hafði verið forstjóri
frá árinu 2009. Stefán var framkvæmdastjóri eignastýringar hjá
Íslandsbanka áður en hann varð forstjóri Vodafone.
Lífsýnasöfnun Íslenskrar erfðagreiningar og Landsbjargar
hófst. Lífsýnin áttu að vera notuð við rannsóknir hjá Íslenskri
erfðagreiningu. Margir tóku þátt og afhentu sjálfboðaliðum Landsbjargar lífssýni og styrktu þar með Landsbjörg í leiðinni, fjárhagslega, en samtökin fengu greitt frá Íslenskri erfðagreiningu fyrir að
safna lífssýnum. Söfnunin var gagnrýnd m.a. af stjórnarmönnum
siðfræðistofnunar og fjölda háskólakennara.

e n n i n g

Almennt

voru

Íslendingar

ánægðir með

framlag sitt til söngvakeppni evrópskra

Eurovision. Strákarnir í
Pollapönk stóðu sig með sóma þegar þeir fluttu
lag sitt, enga fordóma, á ensku á stóra sviðinu
í aðalkeppni söngvakeppninnar sem fram fór í Kaupmannahöfn.
Strákarnir enduðu í 15. sæti. Austurríki fór með sigur af hólmi
með hinni eftirminnilegu og skeggjuðu Conchitu Wurst með
laginu Rise like a Phoenix.
sjónvarpsstöðva,

V
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Icelandair afýsti 21 flugum félagsins vegna verkfallsaðgerða
flugmanna. Samtals hafði Icelandair því fellt niður um 40
flug vegna verkfallsaðgerða
flugmanna.
Átta klukkustunda verkfall hófst
Sjúkraliðafélagi Íslands og SFR.

hjá félagsmönnum í

Eykon Energy tilkynnti að fyrirtækið hefði valið Reyðarfjörð
sem þjónustustað fyrir olíuleit á Drekasvæðinu. Eykon er í
samstarfi við kínverska ríkisolíufélagið CNOOC um eitt af þremur
sérleyfum til olíuleitar og þá á dótturfélag Eykon aðild að öðru
sérleyfi. Eykon tilkynnti jafnframt að yrði af olíuvinnslu myndu
frekari umsvif aukast á Reyðarfirði.
A

l m e n n t

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, WHO, gaf út skýrslu um
lífslíkur og heilsufar fólks í heiminum. Í skýrslunni kom fram
að íslenskir karlmenn lifðu lengst allra í heiminum. Samkvæmt
skýrslunni geta íslenskir karlar orðið að meðaltali um 81,2 ára
gamlir. Fram kom að japanskar konur verða elstar, eða að meðaltali
87 ára, íslenskar konur komust aftur á móti ekki á lista þeirra tíu
efstu þjóða þar sem konur búa við hæstan meðalaldurinn. Meginniðurstöður skýrslunnar voru þær að almennt hefðu lífslíkur aukist.
V
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Ríkisstjórnin ákvað að setja lög á verkfall flugmanna en þar
með var frekari aðgerðum í verkfalli flugmanna afstýrt en
þeir höfðu boðað þriðju vinnustöðvunina á skömmum tíma en
hún átti að fara fram síðar í þessari sömu viku.
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Eldhúsdagsumræður fóru fram á Alþingi. Lítið var um nýmæli
í umræðunum. Ríkisstjórnarflokkarnir töluðu um að ástæða væri
til að sýna bjartsýni þar sem efnahagsmálin væru á réttri leið. Stjór23

narandstaðan var þessu ósammála
og Katrín Jakobsdóttir, formaður
Vinstri grænna, sagði að ríkisstjórnin
hefði fallið á réttlætisprófinu sökum
þess að stjórnin hefði lækkað m.a.
opinber gjöld á útgerðina, álögur á
tóbak og áfengi hefði einnig lækkað
á meðan komugjöld á heilsugæslur
hefðu hækkað. Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar,
tók í sama streng og kallaði ríkisstjórnina, ríkisstjórn hinna ríku,
og sagði þá ríkustu fá gjafir frá ríkisstjórninni, kvölds, morgna og
um miðjan dag.
V
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boðaða vinnustöðvun grunnskólakennara hófst, en

félag grunnskólakennara hafði boðað þrjár verkfallslotur

Því var engin kennsla í
grunnskólum landsins þennan dag. Fundað var hjá ríkissáttasemjara og voru samningamenn nokkuð bjartsýnir þrátt fyrir að fyrsta
lota verkfallsaðgerða væri hafin. Grunnskólakennarar fjölmenntu
á Ingólfstorg og héldu þar útifund og kröfðust kjarabóta.
Þá hófst önnur lota í verkfallsaðgerðum SFR og Sjúkraliðafélags
Íslands. Þar höfðu starfsmenn í velferðarþjónustu lagt niður störf,
sem náði til um fimmhundruð starfsmanna í um tuttugu stofnunum, og stóð vinnustöðvunin í nokkrar klukkustundir.
sem allar voru sólarhringur að lengd.

F lugvallarstarfsmenn
atkvæðagreiðslu.

samþykktu

kjarasamning

V
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Ársfundur Samáls, samtaka álframleiðenda, fór fram. Á ársfundinum var rannsóknarsetur fyrir ál og efnisvísindi sett á laggirnar. Setrinu er ætlað að styrkja menntun, rannsóknir og nýsköpun í
áliðnaði. Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðarráðherra, undirritaði
viljayfirlýsingu um stofnun setursins á ársfundinum.
Félag grunnskólakennara skrifaði undir nýjan kjarasamning.
Þar með var fyrirhuguðum frekari verkfallsaðgerðum aflýst a.m.k.
á meðan félagsmenn kynntu sér efni samningsins og kysu um
hann. Samningurinn var talin marka tímamót, en hann þykir
flókinn og mjög umfangsmikill. Inga Rún Ólafsdóttir, formaður
samninganefndar sambands íslenskra sveitarfélaga, sagði samninginn veita mörg tækifæri til kennara eftir miklar breytingar á
vinnutímákvæði kjarasamningsins.
B
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Peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað óbreytta stýrivexti.
Þeir höfðu síðast breyst í nóvember árið 2012.
V
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í

Flugmenn Icelandair

skrifuðu undir nýjan kjarasamning en

þeir höfðu háð langa og erfiða kjarabaráttu sem endaði

B

Landsbankinn

Alþingi til að fyrirbyggja frekari
Kjarasamningur þeirra
var skammtímasamningur fram á haustið og átti að nota tímann
fram að því til að undirbúa nýjan langtíma samning.
með því að lög voru sett á

a n k a m á l

aðgerðir en þegar höfðu átt sér stað.

kynnti afkomutölur sínar fyrir fyrsta

2014. Í tilkynningu bankans kom fram að
afkoman hafi verið jákvæð um 4,3 milljarða króna eftir skatta á
fyrsta ársfjórðungi. Hagnaður á sama tíma árið 2013 nam tæpum
8 milljörðum króna.
ársfjórðung ársins
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Frumvarp ríkisstjórnarinnar um leiðréttingu verðtryggðra
fasteignaveðlána var samþykkt sem lög frá Alþingi.
Almenningur

gat sótt um leiðréttingu á verðtryggðum

Vefsíðan
leidretting.is var opnuð þar sem almenningi gafst kostur á að sækja
um með nokkuð auðveldum hætti. Á innan við sólarhring höfðu
um 18 þúsund manns sótt um höfuðstólsleiðréttingu.
húsnæðislánum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

A

l m e n n t

Dr. Eyjólfur Guðmundsson var ráðinn rektor Háskólans á
Akureyri. Hann tók við rektorsstöðunni af Stefáni B. Sigurðssyni.

Miklar annir voru hjá Ríkissáttasemjara þessa daga. Verkfall
félagsmanna í SFR og Sjúkraliðafélagi Íslands á stofnunum innan
Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu hófst. Fundað var stíft í
húsakynnum Ríkissáttasemjara. Ekki reyndi þó mikið á verkfallsaðgerðir því samið var eftir að verkfall hafði staðið yfir í þrjá tíma.
Hagstofan birti launavísitöluþróun. Samkvæmt tölum hagstofunnar höfðu laun hækkað um 4,8 % á einu ári.Þá hafði kaupmáttur
einnig aukist um 2,5 % á sama tíma.
Johan Rönning, Miracle og Vinnuföt voru verðlaunuð sem
fyrirtæki ársins 2014 af VR. Verðlaunin byggja á niðurstöðum
árlegrar könnunar á vegum VR. Johan Rönning var fyrirtæki ársins
í sínum stærðarflokki, fyrirtæki með að lágmarki 50 starfsmenn,
Miracle, vann í hópi fyrirtækja með starfsmannafjölda á bilinu
20- 49 og Vinnuföt í hópi fyrirtækja með færri en 20 starfsmenn,
samkvæmt niðurstöðum árlegrar könnunar VR.
M orgunblaðið

greindi

frá

því

að

heildarúttekt

2009 hefðu
98,4 milljörðum króna. Frá áramótum hafði launafólk
tekið út um rúman 7,5 milljarð sem olli áhyggjum enda merki
um kröftugan vöxt í einkaneyslu drifinn að hluta með því að
ganga á sparifé.
séreignarsparnaðar launafólks frá því í mars
numið
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Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, sem hafði nýtekið við
oddvitasæti Framsóknar og flugvallarvina eftir að Óskar
Bergsson sagði sig frá boðaðri endurkomu sinni í stjórnmálin,
olli talsverðum usla í stjórnmálunum með því að lýsa yfir þeirri
skoðun sinni að draga ætti til baka úthlutun lóðar til félags múslima
í Reykjavík. Rétt um vika var til kosninga.
Forsætisráðherrar Norðurlandanna komu saman til árlegs
vorfundar í Mývatnssveit. Úkraínudeilan var fyrirferðamikið
umræðuefni á fundinum sem og málefni norðurslóða, Evrópuþingskosningarnar og aukið samstarf þjóðanna.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tilkynnti að rannsókn á
Lekamálinu svokallaða væri á lokastigi. Þegar hafði verið greint
frá því að rannsókn hefði leitt í ljós að minnisblaðið hafi orðið til
í ráðuneytinu og farið þaðan til Morgunblaðsins.
B

a n k a m á l

Miklar

V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Bílgreinasambandið greindi frá því að sala á nýjum bílum hafi
verið rúmlega 51% meiri í maí 2014 en í sama mánuði árið 2013.
Mikil aukning hefur verið í sölu nýrra bíla á árinu.
Tekin var fyrsta skóflustungan að Norðurljósarannsóknastöð
á Kárhóli í Reykjadal. Fulltrúar utanríkisráðuneytisins og deildarstjóri evrópumálefna hjá kínverska utanríkisráðuneytinu tóku
skóflustunguna. Samkvæmt tilkynningu utanríkisráðuneytisins er
stöðin liður í samkomulagi milli RANNÍS og Heimskautastofnunar Kína um stofnun sameiginlegrar miðstöðvar til norðurljósarannsókna.

uppsagnir áttu sér stað í flestum viðskiptabönkum

Bæði MP banki og Íslandsbanki sögðu upp starfsfólki
í mánuðinum i hagræðingarskyni í kjölfar þess að MP banki seldi
eignaleigusvið sitt og Íslandsbanki sameinaði tvö útibú í eitt.

landsins.

V

þremur fulltrúum á landsvísu og fór úr 117 í 120. Samfylkingin
tapaði sjö sveitarstjórnarfulltrúum frá því í kosningunum 2010, fór
úr 42 niður í 35 á landsvísu og Vinstri hreyfingin grænt framboð
missti fimm kjörna fulltrúa á milli kosninga, fór úr fjórtán niður
í níu. Þá bauð Besti flokkurinn sig ekki fram í kosningunum en
frambjóðendur flokksins fóru fram í Reykjavík undir merkjum
Bjartrar framtíðar. Þau náðu tveimur mönnum inn í borginni og
Píratar náðu þar einum manni inn. Á landsvísu fékk Björt framtíð
ellefu menn kjörna.

i ð s k i p t i
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Félagsmenn í Félagi grunnskólakennara samþykktu kjarasamning
í atkvæðagreiðslu með afgerandi hætti.
Hagfræðideild Landsbankans spáði 5,5 prósenta hagvexti
árið 2015. Hagfræðideildin spáði aukinni einkaneyslu á næstu
árum um 3,7%.

S

t j ó r n

m á l

Gengið var til kosninga í sveitarstjórnum landsins. Kjörsókn
var áberandi slæm, um 66% og hafði ekki verið minni í um 60 ár.

Júní
S

t j ó r n

Landsbankinn tilkynnti um sölu á um 10% hlut í Framtakssjóðnum
og öllum eignarhluta sínum í fjárfestingarsjóðnum Icelandic
Enterprise Invest (IEI) en bankinn átti 27,6% hlut í sjóðnum.
Kaupverðið var 7 milljarðar króna og kaupendur voru hluthafar
Framtakssjóðsins og IEI.
B
Rætt

Håkan Fure, ráðgjafa hjá DNB (eitt stærsta
Noregs), í Speglinum eftir að hann flutti
erindi á fundi Norsk-íslenska viðskiptaráðsins. Í viðtali Spegilsins
sagði hann að íslensku bankarnir stæðu sig vel í alþjóðlegum
samanburði hvað varðar fjármögnun, framleiðni og styrk lánasafna.
Bankarnir veki nú athygli erlendra fjárfesta. Í viðtali Spegilsins
sagði Håkan Fure að staða íslensku bankanna væri mun betri en
gert hafi verið ráð fyrir og efnahagsástand landsins hjálpi þar til og
nefndi sem dæmi að atvinnuleysi hefði minnkað, landsframleiðsla
aukist og fjárhagsstaða bankanna batnað. Gjaldeyrishöftin væru
þó þröskuldur sem stæði frekari framþróun fyrir þrifum.

Úrslit sveitarstjórnarkosninganna lágu fyrir og óformlegar
meirihlutaviðræður voru þegar hafnar í sumum sveitarfélögum.
Kosningavefur Ríkisútvarpsins hélt vel utan um kosningarnar um
land allt og tók saman tölfræðiupplýsingar á sérstökum kosningavef
útvarpsins. Samkvæmt samantekt RÚV urður þónokkrar breytingar
hjá stærstu flokkum landsins á landsvísu. Framsóknarflokkurinn
bætti mestu við sig eða alls fjórum á landsvísu, flokkurinn fór úr
því að vera með 45 menn í 49. Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig
25

var við

fjármálafyrirtæki

V

m á l

a n k a m á l
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Flugvirkjar Icelandair stóðu í kjarabaráttu þar sem hart var
deilt í fjölmiðlum. Fulltrúar flugvirkja sökuðu Samtök atvinnulífsins um að stunda
leðjuslag með því að fara
með ósannindi um launakröfur sínar í fjölmiðla.
Samningaviðræður gengu
hægt og svo virtist sem lítill
trúnaður væri á milli aðila.

S

t j ó r n

bæjarstjórn Akureyrar. Á síðasta kjörtímabili hafði L- listinn hreinan
meirihluta en tapaði meira en helmingi þess fylgis í kosningunum
til síðustu sveitarstjórnarkosninga. Ákveðið var að framlengja
ráðningu Eiríks Björns Björgvinssonar sem bæjarstjóra.

m á l

Ólafur Ragnar Grímsson,

forseti

Íslands,

vakti athygli á

Sameinuðu
Ráðstefnan var haldin í New York og voru fjölmargir
þjóðarleiðtogar og virtir vísindamenn viðstaddir. Ræða Ólafs
vakti mikla athygli en hann hvatti heimsbyggðina til að umbreyta
hugsunarhætti sínum um orkumál. Nú þegar sé til tækni á sviði
jarðhita, sólarorku og vindorku sem væri hægt að nýta á smærri
mælikvarða en nú er gert, til að mynda fyrir hvert heimili fyrir
sig, minni þorp, héruð eða bæi.
alþjóðlegri ráðstefnu um sjálfbærni á vegum
þjóðanna.

B

a n k a m á l

MP banki tilkynnti að bankinn hefði ákveðið að leggja meiri
áherslu á að þjónusta fyrirtæki og einstaklinga með mikil

Af því tilefni
bauð bankinn eignaminni viðskiptavinum sínum aðstoð við að færa viðskipti
sín yfir í annan banka því í kjölfarið
yrðu allir viðskiptavinir bankans með
innan við tvær milljónir í formi innlána, séreignarsparnaðar eða
útlána rukkaðir um sérstakt viðskiptagjald, 60.000 kr. á ári.
fjarhagslega umsvif.

A

l m e n n t

Jónas Kristjánsson, fyrrverandi forstöðumaður Stofnunar
Árna Magnússonar, lést níræður að aldri. Jónas gegndi lykilhlutverki við að endurheimta íslensk fornrit frá Danmörku. Jónas
var áberandi í íslensku samfélagi og skrifaði fjölda greina, fyrirlestra
og rita um íslensk fornrit, bókmenntasögu og sagnfræði, og helgaði sig útgáfu íslensku fornritanna og rannsóknum á byggðum
norrænna manna í Ameríku eftir að hann settist í helgan stein.
Rottur

voru áberandi í fréttum

þennan dag og hófst upp úr hádegi

V
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Seðlabankinn tilkynnti að Peningastefnunefnd bankans hefði
ákveðið að stýrivextir skyldu haldast óbreyttir.

S

t j ó r n

m á l

Nýr meirihluti var myndaður í Reykjavík.
Að meirihlutanum standa Samfylkingin, Björt
Framtíð, Vinstri græn og Píratar. Tilkynnt var
á blaðamannafundi að Dagur B. Eggertsson,
oddviti Samfylkingarinnar í borginni, yrði
borgarstjóri.
A

l m e n n t

Margur skotáhugamaðurinn sem og mataraðdáendur íslensku
rjúpunnar urðu himinlifandi þegar Náttúrufræðistofnun
Íslands tilkynnti að skv. talningum hefði fjölgað í
rjúpnastofninum um 41%. Rjúpnastofninn var þó undir meðalstærð enda hafði fækkað í stofninum frá því árið 2010 að mat
Náttúrufræðistofnunnar.
B

a n k a m á l

Már Guðmundsson, Seðlabankastjóri, tilkynnti að hann
hyggðist sækja um stöðu Seðlabankastjóra. Umsóknarfrestur
um stöðu Seðlabankastjóra var til næstu mánaðarmóta.
V
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en þá höfðu allir sundlaugargestir
í Vesturbæjarlaug í Reykjavík verið
reknir upp úr eftir að rotta sást
spóka sig á sundlaugarbökkunum. Lauginni var lokað á meðan
meindýraeyðir handsamaði dýrið. Það var svo nokkrum tímum
síðar sem rotta beit litla stúlku í Hlíðunum í Reykjavík.

V

i ð s k i p t i
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F ramtakssjóður Í slands seldi allt hlutafé sitt í
eldsneytisfélaginu N1. Ekki kom fram í tilkynningu sjóðsins
hver kaupandinn væri. Sjóðurinn átti um 21% hlut í félaginu.

S

t j ó r n

m á l

Nýr meirihluti var kynntur til leiks á Akureyri. Þar höfðu
fulltrúar meirihluta Samfylkingar, Framsóknarflokks og L-lista
bæjarlista Akureyrar, ákveðið að mynda meirihlutasamstarf í

Sólarhrings vinnustöðvun hófst hjá flugvirkjum Icelandair.
Aflýsa þurfti 65 áætlunarflugum sem höfðu áhrif á um 12.000
farþega.

S

t j ó r n

m á l

Dagur B. Eggertsson, tók formlega við starfi borgarstjóra
í Reykjavík.
A

l m e n n t

Umfangsmikil leit hafði staðið yfir í rúma viku í Fljótshlíð að
Ástu Stefánsdóttur. Leitin hófst eftir að vinkona og ferðalangur
Ástu, Pino De Los Angeles Becerra Bolanos, hafði fundist látin í
Bleiksárgljúfri. Hún lést eftir hátt fall. Yfir 100 björgunarsveitarmenn tóku þátt í leitinni við erfiðar aðstæður.
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Samband

o g

blómsveig frá Íslensku þjóðinni að minnisvarða Jóns Sigurðssonar. Þá flutti Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra,
hátíðarræðu á Austurvelli.

e f n a h a g s m á l

Félag leikskólakennara
og þar með var komið í veg
fyrir að fyrirhugað verkfall leikskólakennara hæfist en boðaðar
verkfallsaðgerðir áttu að hefjast þann 19. júní. Um skammtímasamning til eins árs var að ræða.
íslenskra sveitarfélaga og

skrifuðu undir nýjan kjarasamning

M

Oslóarborg
Íslendingum
jólatré. Hann sagði að það hefði komið sér á óvart hversu vinsæl
jólatréin væru og því hafi verið tilvalið að hætta við ákvörðunina
og tilkynna hana á þjóðhátíðardegi Íslendinga.

S

l m e n n t

70 ára afmæli lýðveldisins. Vegleg hátíðarhöld fóru fram víða um
land. Í Reykjavík lagði Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands,
27

borgarstjóri

Osló,

tilkynnti að

hefði ákveðið að hætta við að hætta að gefa

e n n i n g

G ríman , íslensku sviðslistaverðlaunin , voru veitt í
Borgarleikhúsinu. Eftirtaldir voru verðlaunaðir:
Sýning ársins 2014; Ragnheiður eftir Gunnar Þórðarson og
Friðrik Erlingsson í sviðsetningu Íslensku óperunnar.
Leikrit ársins 2014; Stóru börnin eftir Lilju Sigurðardóttur í
sviðsetningu Lab Loka.
Leikstjóri ársins 2014; Egill Heiðar Anton Pálsson fyrir Gullna
hliðið í sviðsetningu Leikfélags Akureyrar.
Leikari ársins 2014 í aðalhlutverki; Hilmir Snær Guðnason
fyrir Eldraunina í sviðsetningu Þjóðleikhússins.
Leikkona ársins 2014 í aðalhlutverki; Margrét Vilhjálmsdóttir
fyrir Eldraunina í sviðsetningu Þjóðleikhússins.
Leikari ársins 2014 í aukahlutverki; Bergur Þór Ingólfsson fyrir
Furðulegt háttalag hunds um nótt í sviðsetningu Borgarleikhússins.
Leikkona ársins 2014 í aukahlutverki; Nanna Kristín Magnúsdóttir fyrir Óskasteina í sviðsetningu Borgarleikhússins.
Barnasýning ársins 2014; Hamlet litli eftir Berg Þór Ingólfsson
í sviðsetningu Borgarleikhússins.
Leikmynd ársins 2014; Egill Ingibergsson fyrir Gullna hliðið
í sviðsetningu Leikfélags Akureyrar.
Búningar ársins 2014; Helga Mjöll Oddsdóttir fyrir Gullna
hliðið í sviðsetningu Leikfélags Akureyrar.
Lýsing ársins 2014; Björn Bergsteinn Guðmundsson og Petr
Hloušek fyrir Furðulegt háttalag hunds um nótt í sviðsetningu
Borgarleikhússins.
Tónlist ársins 2014; Gunnar Þórðarson fyrir Ragnheiði í sviðsetningu Íslensku óperunnar.
Hljóðmynd ársins 2014; Vala Gestsdóttir og Kristinn Gauti
Einarsson fyrir Litla prinsinn
í sviðsetningu Þjóðleikhússins.
Söngvari ársins 2014; Elmar Gilbertsson fyrir Ragnheiði í
sviðsetningu Íslensku óperunnar.
Dansari ársins 2014; Brian Gerke fyrir Farangur í sviðsetningu
Íslenska dansflokksins.
Danshöfundur ársins 2014; Valgerður Rúnarsdóttir fyrir Farangur í sviðsetningu Íslenska dansflokksins.
Útvarpsverk ársins 2014; Söngur hrafnanna eftir Árna Kristjánsson, leikstjórn Viðar Eggertsson. Framleiðandi; Útvarpsleikhúsið
á RÚV.
Sproti ársins 2014; Tyrfingur Tyrfingsson,leikskáld, fyrir Bláskjá
í sviðsetningu Óskabarna ógæfunnar og Borgarleikhússins.
A

Fabian Stang,

t j ó r n

m á l

Lögreglan greindi frá því að hún hefði rökstuddan grun um
að starfsmaður innanríkisráðuneytisins hefði látið fjölmiðlum

Omos. Þetta
kom fram í dómi Hæstaréttar, þar var kröfu lögreglunnar um að
fréttastjóri mbl.is yrði látinn svara spurningum varðandi málið
var hafnað.
í té minnisblað um málefni hælisleitandans Tony

Illugi Gunnarsson, menntamálaráðherra, gaf út „Hvítbók um
umbætur í menntun“. Í skýrslunni, sem kynnt var víða um land,
voru lagðar til róttækar breytingar á kennsluháttum og námsefni
í grunn- og framhaldsskólum.
V

i ð s k i p t i

Fyrirhugaðri

o g
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verkfallslotu flugvirkja

Icelandair,

þeirri

annarri í röðinni, var aflýst en innan við sólarhringur var

Forsvarsmenn samninganefndar flugvirkja töldu það skynsamlega leið af ótta við að
lagasetning Alþingis kæmi í veg fyrir frekari verkfall. Áfram átti
þó að láta reyna á samningaleiðina.
þangað til aðgerðin átti að hefjast.

A

l m e n n t

99 ár voru liðin frá því að íslenskar konur yfir fertugu fengu
kosningarétt og kjörgengi til Alþingis.
Sögulegur

Háskóla Íslands þegar metfjöldi
2065 kandídatar fengu afhent prófskírteini sem er mesti fjöldi útskrifaðra nemenda í einu frá stofnun
skólans.
dagur var í

kandídata útskrifaðist.

S

t j ó r n

K ennarasamband

m á l

Í sl ands

gagnrýndi

hugmyndir

menntamálaráðherra varðandi styttingu framhaldsskóla sem

Hvítbók ráðherra um umbætur í menntakerfinu.
Sambandið sagði þó að margar jákvæðar áherslur og umbætur
væru að finna í Hvítbókinni. Í yfirlýsingu frá Kennarasambandinu
sagði meðal annars „Innleiðing menntastefnunnar frá 2008 hefur
að stórum hluta legið niðri vegna efnahagskreppunnar. Kennarasamtökin eru sammála um nauðsyn þess að nú þurfi að veita
skýrari leiðsögn um framkvæmd og áherslur. Skólar þurfa fjármagn
í samræmi við það meginmarkmið að öllum nemendum bjóðist
innihaldsríkt og fjölbreytt nám við hæfi, list-, verk- og bóklegar
greinar og skapandi kennsluhættir.“
komu fram í

V
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Atvinnuleysi á Íslandi í maí 2014 var 7,1%, samkvæmt
Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. 195.400 voru á
vinnumarkaði í mánuðinum, af þeim voru 171.600 með vinnu,
en 13.800 án vinnu og í atvinnuleit. Atvinnuþátttaka jókst um
2,2% og atvinnuleysi minnkaði um 0,4% samanborið við sama
mánuð árið 2013.
Kjaradeilum Félags skurðlækna og Læknafélags Íslands var
vísað til ríkissáttasemjara.
Sigurveig Pétursdóttir, formaður samninganefndar
Læknafélagsins, sagði að
mikið bæri á milli deiluaðila
í fréttum RÚV. Hún sagði að
nauðsynlegt væri að hækka
laun lækna verulega og sporna við vaxandi læknaskorti.
A

i ð s k i p t i

Hagstofa Íslands

A

o g

fögnuð fjölmargra aðdáenda hans hér

20%

t j ó r n

A

l m e n n t

Reiner Huttasch, ljósamaður
hjá óperunni í Bern í Sviss,

frá júní

m á l

Starfsfólki Fiskistofu var verulegu brugðið eftir að tilkynnt
var um áform ríkisstjórnarinnar að flytja stofnunina til

Akureyrar. Starfsfólkinu var boðin áfallahjálp.

Júlí
o g

e f n a h a g s m á l

Fríverslunarsamningur Íslands og Kína tók gildi. Fríverslunarsamningurinn felur í sér niðurfellingu tolla á öllum helstu

á

landi.

greindi frá þeim jákvæðu tíðindum að

Fréttastofa Ríkisútvarpsins greindi frá því að frá árinu
1998 hefði 28 pósthúsum verið lokað víða um land, eða um
þriðjungur af pósthúsum landsins. Haft var eftir forsvarsmönnum Póstsins að pósthúsin hefðu ekki staðið undir sér fjárhagslega
sökum þess að fólk sendir einfaldlega mun færri bréf en áður.

i ð s k i p t i

e n n i n g

Tónlistarstjarnan Neil Young hélt
tónleika í Laugardalshöll við mikinn

e f n a h a g s m á l

2013 til maí
2014, samanborið við sama tímabil áranna á undan. Alls voru
837 fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta á meðan 1.929 ný félög
voru skráð á tímabilinu. Flestar nýskráningar voru í fjármála- og
vátryggingarstarfsemi, eða 310 talsins.

S

l m e n n t

Mikill eldsvoði braust út í Skeifunni. Mikill eldur logaði,
sprengingar heyrðust og mikinn reyk lagði yfir stóran hluta Reykjavíkur. Eldurinn kom upp í húsnæði efnalaugarinnar Fannar
og breiddist þaðan í nærliggjandi byggingar. Mikið hættuástand
skapaðist að sögn slökkviliðsmanna en yfir 100 slökkviðliðsmenn
reyndu að ná niðurlögum eldsins.
M

gjaldþrotum hefði fækkað um

V

Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands kom út. Gert var ráð fyrir að
landsframleiðsla myndi aukast um 3.1% árið 2014 og um 3,4%
árið 2015. Fram kom að verðbólga ársins 2014 yrði 2,5%, 3,4%
árið 2015 og 3,2% árið 2016. Hagstofan sagði að þjóðarútgjöld
myndu aukast um 5% árið 2014 og 2015, vegna vaxtar einkaneyslu
og fjárfestinga.

l m e n n t

Flugvél af gerðinni Antonov 225, lenti á Keflavíkurflugvelli,
en um stærstu flugvél í heimi er að ræða. Antonov-vélin var
smíðuð í Úkraínu árið 1988 og var upprunalegur tilgangur hennar
að flytja sovéskar geimferjur.
V

útflutningsafurðum Íslendinga þ.m.t. sjávarafurðum en algengir
tollar á þeim eru á bilinu 10-12% en sjávarafurðir eru um 90%
af útflutningi Íslands til Kína skv. frétt fréttastofu Ríkisútvarpsins.

vakti heilmikla athygli á
vegum landsins í júlí en hann
ferðaðast hringinn í kringum
landið með afar óvenjulegum
hætti. Hringferðina fór hann
á gömlum traktor með heimasmíðað hús úr timbri í eftirdragi.
Reiner kom með ferjunni Norrænu til Seyðifjarðar og tók sér sex
vikur í hringferðina.

V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Fjármála- og efnahagsráðuneytið tilkynnti að það hefði samið
við lögmannsstofuna Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
LLP og ráðgjafafyrirtækið White Oak Advisory LLP um að
vinna með íslenskum stjórnvöldum að losun fjármagnshafta.
Lee Buchheit, fyrrverandi aðalsamningamaður Íslands í Icesave –
deilunni, starfar hjá Cleary Gottlieb Steen & Hamilton og kom
fram að hann myndi stýra vinnu lögmannstofunnar.
Morgunblaðið greindi frá því að kortavelta Íslendinga hefði
aukist milli ára miðað við tölur um kortanotkun VISA. Í
blaðinu kom fram að innlend velta hefði aukist um 4% og velta
kortanotkunar Íslendinga erlendis um 13% samanborið við júní
árið 2013.
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Kænugarði ásamt
Lettlands og Póllands. Á fundinum var
rætt um það hvernig mætta tryggja frið og öryggi íbúa Úkraínu.
Gunnar Bragi sagði áríðandi að vopnahléi væri komið á milli
stjórnvalda og aðskilnaðarsinna í austurhluta Úkraínu.
Klímkin

S

t j ó r n

utanríkisráðherra landsins, í

utanríkisráðherrum

m á l

Miðstjórnarfundur Framsóknarflokksins fór fram í Reykjavík.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra og formaður
Framsóknarflokksins, sagði mikinn viðsnúning hafa átt sér stað á
Íslandi og að landið allt væri að njóta sóknarfæra í atvinnumálum.
Hann svaraði gagnrýni sem hafði verið mikil vikurnar fyrir fundinn
varðandi flutning Fiskistofu og sagði flutninginn í samræmi við
byggðaáætlun og benti á að umræðan hefði mátt vera jafnmikil
„um það þegar mörg hundruð störf voru flutt af landsbyggðinni
eða lögð niður á undanförnum árum eins og verður um það þegar
störf eru flutt á landsbyggðina“.

A

l m e n n t

Ásta Stefánsdóttir sem leitað hafði verið af frá því 10. júní
fannst látin í Bleiksárgljúfri. Leitað hafði verið að Ástu frá
því sambýliskona hennar fannst látin í gljúfrinu þann 10. júní.
Jón Hákon Magnússon,

framkvæmdastjóri

Sjónvarpsins,
72 ára að aldri. Jón Hákon lauk námi í
stjórnmálafræði og blaðamennsku í Bandaríkjunum 1964 og starfaði við blaðamennsku, meðal
annars á Tímanum. Jón Hákon varð fréttamaður
í Sjónvarpinu 1970, þá gegndi hann starfi framkvæmdastjóra markaðssviðs Hafskips hf. 1982-1985. Jón Hákon
stofnaði ásamt eiginkonu sinni KOM ehf., Kynningu og markað,
árið 1986 og var framkvæmdastjóri fyrirtækisins.
og fyrrverandi fréttamaður

A

lést
l m e n n t

40 ár voru liðin frá því að vegurinn yfir Skeiðarársand var
opnaður en þá var fyrst hægt að keyra hringinn kringum

Ísland á Þjóðvegi 1, það gerði bíll Kristjáns Eldjárns forseta.
V

i ð s k i p t i

o g

Sævar Freyr Þráinsson

e f n a h a g s m á l

V

var

ráðinn forstjóri fjölmiðla-

365. Hann tók
við starfinu af Ara Edwald. Sævar
Freyr hafði áður gegnt starfi forstjóra Símans.

Um 1300

t j ó r n

greindi frá því að ekki væri til

áformað er að reisa hér á landi. Talsmaður Landsvirkjunar segir

m á l

Lækjartorgi og
Ísraela í
Palestínu. Fundargestir hrópuðu „frjáls Palestína“.
manns komu saman á útifundi á

að umframeftirspurn eftir raforku þýði að til nýrra virkjana þurfi að
koma. Sökum þessa hafi öllum fyrirvörum við raforkusölusamning
við United Silicon vegna kísilvers í Helguvík verið aflétt. Forstjóri
Landsvirkjunar sagði í fréttatíma Ríkisútvarpsins að jafnvel þótt
hægt yrði að uppfylla þarfir United Silicon lægi fyrir að ekki væri
næg raforka í landinu til að uppfylla þarfir allra þeirra fyrirtækja
sem hér vilja reisa kísilver.
A

l m e n n t

l m e n n t

Gunnar Nelson, bardagakappi úr Mjölni, hélt áfram að slá
í gegn í fjórða UFC bardaga sínum þegar hann lagði Zak
Cummings í O2 - höllinni í Dublin á Írlandi. Gunnar var á
þessum tímapunkti ósigraður í fjórtán bardögum.

Vilhjálmur Hjálmarsson, bóndi frá
B rekku í M jóafirði , fyrrverandi
þingmaður, menntamálaráðherra og
rithöfundur lést, 99 ára að aldri.
V

e f n a h a g s m á l

næg raforka í landinu til að reka allar kísilverksmiðjur sem

kröfðust þess að bundinn yrði endir á hernám

A

o g

Talsmaður Landsvirkjunar

fyrirtækisins

S

i ð s k i p t i

i ð s k i p t i

o g

Bandaríski kvikmyndaleikstjórinn Quentin Tarantino veiddi
maríulax sinn í Hítará. Þrátt fyrir það fór veiði í laxveiðiám
landsins hægt af stað og náði sér í raun aldrei á strik.

e f n a h a g s m á l

Lánshæfismat Íslands hjá matsfyrirtækinu Moody›s kom út.
Fyrirtækið mat lánshæfið óbreytt, Baa3. Í tilkynningu sagði
að batnandi efnahagur og minnkandi skuldir hins opinbera auk
nokkuð sterks hagvaxtar ýtti undir lánshæfi landsins.

S

t j ó r n

m á l

Gríðarstór skriða féll í suð-austurhluta Öskjuvatns. Skriðan
kom af stað flóðbylgju í Öskjuvatni og óróapúls sem stóð yfir í
um 20 mínútur kom fram á jarðskjálftamælum á sama tíma. Að
öllum líkindum var þetta stærsta berghlaup sem átt hefur sér stað
á landinu í margar aldir.
V

Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra, fundaði
með P etró P orosjenkó , forseta Ú kraínu , og P avló
29

i ð s k i p t i

Fyrirtækin 365

o g

miðlar og

e f n a h a g s m á l

Tal

tilkynntu að unnið væri að

samruna fyrirtækjanna. Ritað var undir viljayfirlýsingu fyrirtæk-

janna og tilkynnt að samkomulag hefði náðst. Samruninn var
með þeim fyrirvara að Samkeppniseftirlitið myndi samþykkja
samrunann.

S

t j ó r n

Jafnréttisstofa

m á l

tók saman kynjadreifingu í sveitarstjórnum

Samkvæmt tölum Jafnréttisstofu
voru konur 44% kjörinna sveitarstjórnarfulltrúa um landið og hafa
aldrei verið fleiri. Það er um 4% meira en í kosningunum árið 2010.
eftir nýafstaðnar kosningar.

S

i ð s k i p t i

Laun

o g

5,4% á undanförnu ári samkvæmt
launavísitölu Hagstofunnar. Kaupmáttur launa hafði aukist
um 3,1% á sama tíma. Launavísitala hækkaði um 0,5% milli
maí og júní.

Í

i ð s k i p t i

o g

frétt

Hagstofunnar

e f n a h a g s m á l

kom fram að halli á vöruskiptum við

t j ó r n

m á l

T ryggvi G unnarsson ,

umboðsmaður A lþingis , ákvað
Hönnu Birnu Kristjánsdóttur,
innanríkisráðherra, varðandi „Lekamálið“ eftir að ásakanir
á hendur henni hefðu birts í DV um að hún hefði reynt að hafa
áhrif á rannsókn málsins. Ákvörðun umboðsmanns Alþingis kom í
kjölfar þess að hann ræddi við Stefán Eirkíksson, þáverandi lögreglustjóra í Reykjavík, og Sigríði Friðjónsdóttur, ríkissaksóknara.
að afla upplýsinga hjá

ljós að
sem var

Á lagningarseðlar voru gerðir aðgengilegir á vef
Ríkisskattsstjóra. Samkvæmt frétt á vef Ríkisskattsstjóra voru
268.452 framteljendur á skattgrunnskrá, 4.260 fleiri en árið áður.
12.478 skiluðu ekki skattframtali og sættu því áætlun opinberra
gjalda. Það eru 4,65% heildarfjöldans og nokkuð færri en undanfarin ár.

V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Í tilkynningu frá Icelandair Group kom fram að tekjutap og
beinn kostnaður félagsins vegna kjaradeilna hafði verið um

400 milljónir króna. Flugvirkjar, flugmenn og flugfreyjur höfðu
öll átt í kjaradeilum við félagið á árinu, sem hafði töluverða röskun
á flugi í för með sér.

S

t j ó r n

m á l

e n n i n g

Bræðsluhátíðin á Borgarfirði eystra var sett. Áætlað var að
um 3000 manns hafi mætt á tónlistarhátíðina sem haldin var í
tíunda sinn. Veðrið lék við tónlistargesti fyrstu daga hátíðarinnar.
V

e f n a h a g s m á l

Hann var því 27,5 milljörðum króna lakari en á sama tíma í fyrra.
Vöruskiptahallinn í júní var 7,7 milljarðar, en var hagstæður um
1,1 milljarð í júní í fyrra.

S

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands leiddi í
atvinnuleysi á landinu öllu hafði verið 4,6% í júní
1,8% minna en í júní árið 2013.

M

o g

útlönd hafi verið 2,4 milljarðar á fyrri helmingi ársins 2014.

l m e n n t

Gylfi Þór Sigurðsson, landsliðsmaður í knattspyrnu, gekk á
ný til liðs við úrvalsdeildarlið Swansea. Kaupverðið fráTottenham var sagt um tíu milljónir punda.
V

i ð s k i p t i

e f n a h a g s m á l

höfðu hækkað um

A

m á l

Fullyrt var í blaði DV að ráðherra hefði reynt að hafa áhrif
á rannsókn hins svokallaða „Lekamáls“. Fullyrt var í blaðinu
að hún hafi beitt Stefán Eiríksson, þáverandi lögreglustjóra í
Reykjavík, þrýstingi sem hafi leitt til þess að hann ætli að hætta.
Ráðherra segir fullyrðingarnar rangar og Stefán sagðist sjálfur í
kjölfarið hafa hætt vegna þess að hann hafi fengið nýtt starf hjá
Velferðarsviði Reykjavíkurborgar.
V

V

t j ó r n

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Tekjublað Frjálsrar verslunar kom út. Í blaðinu kom fram að
laun millistjórnenda í einkafyrirtækjum hafi hækkað um allt að
40% milli ára. Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags
Akranes, sagði málið „viðbjóðslegt óréttlæti“. Elín Björg Jónsdóttir, formaður BSRB, sagði að launahækkanirnar hefðu komið sér
verulega á óvart og að þær muni ekki liðka fyrir lágstemmdum
kröfum félagsmanna BSRB í kjarasamningsviðræðum árið 2015.

Utanríkisráðuneytið tilkynnti að ráðherra hefði skipað
Geir H. Haarde, fyrrverandi
forsætisráðherra , í embætti
sendiherra . Þá var Árni Þór
Sigurðsson, alþingismaður og
fyrrverandi formaður utanríkismálanefndar einnig skipaður
sendiherra. Skipunin tekur gildi frá
og með fyrsta janúar á næsta ári. Ekki var greint frá því í upphafi
hvar þeir ættu að gegna sendiherrastöðu.
Hanna Birna Kristjánsdóttir, innanríkisráðherra, skipaði
Þórólf Árnason, forstjóra Samgöngustofu. Starfið var auglýst í
byrjun júní og bárust 24 umsóknir um starfið. Þórólfur hafði fyrir
starfað sem sjálfstætt starfandi ráðgjafi en var áður m.a. borgarstjóri
í Reykjavík, forstjóri Skýrr, Icelandic Group og Tals.
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Ágúst
S

t j ó r n

V
m á l

i ð s k i p t i

Úttekt

o g

greiningardeildar

e f n a h a g s m á l

Arion

banka á skuldastöðu

stærstu sveitarfélaga landsins leiddi í ljós að skuldir stærstu

Ólafur Áki Ragnarsson var ráðinn sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps og tók við starfinu af Þorsteini Steinssyni sem tók við
sem sveitarstjóri Grundarfjarðar. Ólafur Áki hafði áður gegnt
starfi sveitarstjóra Djúpavogshrepps í sextán ár og stöðu bæjarstjóra
í Ölfus í átta ár.
A

l m e n n t

Fjölmargar útihátíðar voru settar en Verslunarmannahelgin
fór fram um þessa helgi. Hátíðahöld fóru, er að virtist, rólega og
friðsamlega fram. Talið var að um 12.000 manns hafi verið viðstaddir upphaf Þjóðhátíðar í Eyjum og áfram streymdi fólk til Eyja.
Í skýrslu Global Peace Index kom fram að skv. friðarvísitölunni
er Ísland friðsamasta þjóð í heimi en Sýrland sú ófriðsamasta.

S

t j ó r n

m á l

Fjármálaráðuneytið birti greiðsluuppgjör ríkissjóð fyrir fyrri
helming ársins 2014. Fram kom að ríkissjóður hefði skilað ríflega
13 milljörðum króna í rekstrarafgang á fyrri helmingi ársins. Í
tilkynningu ráðuneytisins kom fram að handbært fé frá rekstri
ríkisins hafi verið jákvætt um tæplega 16 milljarða en neikvætt um
tæpa 14 milljarða á sama tíma ársins 2013. Skýringin á batnandi
afkomu var sögð betri innheimta en innheimtar tekjur ríkisins
jukust um 17,7% milli ára.
V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Fitch Ratings mat horfur í efnahagsmálum á Íslandi stöðugar
og að lánshæfismat Íslands skyldi áfram vera BBB og BBB+.
Fitch spáði jafnvægi í ríkisrekstri árið 2015 og að skuldir ríkissjóðs
yrðu komnar niður í rúmlega 81% af vergri landsframleiðslu.
Fyrirtækið spáði auknum hagvexti á næstu tveimur árum og býst
við því að hann verði orðinn rúmlega 3% árið 2015.

S

t j ó r n

m á l

H anna B irna K ristjánsdóttir ,

sveitarfélaganna á Íslandi hefðu lækkað á árunum 2013- 2014

sem er í fyrsta skiptið sem það gerist sl. fjögur ár. „94% lands-

manna búa í 27 stærstu sveitarfélögunum. Skuldastaða þessara
sveitarfélaga er mismikil en þau eiga það flest sameiginlegt að hún
fer batnandi“ sagði í úttekt greiningardeildarinnar.

Bílasala á Íslandi jókst um rúmlega 30% á fyrstu sjö mánuðum
ársins 2014 skv. fréttatilkynningu Bílgreinasambandsins.Alls
voru skráðir 7.120 fólksbílar sem eru 1.646 fleiri fólksbílar en
skráðir voru á sama tímabili í fyrra. Í tilkynningunni kom fram
að á árinu 2013 hefðu verið skráðir rétt tæplega 7.300 bifreiðar,
þannig að gera má ráð fyrir því að í ágústmánuði hafi verið búið
að skrá jafn margar nýjar bifreiðar og allt árið 2013. Fram kom
í tilkynningunni að bílaleigur ættu mestan þátt í aukningunni á
fólksbílasölunni en rúmlega 4.000 bílaleigubílar höfðu verið skráðir
á árinu. Sala til einstaklinga og fyrirtækja jókst um 15% milli ára.
Tæplega 547 þúsund farþegar fóru um Keflavíkurflugvöll í
júlí 2014 skv. tölum Isavia. Aldrei höfðu fleiri farið um Leifsstöð
í einum mánuði og aldrei hafði farþegafjöldinn náð yfir hálfa
milljón áður.
A

l m e n n t

Fjórtándi Fiskidagurinn var settur á Dalvík. Að venju sóttu
fjölmargir hátíðina og brögðuðu á ýmsum fiskréttum, heimsóttu
heimamenn og fengu þar fiskisúpu og hlýddu á fjölmargar íslenskar
hljómsveitir sem stigu á stokk á hátíðinni.
Hin árlega Gleðiganga fór fram í Reykjavík. Gangan markar
upphaf hinsegin daga í Reykjavík sem tugþúsundir landsmanna
taka þátt í en boðið var upp á veglega skemmtidagskrá í ár í
miðborg Reykjavíkur.

S

t j ó r n

m á l

Fjármálaráðherra opnaði nýjan vef á vegum Fjársýslu ríkisins,
ríkisreikningur.is. Heimasíðan er ætluð almenningi og er tilgangur
hennar að veita gott aðgengi að upplýsingum ríkisreikningsins á
hverju ári. Á vefnum má finna sundurliðun á tekjum og gjöldum
ríkisins frá árinu 2004.

þáverandi innanríkisráðherra og
varaformaður

Sjálfstæðisflokksins,

B

sagðist ekki hafa íhugað að segja af sér

þrátt fyrir
að harkalega væri deilt á hana, aðstoðarmenn og ráðuneytið vegna „Lekamálsins“.
Hún sagði „Lekamálið“ vera ljótan pólitískan leik í viðtali við fréttastofu Ríkisútvarpsins.

a n k a m á l

embætti innanríkisráðherra

Már Guðmundsson var skipaður seðlabankastjóri til næstu
fimm ára. Skipunartími Más var við það að renna út þegar tilkynnt
var um að auglýsa ætti starfið laust til umsóknar. Tíu sóttu um
stöðuna og mat matsnefnd þrjá hæfasta: Friðrik Már Baldursson,
Már Guðmundsson og Ragnar Árnason.
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S

t j ó r n

Ríkissaksóknari

m á l

Gísla Frey Valdórssyni,
B irnu K ristjánsdót tur

tilkynnti að

H önnu
innanríkisráðherra, hefði
aðstoðarmanni

Tony Omos úr
ráðuneytinu til fjölmiðla. Gísli Freyr
sagðist í samtölum við fjölmiðla vera
sannfærður um sýknudóm í málinu.
Hanna Birna sendi í kjölfarið frá sér
yfirlýsingu þar sem fram kom að hún
hefði leyst Gísla Frey frá störfum á meðan málið væri til meðferðar
fyrir dómstólum. Þá tilkynnti hún jafnframt að hún hefði óskað
eftir því að málefni dómsstóla og ákæruvalds færist til annars
ráðherra á meðan dómsmálið yfir Gísli Frey stæði yfir.
um hælisleitandann

l m e n n t

Óróa gætti suð-austur af Bárðarbungu. Á þriðja tug smáskjálfta
höfðu mælst undanfarinn sólarhring. Stærstu á bilinu 2,4 til 2,6
á richter að stærð.
Jarðaskjálftahrinan í Bárðarbungu stóð enn yfir og útilokuðu
jarðfærðingar það ekki að eldgos gæti verið í vændum. Eldstöðin í Bárðarbungu var merkt með gulu fyrir alþjóðaflug sem
er fyrsta stig ef merki eru talin á eldstöðvarvirkni.
V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Lagarfoss, nýjasta skip Eimskips, kom til Reykjavíkur frá Kína.
Um var að ræða fyrsta skipið sem smíðað er fyrir félagið í rúm 40 ár.

S

t j ó r n

m á l

Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, sagði í fréttum
fréttastofu Ríkisútvarpsins að hann teldi að hækka þyrfti
virðisaukaskatt á matvæli, sem er nú 7%, lækka efra
virðisaukaskattsþrepið og draga úr undanþágum til að einfalda

Þá sagðist hann einnig vilja fella niður
sykurskatt og ýmis vörugjöld, til að mynda af heimilistækjum og
byggingavörum. Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ, sagði hækkun á
mattarskatti vont innlegg í komandi kjaraviðræður.
virðisaukaskattkerfið.

A

V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

verið

birt ákæra vegna leka á minnisblaði

A

Almannavarnir lýstu yfir hættustigi vegna óróans í
Bárðarbungu. Hafist var handa við rýmingu á svæðinu og lokað
var leiðum inn á svæðið.

l m e n n t

Veðurstofan hækkaði viðbúnaðarstig vegna mikils óróa í
Bárðarbungu. Veðurstofan hækkaði viðvörunarstig fyrir flugmálayfirvöld úr gulu í appelsínugult sem þýðir að líkur eru taldar á gosi.
Landhelgisgæslan ákvað að kalla TF-SIF heim úr landamæragæslu
við sunnanvert Miðjarðarhaf til að sinna eftirliti með gosvirkni.

Seðlabankinn tilkynnti að peningastefnunefnd bankans hefði
ákveðið óbreytta stýrivexti, 6%. Í tilkynningu peningastefnunefndar sagði að „efnahagshorfur til næstu þriggja ára eru
samkvæmt nýrri spá Seðlabankans sem birtist í dag í stórum
dráttum svipaðar og spáð var í maíhefti Peningamála. Horfur eru
þó á að vöxtur innlendrar eftirspurnar verði ívið meiri í ár og út
spátímann.Verðbólguhorfur hafa heldur batnað frá maíspánni og
útlit er fyrir að verðbólga verði nálægt markmiði á spátímanum.“
B

a n k a m á l

Landsbankinn birti upplýsingar um afkomu fyrri hluta ársins.
Í tilkynningu frá bankanum kom fram að hann skilaði 14,9 milljarða króna hagnaði á fyrri hluta árs. Afkoman var 600 milljónum
króna lakari en á sama tíma í fyrra sagði í tilkynningunni. Arðsemi
eigin fjár eftir skatta var 13,5% á fyrri hluta síðasta árs en lækkaði
í 12,8%.
Íslandsbanki

hagnaðist um

14,7

milljarða króna á fyrstu

Í
tilkynningu frá bankanum sagði að eigið fé væri um 178 milljarðar
króna. Heildareignir bankans voru metnir á 908 milljarða. Þá
höfðu útlán til viðskiptavina aukist talsvert, voru 7% meiri en í
mars á sama ári og námu 604 milljörðum króna.
sex mánuðum ársins samkvæmt hálfs árs uppgjöri bankans.

M

e n n i n g

Sinfóníuhljómsveit Íslands hélt tónleika í Royal Albert Hall
í Lundúnum og fékk fínar viðtökur. Tónleikar hljómsveitarinnar
voru hluti af Proms-tónlistarhátíð breska ríkisútvarpsins BBC.
Sveitin lék tvö aukalög og var ákaft fagnað, hljómsveitarmeðlimir
Sinfóníuhljómsveitarinnar sögðu það mikla upplifun að fá að spila
í Royal Albert Hall.
Menningarnótt var sett í Reykjavík með glæsibrag.
A

l m e n n t

Reykjavíkurmaraþonið var haldið. Aldrei höfðu fleiri tekið þátt
í hlaupinu en heildarfjöldi skráðra þátttakenda var 15.286. Hátt í
80 milljónir króna söfnuðust til styrktar góðgerðarmálum vegna
áheita á hlaupara í Reykjavíkurmaraþoninu.
Veðurstofan ákvað að lækka viðvörunarstig fyrir Bárðarbungu
aftur niður í appelsínugult úr rauðu. Líkur voru taldar á því að
gos væri hafið, sem svo var dregið til baka, en engu að síður var
talið að óróinn í Bárðarbungu kynni að leiða til eldgoss.
Justin Timberlake hélt tónleika í Kórnum í Kópavogi. Uppselt
var á tónleikana en beðið var komu hins vinsæla söngvara með mikilli
32

eftirvæntingu. Timberlake hafði
spókað sig um á Íslandi í nokkra
daga ásamt fylgdarliði og mært
landið í fjölmiðlum. Um 16.000
tónleikagestir sóttu tónleikana
skv. fréttum Ríkisútvarpsins.
Hljómsveitin GusGus hitaði
upp fyrir Timberlake.
V

i ð s k i p t i

o g

heimt allt það fé sem það greiddi til innstæðueigenda í Icesave
þegar Landsbankinn féll 2008. Heildarkrafan nam að jafnvirði
um 219 milljörðum íslenskra króna.

S

e f n a h a g s m á l

Almar Guðmundsson var ráðinn framkvæmdastjóri Samtaka
iðnaðarins. Hann tók við starfinu af Kristrúnu Heimisdóttur.
Almar hafði áður verið framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda
og gegnt því starfi í fimm ár.

S

t j ó r n

m á l

Umboðsmaður Alþingis ákvað að taka samskipti Hönnu Birnu
Kristjánsdóttur, innanríkisráðherra og Stefán Eiríkssonar,
lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu, til formlegrar
athugunar, að eigin frumkvæði. Hann sendi Hönnu Birnu
þriðja bréf sitt og óskaði eftir skýringum á samtölum ráðherra
við lögreglustjórann. Hanna Birna sagðist í yfirlýsingu í kjölfar
bréfsins að hún íhugaði hvort hennar framtíðarstaður væri í stjórnmálum, eða utan þeirra. Hún sagði að í bréfi umboðsmanns væri
trúnaðarsamtöl lögreglustjóra við hana og aðra sett í óskiljanlegt
samhengi. Hún sagðist ætla að „nýta það svigrúm næstu misseri
til að skýra betur en ég hef áður getað hvernig þetta smáa mál
í stórum verkahring ráðuneytisins hefur orðið að farsakenndu
stórmáli og hvernig það horfir við mér pólitískt – en einnig til að
taka persónulega ákvörðun um það með mínum nánustu hvort
stjórnmálin eru minn framtíðarstaður eða hvort baráttan fyrir betra
samfélagi verði betur háð utan kerfisins en innan þess.“
V

i ð s k i p t i
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Vísir.is greindi frá því að Laugar ehf. hefði keypt 4,42% hlut
í DV ehf. en mikil átök voru um eignarhaldið á fjölmiðlinum.
Björn Leifsson, einn eigenda Lauga, sagðist í samtali við Vísi vilja
hafa áhrif á að hér á landi væri rekið gott dagblað og að Reyni
Traustasyni, ritstjóra DV, yrði komið frá.
Atvinnuleysi mældist 3,3% í júlí 2014 samkvæmt tölum
Hagstofu Íslands. Atvinnuþátttaka var nokkuð meiri og atvinnuleysi minna en sama mánuð árið 2013. Atvinnulausum hafði
fækkað um 1.400 milli ára.
Verðbólga

undanfarna tólf mánuði hafði verið

2,2%,

samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands. Húsnæðisverð hækkaði

talsvert sem hafði þau áhrif að verðbólga mældist meiri.

Kjarninn greindi frá því að Seðlabanki Hollands hefði selt
Deutsche Bank kröfur sínar á hendur Landsbankanum vegna
Icesave. Þetta kom fram í tilkynningu á vef hollenska seðlabankans.
Í svari hollenska fjármálaráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu
Ríkisútvarpsins sagði að hollenska ríkið hefði með sölunni endur33

t j ó r n

m á l

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson forsætisráðherra
embætti dómsmálaráðherra. Sex málaflokkar
færðust þar með úr innanríkisráðuneytinu.
Hanna Birna Kristjánsdóttir, innanríkisráðherra,
hafði beðist undan málefnum dóms- og ákæruvalds eftir að aðstoðarmaður hennar var ákærður
fyrir að leka minnisblaði um hælisleitanda.
B

tók við

a n k a m á l

Hagnaður Arion banka á fyrri helmingi ársins 2014 nam 17,4
milljörðum króna eftir skatta samanborið við 5,9 milljarða
króna á sama tímabili ársins 2013. Arðsemi eigin fjár var 23,4%
samanborið við 8,9% á sama tímabili árið 2013. Heildareignir
námu 949,0 milljörðum króna samanborið við 938,9 milljarða
króna í árslok 2013. Eiginfjárhlutfall bankans í lok tímabilsins var
25,6% en var 23,6% í árslok 2013. Þetta kom fram í afkomutilkynningu Arion banka fyrir fyrri hluta ársins 2014.
A

l m e n n t

Eldgos hófst í Holuhrauni. Hraun rann til suð-austurs og virtist
renna hratt. Eldgosið varði ekki lengi yfir, stóð að mati jarðvísindamanna í 3-4 klst. Jarðhræringar höfðu staðið yfir í tæpar tvær
vikur í norðanverðum Vatnajökli.
V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Hluthafafundur fór fram hjá Advania. Á fundinum eignuðust
alþjóðlegir fagfjárfestar tæplega 57% hlut í fyrirtækinu. Framtakssjóður Íslands átti 71% hlut í fyrirtækinu fyrir fundinn en átti að
honum loknum 32%. Thomas Ivarson tók við stjórnarformennsku
í félaginu
A

l m e n n t

Eldgos hófst að nýju í Holuhrauni norðan Vatnajökuls.
Gossprungan var um einn og hálfur kílómetri að lengd og norðar
en fyrri sprunga. Hraunstrókar náðu um 70 metra upp í loftið
samkvæmt fréttum Ríkisútvarpsins. Gufubólstrar risu upp frá
sprungunni og náðu nokkur hundruð metra hæð. Ekkert gjóskufall
var og enginn gosmökkur. Gosið hafði engin áhrif á flugumferð.

September

V
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Aðalfundur DV fór fram en mikil átök höfðu staðið yfir um
Reynir Traustason, ritstjóri og
einn eigenda blaðsins, hafði sagt að menn óvinveittir sér væru að
reyna að „sölsa“ undir sig blaðið til að koma sér frá völdum, m.a.
Björn Leifsson. Svo fór að nýjir aðilar náðu meirihluta hlutafjár.
Reynir sagðist ekki trúa öðru en að ný stjórn myndi sjá sóma sinn
í að láta reka sig.
meirihlutaeign í fjölmiðlinum.

Íbúð SSF við Landspítalann í Reykjavík var seld. Íbúðin hafði
verið á vegum styrktarsjóðs SSF fyrir félagsmenn sem hafa þurft
á læknismeðferð á halda. Ákveðið var á þingi SSF 2001 að kaupa
íbúðina og í kjölfarið var gerður samningur við Krabbameinsfélag
Íslands um að félagið myndi annast rekstur íbúðarinnar ásamt
úthlutun og utanumhald vegna hennar. Þann tíma sem félagsmenn SSF nýttu ekki íbúðina fékk Krabbameinsfélagið að nýta
hana fyrir krabbameinssjúklinga sem þurftu að sækja meðferð hjá
Geisladeild Landsspítalans. Í dag er starfsumhverfi SSF breytt og
félagsmönnum á landsbyggðinni hefur fækkað verulega. Þá hefur
tilkoma sjúkrahótelsins breytt mjög aðstöðu fólks á landsbyggðinni.
Því hefur íbúðin verið lítið notuð og ekki talið forsvaranlegt fyrir
Styrktarsjóð SSF að vera áfram með þessa fjármuni bundna í
fasteigninni. Krabbameinsfélagið átti 10% í íbúðinni og samið var
um að félagið keypti 90% hlut Styrktarsjóðs SSF. Nú sem áður
mun styrktarsjóður engu að síður aðstoða félagsmenn sína með
öðrum hætti og leita annara leiða við að aðstoða þá félagsmenn
sem annars hefðu nýtt sér íbúðina.
V

i ð s k i p t i
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Alþjóðaefnahagsráðsins um samkeppnishæfni
Ísland færist upp um sæti, í 30. sæti í árlegri
mælingu Alþjóðaefnahagsráðsins á samkeppnishæfni þjóða. Í
umsögn Alþjóðaefnahagsráðsins sagði að Ísland hefði færst upp um
sæti sökum umbóta á sviði þjóðhagfræðilegra þátta og tilslakana
á fjármálamarkaði. Þrátt fyrir erfiðleika undanfarinna ára njóti
Ísland áfram nokkurra sterkra stoða samkeppnishæfni og eru þar
sérstaklega nefnd heilbrigðis- og menntamál.
skýrsla

þjóða kom út.

A

l m e n n t

Gosið í Holuhrauni hélt áfram og náði nú um sjö kílómetra
frá gígunum í norðausturátt. Þetta var haft eftir Ármanni
Höskuldssyni, eldfjallafræðingi, í fréttum Ríkisútvarpsins en hann
hafði verið við mælingar á gossvæðinu. Hann sagði að heilmikil
kvika væri komin í hraunið. Hrauntungan hélt áfram að stækka.
Greint

var frá því í fréttum

Ríkisútvarpsins

að miklar

eiturgufur kæmu upp frá eldgosinu í Holuhrauni og mældust
í allt að sex kílómetra hæð yfir jörðu. Mest var af brennistein-

sdíoxíði og fundu vísindamenn fyrir eitureinkennum fyrsta dag
gossins. Haft var eftir vísindamönnum að fjörutíu milljónir rúmmetra hrauns hefðu komið upp í eldgosinu. Skjálftavirkni var
áfram mikil á svæðinu.
Lára Ómarsdóttir, fréttamaður Ríkisútvarpsins, greindi frá
því að tvær nýjar sprungur hefðu myndast miðja vegu milli
syðsta enda sprungnanna í

Holuhrauni og Dyngjujökli.

A

l m e n n t

Akrafell, flutningaskip Samskipa, strandaði á skeri við
Vattarnes, milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar. Mikill
leki kom að skipinu við strandið. Allar björgunarsveitir á Austfjörðum voru kallaðar út. Tólf manns voru um borð í skipinu,
engan sakaði. Skipið sat fast eftir strandið. Varðskipið Ægir kom
síðar á strandstað og vann að því að flytja dælur yfir í skipið.
Engin olíumengun var sjáanleg frá skipinu. Þór hélt af stað á
strandstað en til stóð að skipið tæki við vettvangsstjórn af Ægi
og dráttartauginni sem lá yfir í Aðalstein Jónsson. Ægir náði þó
ekki á strandsstað því Akrafell var dregið af strandsstað skömmu
fyrir miðnætti á háflóði af Aðalsteini Jónssyni. Skipið var dregið
til hafnar á Eskifirði. Skipið var mikið skemmt en engin mengun
stafaði frá skipinu. Síðar var greint frá því að stýrimaður skipsins
hefði sofnað.
V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Ný stjórn DV kom saman. Á fundinum var ákveðið að Hallgrímur
Thorsteinsson tæki við af Reyni Traustasyni sem ritstjóri blaðsins.
Hallgrímur tók strax við ritstjórn blaðsins og Reynir var leystur
undan starfsskyldum. Hann hafði gegnt stöðu ritstjóra blaðsins
síðustu 7 ár.
A

l m e n n t

Lítillega hafði dregið úr skjalftavirkni í Bárðarbungu en gosið
í Holuhrauni hélt áfram. Bláleit móða frá eldgosinu lá víða yfir
Austurlandi. Móðan var af völdum brennisteinsdíoxíðs og haft var
eftir Helgu Hreinsdóttur, framkvæmdastjóra Heilbrigðiseftirlits
Austurlands í fréttatíma Ríkisútvarpsins að fjöllin hyrfu í blámóðu.
V

i ð s k i p t i
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fjármálaráðherra , lagði fram
2015. Gert var ráð fyrir 4,1 milljarða
króna afgangi af rekstri ríkissjóðs árið 2015. Samhliða fjárlagafrumvarpinu voru lagðar fram tillögur um breytingar á virðisaukaskattskerfinu sem miðuðu að því að efra þrep yrði lækkað
úr 25,5% í 24% og lægra þrepið hækkað úr 7% í 12%, þ.m.t.
virðisaukaskattur á matvæli. Þá var lagt til að almenn vörugjöld
yrðu afnumin sem hefði áhrif á sykruð matvæli og drykkjarvörur,
byggingavörur, varahluti í bíla, stærri heimilistæki svo sem ísskápa
fjárlagafrumvarp ársins

34

og þvottavélar, auk annarra raftækja eins og sjónvörp og hljómflutningstæki. Einnig var lagt til að barnabætur yrðu hækkaðar
um 13%. Forystumenn stjórnarandstöðunnar á þingi gagnrýndu
frumvarpið. Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar,
og Guðmundur Steingrímsson, formaður Bjartrar framtíðar,
sögðu frumvarpið hygla þeim best stöddu og Katrín Jakobsdóttir,
formaður Vinstri grænna, sagði frumvarpið frjálshyggjutilraun.
Hækkun virðisaukaskatts á matvæli mætti mikilli gagnrýni stjórnarandstöðu, verkalýðshreyfingarinnar og fleiri aðila.
A

l m e n n t

Íslenska karlalandsliðið
í knattspyrnu hóf keppni
í undankeppni
miklum

EM

krafti

með

og einföldunar í rekstri líkt og gert hefur verið undanfarin ár.
Breytingar síðustu ára snúa annars vegar að aukinni skilvirkni og
einföldun á vinnulagi og hins vegar að hagræðingu vegna þess að
stórum verkefnum, t.d. fjárhagslegri endurskipulagningu viðskiptavina er að ljúka og staða bæði heimila og fyrirtækja fer jafnt og
þétt batnandi“ sagði í tilkynningunni. Þessar aðgerðir hafa leitt til
þess að stöðugildum hefur fækkað um 150 á undanförnum árum.
Í tilkynningu bankans sagði að fyrirséð væri að um 40 starfsmenn
til viðbótar láti af störfum fram að áramótum, 18 vegna uppsagna
nú, en aðrir vegna aldurs. Jafnframt sagði að afgreiðslu bankans
í Sandgerði yrði lokað og bakvinnsla sem starfrækt hefði verið í
Reykjanesbæ yrði flutt í starfsstöð bankans í Mjódd í Reykjavík.
Starfsmönnum úr Reykjanesbæ buðust störf þar. Þá var jafnframt
tilkynnt að starfsemi þjónustuvers bankans á Selfossi yrði hætt
og skiptiborð bankans á Akureyri yrði sameinað starfsemi þjónustuversins þar.

þegar

Tyrkjum á
Laugardalsvelli. Íslenska
liðið var mun betri aðilinn
á vellinum og vann öruggan 3:0 sigur.

Brennisteinsmengun

Gosmengun mældist mjög mikil á Reyðarfirði og var börnum

míkrógrömm á skömmum tíma á

þeir mættu

A

og viðkvæmum ráðlagt að halda sig innandyra í tilkynningu
frá Almannavörnum. Styrkur brennisteinsdíoxíðs fór upp í tæplega
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frá gosstöðvunum í

Holuhrauni

náði

nýjum hæðum þegar styrkur brennisteinsdíoxíðs fór yfir 3600

Reyðarfirði. Aldrei áður hefur
mælst svo hár styrkur í byggð hér á landi.

2600 míkrógrömm á rúmmetra sem var langhæsta gildi sem nokkurn tíman hafði mælst á Íslandi.
V

l m e n n t

S

t j ó r n

Stjórn BSRB
„hækka skatta

m á l

mótmælti fyrirætlunum stjórnvalda að
á nauðsynjavörur, draga úr áunnum rétti

atvinnulausra og aukningu á greiðsluþátttöku almennings

Fyrsti fundur fjármálastöðugleikaráðs fór fram í fjármála- og
efnahagsráðuneytinu. Í ráðinu sitja fjármála- og efnahagsráðherra,
sem er formaður ráðsins, seðlabankastjóri og forstjóri Fjármálaeftirlitsins. Fjármálastöðugleikaráð er formlegur samstarfsvettvangur
stjórnvalda um fjármálastöðugleika. Á heimasíðu ráðsins segir að
verkefni þess sé m.a. að móta opinbera stefnu um fjármálastöðugleika, meta efnahagslegt ójafnvægi, áhættu í fjármálakerfinu,
aðstæður sem þykja líklegar til að ógna fjármálastöðugleika og
skilgreina mögulegar aðgerðir til að varðveita stöðugleika.
Í markaðspunktum Greiningardeildar Arion banka kom fram

fyrir almannaþjónustu líkt

og hún birtist í frumvarpi til fjárlaga
fyrir árið 2015“ þetta kom fram í ályktun stjórnar BSRB.
A

l m e n n t

Íslenska kvennalandsliðið í knattspyrnu sigraði
3-0 á Laugardalsvelli í undankeppni HM.

lið Ísraela

Gosvirkni var áfram stöðug og jarðskjálftavirknin hélt áfram.
Mesta gosvirkni stóð frá miðgígnum í gígaröðinni.

að deildin teldi stjórnvöld kunna að vera að vanmeta áhrif
virðisaukaskattsbreytinga og breytinga á vörugjöldum. Sam-

kvæmt fjárlagafrumvarpinu var gert ráð fyrir að breytingin yrði
til lækkunnar á verðlagi um 0,2%. Í markaðspunktunum kom
fram að erfitt væri að meta bein verðlagsáhrif skattabreytinganna
en sagði þó að nokkrir þættir bentu til þess að verðlagsáhrifin
yrðu meiri en gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Þar vísa starfsmenn
greiningardeildarinnar til þess að hækkun á neðra þrepi virðisaukaskattsins skili sér líklega af meiri krafti út í verðlag en lækkun
efra þrepsins og afnám vörugjalda.
B

S
Ákæran

t j ó r n

á hendur

m á l

Gísla Frey Valdórssyni,

þáverandi

aðstoðarmaður innanríkisráðherra, var þingfest í héraðsdómi.

Gísli Freyr lýsti sig saklausan yfir ákæruliðum saksóknara og lagði
fram frávísunarkröfu byggða á þeim forsendum að rannsókn málsins
og ákæran sjálf hafi verið háð miklum annmörkum.
A

l m e n n t

a n k a m á l

Landsbankinn sagði upp 18 starfsmönnum bankans. Þetta kom
fram í tilkynningu frá bankanum vegna hagræðingaraðgerða
bankans. Í tilkynningu bankans kom fram að „áfram er unnið að
breytingum í Landsbankanum sem leiða munu til hagræðingar
35

Dagur íslenskrar náttúru var haldinn hátíðlegur. Umhverfisog auðlindaráðuneytið verðlaunaði Ríkisútvarpið annarsvegar fyrir
fjölmiðlaumfjöllun um umhverfis- og náttúruverndarmál og svo
hinsvegar Tómas J. Knútsson sem hlaut Náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholt, en Tómas stofnaði Bláa herinn, frjáls

félagasamtök sem hafa starfað síðan árið 1995 að umhverfisvernd
í hafinu.
V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Miðstjórn Alþýðusambandsins

gagnrýndi fjárlagafrumvarp

ríkisstjórnarinnar og sagði ríkisstjórnina ráðist gegn

Í ályktun miðstjórnar var lýst miklum
vonbrigðum með að „ríkisstjórnin velji með fjárlagafrumvarpi sínu
fyrir næsta ár að ráðast enn og aftur gegn hagsmunum launafólks
í stað þess að hefja uppbyggingu velferðarkerfisins. Því sé haldið
að launafólki að nauðsynlegt sé að mæta minni tekjum ríkissjóðs
með aðhaldsaðgerðum og margháttuðum skerðingum gagnvart
almenningi. Alþýðusambandið hafni alfarið þeim málflutningi.
Skattar á eignafólk og hátekjumenn hafa verið lækkaðir svo um
munar. Þá hafi skattar á fyrirtæki sem skila methagnaði verið lækkaðir umtalsvert þannig að samtals hafi ríkisstjórnin skert tekjur
sínar um tugi milljarða“ sagði í ályktun miðstjórnar ASÍ.
hagsmunum launafólks.

A

um 3,9% á síðustu tólf mánuðum. Launavísitala hækkaði um
0,6% í ágúst frá því í júlí árið 2014 og hafði hækkað um 6,3% á
síðustu tólf mánuðum.
Samkeppniseftirlitið ákvað að sekta Mjólkursamsöluna um
370 milljónir króna fyrir misnotkun á markaðsráðandi stöðu.
Niðurstaða eftirlitsins var að MS hefði selt smærri keppinautum
sínum mjólk á hærra verði, en fyrirtækjum tengdum MS. Það
hafi veikt keppinauta. MS tilkynnti strax að fyrirtækið hygðist
áfrýja ákvörðuninni.
Starfsmannafélag Kópavogsbæjar

tilkynnti að yrði ekki búið að samþykkja samninga fyrir dagana
14., 15., 21. og 22. október myndu félagsmenn leggja niður
störf. Félagið tilkynnti að ótímabundið verkfall myndi hefjast 1.
nóvember. Haft var eftir Jófríði Hönnu Sigfúsdóttur, formanni
starfsmannafélagsins, í fréttum Ríkisútvarpsins að verkfall kæmi
til með að lama starfsemi grunnskóla, leikskóla, sundlauga, íþróttamannvirkja og skrifstofa Kópavogsbæjar.

l m e n n t

B
Flutningaskipið Green Freezer strandaði á skeri í Fáskrúðsfirði.
Björgunarsveitir á Austurlandi voru allar kallaðar út, þar
með talið björgunarbáturinn Geisli og aðrir bátar allt frá
Vopnafirði til Hornafjarðar. Óttast var um mengunarslys en
svo varð ekki og allt fór vel á endanum. Illa gekk þó að ná skipinu
á flot þar sem m.a. dráttartaugin slitnaði. Ákveðið var að bíða eftir
olíuskipi sem gæti dælt olíu frá skipinu svo að það myndi léttast
til auðvelda í framhaldinu að draga það af strandstað.
V

samþykkti verkfallsboðun

með miklum meirihluta greiddra atkvæða félagsmanna. Félagið

i ð s k i p t i

o g

Viðskiptaráð Íslands

e f n a h a g s m á l

og

Samtök

a n k a m á l

Mikið hafði verið deilt á ákvörðun stjórnarformanns
Bankaráðs Seðlabankans fyrir að greiða málskostnað Más
Guðmundssonar, seðlabankastjóra. Már hafði stefnt Seðlabankanum fyrir dóm árið 2010 vegna þess að hann taldi laun sín
vera lægri en þau ættu að vera, eftir úrskurð kjararáðs. Már tapaði
dómsmálinu í Hæstarétti en bankinn greiddi málskostnað hans.
Bankaráð ákvað engu að síður á fundi sínum að málskostnaðurinn
yrði ekki greiddur af bankanum. Minnihlutinn í bankaráði Seðlabankans taldi sanngirnisrök vera fyrir því að greiða málskostnaðinn
upp á 7,4 milljónir króna.

atvinnulífsins stóðu fyrir

S

fundi um framvindu og horfur í ríkisrekstri og spurðu í

t j ó r n

m á l

ljósi fjárlagafrumvarpsins hvort aðhaldi í ríkisrekstri væri
lokið. Á fundinum kom fram skýr krafa um að bregðast yrði við
skuldastöðu ríkissjóðs m.a. með sölu ríkiseigna t.d. allt að 30%
hlut í Landsvirkjun.

A

l m e n n t

Landhelgisgæslan losaði loks flutningaskipið Green Freezer
af strandstað, en skipið hafði strandað í sunnanverðum
Fáskrúðsfirði. Búið var að dæla olíu úr skipinu til að létta það.
Skipið var dregið til hafnar á Fáskrúðsfirði þar sem hafist var
handa við losun áður en endanlega yrði hægt að fara yfir skemmdir skipsins.
Ekkert lát var á gosinu í Holuhrauni. Hraunið sem komið hafði
upp úr Holuhrauni var nú orðið 37 ferkílómetrar.
V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Kaupmáttur launa hækkaði um 0,3% í ágúst frá því í júlí árið
2014 skv.tölum Hagstofunnar. Kaupmáttur launa hafði hækkað

Ríkisútvarpið greindi frá rannsókn Hagstofunnar um kjörsókn
síðustu sveitarstjórnarkosninga. Í
rannsókninni kom fram að innan við
helmingur kjósenda á aldrinum 20
til 29 ára hefðu nýtt sér kosningarétt
sinn í sveitarstjórnarkosningum. Rétt
tæplega helmingur fólks á aldrinum
25 til 29 ára greiddi atkvæði og aðeins
45,4 prósent 20 til 24 ára. Kjörsókn var mest meðal fólks á aldrinu
60 til 79 ára, um og yfir 80 prósent. Kjörsókn í heildina var 66,5
prósent og er sú lakasta í lýðveldissögunni.
V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Fram kom í tilkynningu frá Rannsóknarsetri verslunarinnar að
ferðamenn hefðu greitt 17 milljarða fyrir vörur og þjónustu
með greiðslukortum sínum í ágúst 2014. Það er 2,7 milljörðum
krónum meira en í sama mánuði árið 2013. Í tilkynningu Rannsóknarsetursins sagði að á síðustu tólf mánuðum hefði erlend greiðslukortavelta aukist um rúm 19 prósent.
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Aðalfundur Læknafélags Íslands fór fram í Kópavogi. Á fundinum var ákveðið að skora á ráðamenn á Íslandi að gera „íslenskt
heilbrigðiskerfi að fýsilegum atvinnuvettvangi fyrir lækna með því
að leiðrétta kjör þeirra“.
A

l m e n n t

i ð s k i p t i

Gunnar Bragi Sveinsson,

o g

A

utanríkisráðherra, tilkynnti að

l m e n n t

Skjálftavirkni var áfram mikil í norðvestanverðum Vatnajökli
og ekkert virtist draga úr gosinu.
V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

samþykktu með miklum

Verkfallsaðgerðir áttu að hefjast þann 27. október. Þetta var í fyrsta
sinn sem læknar boða til verkfalls á Íslandi frá því að þeir fengu
takmarkaðan verkfallsrétt fyrir nær 30 árum.
meirihluta í atkvæðagreiðslu að boða til verkfalls.

e f n a h a g s m á l

e f n a h a g s m á l

Peningastefnunefnd Seðlabankans ákvað að halda vöxtum
bankans óbreyttum. Í tilkynningu Seðlabankans sagði að dregið
hefði úr hagvexti á fyrri hluta ársins en að þróunin hafi verið í
meginatriðum í samræmi við ágústspá Peningamála. Verðbólgan
hefur verið undir markmiði í átta mánuði samfleytt.
Ólafur Stephensen var ráðinn framkvæmdastjóri Félags
atvinnurekenda. Hann tók við af Almari Guðmundssyni, sem
hafði tekið við starfi framkvæmdastjóra Samtaka iðnaðarins. Ólafur
hafði fyrr á árinu látið af störfum sem ritstjóri Fréttablaðsins.

t j ó r n

m á l

Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði frávísunarkröfu Gísla Freys
Valdórssonar, þáverandi aðstoðarmanns innanríkisráðherra,
í lekamálinu svokallaða.
A

Október
i ð s k i p t i

o g

Félagsmenn í Læknafélagi Íslands

S

l m e n n t

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu vann lið Letta, 0-3, í
Riga í undankeppni EM. Íslenska liðið hafði þar með unnið fyrstu
tvo leiki undankeppninnar og var það í fyrsta sinn sem íslenska
landsliðið hefur haft fullt hús stiga eftir tvær fyrstu umferðir
undankeppninnar.
Rjúpnastofninn hafði tekið við sér eftir að hafa dalað mikið
undanfarin ár. Náttúrufræðistofnun Íslands taldi rjúpnastofninn
þola að veiddar yrði 48 þúsund rjúpur. Umhverfisráðuneytið
tilkynnti óbreytt veiðifyrirkomulag þar sem veiðidagarnir yrðu 12
talsins og skiptust á fjórar helgar, frá 24. október – 16. nóvember.

S

t j ó r n

Birgitta Jónsdóttir,
A

m á l

gegn hryðjuverkasamtökunum Íslamska ríkið.

Þorbjörn Jónsson, formaður Læknafélags Íslands, sagði
í fréttum Ríkisútvarpsins að slitnað hefði upp úr fundi
samninganefndar lækna og ríkisins. Hann sagði næstu skref
vera fólgin í því að leita eftir umboði lækna fyrir verkfallsboðun
í lok október.

V

t j ó r n

ríkisstjórnin hefði ákveðið að lýsa yfir stuðningi við aðgerðir

Mánuður var liðinn frá því hraungos hófst í Holuhrauni
norðan Vatnajökuls. Nokkuð stöðug gosvirkni hafði til þessa
verið í sprungunni frá byrjun en gosið er talið eitt mesta hraungos á Íslandi í áratugi.
Hraunið úr Holuhrauni
var nú orðið um 44 ferkílómetrar að lengd var
haft eftir vísindamönnum
í fréttum Ríkisútvarpsins.
Til samanburðar var nefnt
að Mývatn væri 37 ferkílómetrar. Hraunið hafði á þessum tímapunkti náð yfir veginn um
Gæsavatnaleið.
V

S

m á l

þingmaður

Pírata,

benti á að hryðju-

verkasamtökin sem kenna sig við íslamska ríkið, væru með

l m e n n t

skráð lén á Íslandi, www.khalifah.is. Málið var litið alvarlegum

augum og var síðunni lokað.

Margir Íslendingar fylgdust grannt
með bardaga Gunnars Nelson og Rick
Story frá Bandaríkjunum, í UFC sem
fór fram í Svíþjóð. Rick Story kom
mörgum að óvörum og hafði betur í
bardaganum.

A

l m e n n t

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu vann einn fræknasta
sigur Íslands frá upphafi þegar liðið lagði Holland á
heimavelli, 2-0 í undankeppni EM. Eftir leikinn var Ísland efst í
riðlinum með fullt hús stiga ásamt Tékklandi. Robin van Persie,
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fyrirliði Hollands og ein af
þeirra skærustu stjörnum,
var svekktur í leikslok en
sagði í íþróttafréttatíma
Ríkisútvarpsins að íslenska liðið ætti hrós skilið
fyrir sína frammistöðu.
V

i ð s k i p t i

o g

Annað tölublað SSF blaðsins kom út. Hægt er að nálgast tölublöð
SSF á heimasíðu samtakanna, www.ssf.is, með því að smella á liðinn
„Bókasafn“ og þar er hægt er að nálgast öll tölublöð SSF – blaðsins.
V

e f n a h a g s m á l

Bandaríska matsfyrirtækið Standars & Poor›s breytti horfum
íslensku bankanna úr stöðugum í jákvæðar. Fyrirtækið hafði
jafnframt metið horfur íslenska ríkissins með sama hætti nokkrum
mánuðum fyrr og fært íslenska ríkið úr stöðugum horfum yfir í
jákvæðar horfur. Ástæðan fyrir betri horfum nú en áður er sögð
sú að draga muni úr efnahagslegu ójafnvægi hérlendis.
A

l m e n n t

Gos úr Holuhrauni hélt áfram og skjálftavirkni í Bárðarbungu
var enn mikil. Gasmengunin frá gosinu var óvenjumikil að sögn
Ármanns Höskuldssonar, eldfjallafræðings. Hægur vindur hafði
verið undanfarna daga sem hafði orðið til þess að mengun hafði
lagst yfir landið og valdið fólki óþægindum.
Listasafn Íslands

átti

130

o g

e f n a h a g s m á l

Fréttastofa Ríkisútvarpsins greindi frá kynningarfundi
hagdeildar ASÍ á hagsspá sinni. Í spánni kom fram að horfur
í efnahagslífinu væru betri en þær höfðu verið í langan tíma.
Fjárhagsstaða heimilanna hefði batnað, skuldir minnkað og kaupmáttur aukist. Hagdeild ASÍ spáði því að hagvöxtur til 2016 verði
3,1% til 3,5%.
Verkfall tónlistarkennara hófst þegar yfir 500 kennarar í
Félagi tónlistarkennara lögðu niður störf. Verkfallsboðun hafði
verið samþykkt með miklum meirihluta en lítið hafði þokast áleiðis
á samningafundum samningsnefnda félags tónlistarskólakennara
og Sambands íslenskra sveitarfélaga að sögn Sigrúnar Grendal,
formanns Félags tónlistarskólakennara.
Hagstofan birti launavísitölu á vefsíðu sinni. Þar kom fram
að laun hefðu hækkað um 6,2% á síðustu tólf mánuðum.
Launavísitalan hækkaði um 0,7% í september og kaupmáttur
launa hækkaði um 4,3% síðustu tólf mánuði.
B

ára afmæli, en það var stofnað á

130 árum í Kaupmannahöfn. Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra, setti afmælishátíðina
sem stóð út árið 2014.

i ð s k i p t i

a n k a m á l

þessum degi fyrir

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja
opnaði upplýsingasíðu á Facebook.
Hægt er að fylgjast með því sem er að
gerast í starfi SSF með því að slá „Samtök
starfsmanna Fjármálafyrirtækja“ í leitarstreng Facebook og “læka”
við síðuna.
V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Annasamt var á skrifstofum Ríkissáttasemjara en þar var m.a.
fundað með félagi tónlistarkennara, lækna og skurðlækna
og starfsmannafélagi Kópavogsbæjar en allt útlit var fyrir
að það gæti komið til verkfallsaðgerða hjá þessum hópum.

MÍNAR SÍÐUR á heimasíðu SSF opnaði. MÍNAR SÍÐUR er

vefur sem auðveldar félagsmönnum aðgengi að umsóknum,

Með tilkomu síðunnar eru umsóknir aðgengilegri fyrir félagsmenn og úthlutunin
auðveldari. Hægt er að nálgast Mínar síður ásamt leiðbeiningum
um notkun þeirra á heimasíðu SSF.
stöðu og afgreiðslu úr sjóðum félagsins.

Starfsfólki í bankaþjónustu hélt áfram að fækka þegar
Arionbanki tilkynnti um uppsagnir 18 starfsmanna. Að auki
var tilkynnt að afgreiðslu bankans á Hólmavík yrði lokað en við
það fækkar um tvo starfsmenn til viðbótar. Í tilkynningu frá bankanum kom fram að þetta væri liður í hagræðingarferli bankans.
Á undanförnum árum hefur 16 útibúum verið lokað og starfsfólki
bankans hefur fækkað um 120 frá árslokum 2009.

M iðstjórnarfundur S amtaka starfsmanna norrænna
fjármálafyrirtækja (NFU) var haldinn í Reykjavík. SSF hefur
verið fulltrúi Íslands sem aðili að NFU frá upphafi en samtökin
voru stofnuð árið 1953 sem Norræna bankamannasambandið.
Meginhlutverk NFU í dag er að vera sameiginlegur umsagnaraðili
aðildarfélaganna gagnvart lagafrumvörpum Evrópusambandsins.
A

l m e n n t

Styrkleikalisti FIFA mat styrkleika íslenska karlalandsliðsins
í knattspyrnu fremstan Norðurlandaþjóða. Íslenska liðið var
komið upp í 28. sæti og hefur aldrei verið ofar og efst Norðurlandaþjóðanna. Íslenska liðið hafði náð miklum viðsnúningi og
hafði hækkað um 103 sæti frá því í apríl árið 2012 þegar liðið
var í 131. sæti.
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Mikið
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Landhelgisgæslunnar á 250 MP5
Við fyrstu var talið að lögreglan hefði keypt
byssurnar en síðar kom í ljós að það hefði verið Landhelgisgæslan
sem svo vildi meina að þær hefðu verið gjöf frá norska hernum. Það
gat Dag Aamont, upplýsingafulltrúi norska hersins, ekki staðfest í
samtali við Fréttastofu Ríkisútvarpsins og kannaðist ekki við neinn
gjafagjörning í þessu sambandi.
var deilt um kaup

hríðskotabyssum.

Greint var frá því í Morgunblaðinu að um 2.000 starfsmenn
viðskiptabanka og sparisjóða hefðu misst vinnuna frá hruni,
þar af 1.500 konur. Flestum bankastarfsmönnum, eða 1.200,
var sagt upp á árunum 2008 til 2009 en um 800 hafa misst vinnuna til viðbótar síðan þá. Hlutfall kvenna í störfum í bönkum
hefur verið á bilinu 70 til 80% undanfarin 30 ár og það eru fyrst
og fremst konur sem eru að missa störfin núna. „80 til 90% af
þeim sem eru að missa vinnuna í viðskiptabankaþjónustunni eru
konur. Fyrst í hruninu var þetta nokkuð jafnt, karlar og konur
sem misstu vinnuna, en af þeim 800 sem hafa misst vinnuna
frá 2010 til dagsins í dag eru örugglega um 600 konur,» sagði
Friðbert Traustason, framkvæmdastjóri Samtaka starfsmanna
fjármálafyrirtækja í Morgunblaðinu.
V
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Samantekt lögreglu um mótmælin á Austurvelli árin 20082011 sem Geir Jón Þórisson, þáverandi yfirlögregluþjónn hjá
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var afhent fjölmiðlum á grundvelli úrskurðar úrskurðarnefndar um upplýsingamál. Skýrslan fékk
heilmikla umfjöllun en í henni er m.a. ítarlega fjallað um upplifun
lögreglunnar sem stóð vaktina við Alþingishúsið í mótmælunum
á árunum 2008-2011. Skýrslan fékk m.a. mikla gagnrýni sökum
þess að fjölmörg nöfn voru læsileg þótt búið sé að strika yfir þau,
lögreglan sagði að mistök hefðu átt sér stað.
A

Fyrsta

o g

e f n a h a g s m á l

tímabundna verkfall lækna hófst í fyrstu boðuðu

Þessi verkfallslota varði í tvo sólarhringa og
fóru læknar á Kvenna- og barnasviði, Rannsóknarsviði Landspítala
og læknar á heilsugæslustöðvum landsins að ákveðnum marki í
verkfall. Allri bráðaþjónustu var sinnt.
verkfallslotunni.

A

l m e n n t

Fundað var í kjaradeilu félags tónlistarkennara og Sambands
íslenskra sveitarfélaga í húsakynnum Ríkissáttasemjara. Sigrún
Geirdal, formaður félags tónlistarkennara, sagðist ekki finna neina
vöfflulykt í fréttum Ríkisútvarpsins aðspurð að því hvernig samningaviðræðum miðaði. Verkfall tónlistarkennara hafði næstum
varað í viku.
Gosmengun hélt áfram að plaga landsmenn. Í Suðursveit að
Jökulsárlóni fór gosmengun upp í um 3.000 mikrógrömm af
brennisteinsdíoxíði á rúmmetra.

S
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t j ó r n

m á l

varð í fyrsta sæti sjötta árið í röð í árlegri úttekt

alþjóða efnahagsráðsins, World Economic Forum á jafnrétti

karla og kvenna. Í úttektinni eru efnahagsleg og pólitísk völd,
menntun og heilbrigðismál mæld.

e f n a h a g s m á l

Ársfundur Alþýðusambands Íslands var haldinn. Á fundinum
var Gylfi Arnbjörnsson endurkjörinn sem forseti sambandsins.
Gylfi hlaut tæp 75 prósent atkvæða og Ragnar Þór Ingólfsson,
stjórnarmaður í VR, rúm 25 prósent.

S

i ð s k i p t i

l m e n n t

Allra mesta mengun sem mælst hefur í byggð mældist á
Hornafirði. Styrkleiki gosmengunarinnar mældist 21.000
míkrógrömmum á rúmmetra sem er rúmlega þrefalt meira en
hæsti toppur hafi mælst þar áður. Fólki var ráðlagt að halda sig
innan dyra og ekki að reyna á sig. Ekkert virtist draga úr gosinu
í Holuhrauni.
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Verkfallslota

hjá læknum stóð yfir sem og verkfall

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, sagði í fréttatíma Ríkisútvarpsins að verkfall lækna
væri sérstakt áhyggjuefni fyrir Ísland þar sem eftirspurn eftir
læknum sé mikil annars staðar á Norðurlöndunum þar sem hærri
laun bjóðist. Kristján Þór Júlíusson, heilbrigðisráðherra, sagði ekki
tímabært að setja lög á verkfall lækna.
tónlistarskólakennara.

V
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UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, gaf út skýrsluna
Kreppubörnin, áhrif efnahagskreppunnar á velferð barna í
ríkum löndum. Í skýrslunni kom fram að fátækt barna hefur
aukist mest á Íslandi á árunum 2008 til 2012 af ríkjum OECD.
Ísland er í neðsta sæti af fjörutíu og einu ríki og er næst á eftir
Grikklandi. Mest fátækt er hjá börnum innflytjenda á Íslandi eða
um 38%. Borin voru saman gögn frá 41 ríki innan OECD og
Evrópusambandsins og athugað hvort fátækt barna hafði aukist
eða minnkað frá árinu 2008. Í skýrslunni segir að fátækt barna á
Íslandi hafi aukist um 20% frá árinu 2008 til 2012 eða frá 11,2%
og 31,6%.
Hagstofan birti útreikninga sína á verðbólgu septembermánaðar.
Verðbólga mældist þá 1,9% sem var tíunda mánuðinn í röð þar
sem verðbólgan mældist innan verðbólgumarkmiða Seðlabankans, að húsnæðisverði undanskyldu nam verðbólga síðustu tólf
mánuði 0,5%.

M

V

e n n i n g

Hross í oss kvikmynd Benedikts Erlingssonar
og Friðriks Þórs Friðrikssonar hlaut
kvikmynda-verðlaun Norðurlandaráðs
en verðlaunahátíð Norðurlandaráðs var
haldinn í Stokkhólmi. Þetta var í fyrsta sinn í
sögu Norðurlandaráðs sem Ísland hlýtur þau
verðlaun. Þá fékk Reykjavíkurborg náttúru- og
umhverfisverðlaun ráðsins.
A
Mikil

l m e n n t

Akureyri og mældist styrkur
4.000 míkrógrömm á rúmmetra þegar

i ð s k i p t i
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Landssamband íslenskra útvegsmanna og
Samtök fiskvinnslu-stöðva sameinuðust í
eitt félag, Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi.
Með því lagðist LÍÚ niður í þeirri mynd
sem það hafði verið. Markmið nýrra og
sameinaðra samtaka er að „gæta hagsmuna
íslensks sjávarútvegs í heild og sinna verkefnum í sjávarútvegi, veiðum, umhverfisvernd,
menntun, markaðssetningu og sölu“ sagði
í tilkynningu nýrra samtaka. Á stofnfundinum tók Jens Garðar
Helgason við formennsku af Adolfi Guðmundssyni sem gegnt
hafði formennski í LÍÚ frá því árið 2008.

gosmengun mældist á

brennisteinsdíoxíðs um
verst var.
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Formannskosning fór fram í Norðurlandaráði en þing
Norðurlandaráðs fór fram. Aldrei áður hafði það gerst að
formannsefni í Norðurlandaráði fengi mótframboð, hvað þá að
frambjóðendurnir kæmu frá sama landi. Venja hafði skapast um að
valnefnd tilnefndi formannsefnið. Fulltrúar vinstri flokka í ráðinu
ákváðu mörgum að óvörum að bjóða fram Steingrím J. Sigfússon sem forsetaefna en valnefndin hafði áður tilnefnt Höskuld
Þórhallsson til forseta ráðsins. Svo fór að Höskuldur Þórhallsson
var kjörin forseti Norðurlandaráðs. Steingrímur fékk níu atkvæði
en Höskuldur 52 atkvæði.
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Íslenska

Baldvins Z
Lübeck í
Þýskalandi. Þorsteinn Bachmann, einn aðalleikara myndarinnar,
veitti verðlaununum viðtöku.
kvikmyndin

Vonarstræti

í leikstjórn

fékk aðalverðlaun norrænu kvikmyndadaganna í

V

i ð s k i p t i

Þrátt

o g

e f n a h a g s m á l

fyrir stífa samingafundi hjá samninganefnd

tónlistarkennara og

Sambands

Félags

íslenskra sveitarfélaga í

húsakynnum Ríkissáttasemjara þokaðist lítið áfram í kjaradeilu
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RB hélt fagráðstefnu á Icelandair Hótel Natura Reykjavík.
Yfirskrift ráðstefnunnar var Framtíðin í upplýsingatækni
fjármálafyrirtækja 2.0. Færri komust að en vildu því mikill áhuga
var fyrir ráðstefnunni sem snéri að því hvernig upplýsingatækni
í fjámálageiranum mun þróast á næstu árum. Fyrirlesarar voru
David Rowan, ritstjóri Wired Magazine, Birna Einarsdóttur,
bankastjóri Íslandsbanka, Jean Yves BRUNA, framkvæmdastjóri
stefnumála og þróunar hjá Sopra Banking Software, Theódór
Gíslason, sérfræðingur í tölvuöryggismálum hjá Syndis, Ragnheiður
Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Hugsmiðjunnar, Friðrik Þór
Snorrason, forstjóri RB, og Þorstein Björnsson, framkvæmdastjóri
Viðskiptaþróunar og ráðgjafar hjá RB.

S

t j ó r n

þeirra. Verkfall hafði staðið yfir hjá tónlistarkennurum í á aðra viku.

A

Farþegaflugvél lenti á Keflavíkurflugvelli með mann sem
talin var bera Ebólu- veiruna. Almannavarnarnefnd var virkjuð
en síðar kom í ljós að ekki var um Ebólu að ræða.
Um 4.500 manns komu saman á Austurvelli að mati lögreglu
til að mótmæla. Ýmist var verið að mótmæla ríkisstjórninni,
hækkun virðisaukaskatts á matvæli, afturköllun Evrópusambandsaðildar sem og að sýna tónlistarkennurum og læknum samstöðu.
Forsætisráðherra sagðist sammála sumu en öðru ekki.
V

m á l

Alþjóðlega Norðurslóðaráðstefnan - Arctic Circle – var
sett í Hörpu. Um 1400 manns sóttu ráðstefnuna frá 34 löndum
þ.m.t. fjölmargir fulltrúar erlendra ríkisstjórna, vísindamönnum
og fulltrúum stórra fyrirtækja. Angela Merkel, Þýskalandskeisari,
ávarpaði ráðstefnuna frá Þýskalandi en Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti Íslands, hélt opnunarræðu og í kjölfarið ávarpaði Sigmundur
Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, ráðstefnuna.

l m e n n t
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Verkfallslota hófst hjá skurðlæknumog stóðu yfir í tvo
sólarhringa. Tveggja daga verkfall á flæðisviði og aðgerðasviði
spítalans hófst.
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A
Fólki

undirritaðir hjá Ríkissáttasemjara örfáum klukkustundum áður
en boðað verkfall átti að hefjast.

l m e n n t

Húsavík

var ráðlegt að halda sig innandyra á

sökum

V
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mikillar gosmengunnar en styrkur brennisteinsdíóxíðs mældist
þar hæst 4.800 míkrógrömm á rúmmetra um tíma. Ekkert lát
virtist vera á gosinu í Holuhrauni.
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Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ráðlagði breytta
stýrivexti, úr 6% í 5,75%. Stýrivextir höfðu haldist óbreyttir í
tvö ár. M‘ar Guðmundsson, Seðlabankastjóri, sagði í samtali við
Ríkisútvarpið að „allir dauðöfunda Íslendinga af stöðunni í efnahagsmálum“. Hann sagði að útlitið væri harla gott ef framtíðarspár
bankans rætast. Verðbólga hafði verið undir 2,5% prósenta markmiði Seðlabankans síðan í febrúar og hafði minnkað enn frekar í
haust. Í október mældist hún 1,9% miðað við 3,6% á sama tíma
árið 2013.
M

e n n i n g

Iceland Airwaves tónlistarhátíðin í Reykjavík var sett. Við
upphaf hátíðarinnar stigu um 50 hljómsveitir og listamenn á svið
á sjö tónleikastöðum víðs vegar um miðborg Reykjavíkur. Alls
koma um 220 listamenn fram á hátíðinni, þar af um 70 erlendar
hjómsveitir. Áætlað er að um 9000 manns hafi sótt hátíðina.
V
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Ekkert gekk í að semja við lækna og tónlistarkennara. Tónlistarkennarar höfðu verið í verkfalli í um tvær vikur og þá höfðu
læknar boðað áframhaldandi verkfallsaðgerðir.
B

a n k a m á l

Landsbankinn tilkynnti um hagnað bankans um 20 milljarða
króna fyrstu níu mánuði ársins 2014. Það er tveimur milljörðum
króna minna en á sama tíma árs 2013. Í tilkynningu bankans
kemur fram að lækkun hagnaðar stafi af hækkun skatta en skv.
tilkynningu nam hækunin um 32%.
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Fjáraukafrumvarpið var lagt fyrir Alþingi. Í frumvarpinu kom
fram að afkoma ríkissjóðs batnar um hátt í 46,7 milljarða króna
á árinu 2014. Skýringin er arðgreiðslur frá bönkum og lækkun
skuldar Seðlabankans við ríkissjóð.
V
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bæjarstarfsmanna í
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Kópavogi

var aflýst skömmu

áður en það átti að hefjast á þessum degi.

Samningar voru
41

Mikið hafði verið um erlenda oginnlenda kvikmyndaframleiðslu
á Íslandi á árinu, Ríkisútvarpið greindi frá því í úttekt á
fjáraukalögum að ríkissjóður endurgreiði 1,4 milljarða árið
2014 vegna kvikmyndaframleiðslu og hefur þessi upphæð aldrei
verið hærri. „Kvikmyndaiðnaður á Íslandi veltir því rúmum sjö
milljörðum á þessu ári. Langstærstur hluti þeirrar upphæðar er
tilkominn vegna erlendra kvikmyndaverkefna. Á fjárlögum ársins
2014 var gert ráð fyrir 837 milljóna króna framlagi í endurgreiðslur
vegna kvikmyndagerðar“ sagði í frétt Ríkisútvarpsins. Í frumvarpi
til fjáraukalaga bættust 580 milljónir við þá upphæð og heildarupphæðin því 1,4 milljarðar.
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Sigundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, og Bjarni
Benediktsson, fjármálaráðherra, héldu blaðamannafund í
Hörpu um leiðréttingu
verðtryggðra fasteignaveðlána. Fram kom að
mun fleiri hefðu sótt um
skuldaleiðréttingu en búist
hefði verið við. Á fundinum
kom fram að skuldir heimila
sem féllu undir skilyrði skuldaleiðréttingar lækkuðu um 20% og
meðallækkun næmi 1.350 þúsund krónum. Sigmundur sagði að
engu að síður væri verið að uppfylla fyrirheit og að niðurstaðan
væri margt betri en hann hefði gert ráð fyrir. Bjarni sagði að bætt
staða í ríkisfjármálunum leyfði meiri hraða í aðgerðunum en áður
hafði verið gert ráð fyrir. „Við náum að lágmarka vaxtakostnaðinn
með því að hraða þessum aðgerðum,“ var haft eftir Bjarna í fréttum Ríkisútvarpsins. Gert hafði verið ráð fyrir að fjármögnun
aðgerðanna yrði lokið í árslok 2016 en ekki 2017 eins og áður
hafði verið áætlað. „Ríkissjóður borgar alltaf reikninginn vegna
þess að þetta er fjármagnað af skattfé sem hefði þá verið hægt að
ráðstafa í að lækka skuldir eða eitthvað annað,“ sagði Friðriki Már
Baldursson, prófsessor í hagfræði, um skuldalækkunaraðgerðir
ríkisstjórnarinnar í fréttum Ríkisútvarpsins.
T ilkynning barst til fjölmiðla frá H önnu B irnu
Kristjánsdóttur, innanríkisráðherra, varðandi játningu
fyrrverandi aðstoðarmanns síns Gísla Freys Valdórssonar.
Fram kom í tilkynningunni að Gísli hefði játað að hafa afhent
skjal úr ráðuneytinu varðandi hælisleitanda til fjölmiðla í nóvember 2013. „Trúnaðarbrot Gísla Freys gagnvart mér, ráðuneytinu
og almenningi öllum er algjört og alvarlegt. Gísli Freyr hefur
ítrekað haldið fram sakleysi sínu, ekki aðeins gagnvart yfirvöldum
og fjölmiðlum, heldur einnig gagnvart samstarfsfólki sínu og
yfirmönnum í ráðuneytinu. Í framhaldi af játningu Gísla Freys
var honum fyrirvaralaust vikið úr störfum í ráðuneytinu“ sagði í
tilkynningu Hönnu Birnu.
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Gísli Freyr Valdórsson

var dæmdur til átta mánaða

skilorðsbundinnar fangelsisrefsingar fyrir að leka minnisblaði

Tony Omos í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Gísli Freyr sagði í dómsal eftir að dómur var kveðinn upp að hann
myndi una dóminum.
um hælisleitandann

Formanna- og trúnaðarmannafundur SSF var á Selfossi. Um 80
félagar úr stjórnum og trúnaðarmannahópi aðildarfélaga SSF komu
saman. Á fundinum var lögð áhersla á stöðu kjarasamningsmála
ásamt kröfugerð og launaþróun félagsmanna. Undirbúningur fyrir
komandi kjaraviðræður hafði staðið yfir innan vébanda Samtaka
starfsmanna fjármálafyrirtækja. Farið höfðu fram trúnaðarmannafundir hjá aðildarfélögum þar sem kallað var eftir umræðum
um komandi kjarasamningsviðræður og kröfugerð SSF.
M

e n n i n g

Menntamálaráðherra

skipaði

Ara Matthíasson

í embætti

þjóðleikhússtjóra til næstu fimm ára, frá og með

1. janúar
2015. Hann tekur við af Tinnu Gunnlaugsdóttur sem hefur verið
þjóðleikhússtjóri frá árinu 2005.
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lækna á heilsugæslum höfuðborgarsvæðisins,

á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni og á kvenna- og
barnasviði og rannsóknarsviði Landspítala hófst. Ekkert miðaði

áfram á samningafundum deiluaðila. Gert var ráð fyrir að þessi
verkfallslota stæði yfir í tvo sólarhringa.

Skurðlæknar lögðu niður störf og bættust í hóp þeirra lækna
sem voru í miðri verkfallslotu. Einungis var bráðatilvikum sinnt
hjá skurðlæknum en verkfall þeirra stóð yfir í þrjá daga.
1,7% Íslendinga sem eru í vinnu voru fjarverandi vegna veikinda
í meira en eina viku á síðasta ári, þetta kemur fram í Norrænum
hagtölum og fréttastofa Ríkisútvarpsins greindi frá. Hlutfallið á Íslandi er það lægsta af Norðurlöndunum. Fjarvistir vegna
veikinda voru mestar í Noregi, 3,5%, þar á eftir koma Finnar með
2,6%, og Svíar með 2,3%. Fjarvistir kvenna vegna veikinda eru
almennt meiri er karla. 1,7% kvenna í Danmörku og á Íslandi voru
fjarverandi í meira en eina viku í fyrra en 4,3% norskra kvenna.
B

tilkynnti að bankinn hefði hagnast um

18,2

Það er 2,8 milljörðum meiri hagnaður en en á sama tímabili árið
2013.

e f n a h a g s m á l

Björn Ingi Hrafnsson keypti 70% hlut í fjölmiðlafyrirtækinu
DV. Í tilkynningu frá Birni segir að Pressan, móðurfélag Vefpressunnar og vefmiðlanna Pressan.is, Eyjan.is og Bleikt.is, hafi náð
samkomulagi við eigendur meirihluta hlutafjár í útgáfufélagi DV.
Kaupin voru tilkynnt Samkeppniseftirlitinu og beðið var endanlegrar staðfestingar þaðan.
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Hanna Birna Kristjánsdóttir tilkynnti afsögn sína úr embætti
innanríkisráðherra. „Eftir umtalsverða umhugsun hef ég nú
tilkynnt formanni Sjálfstæðisflokksins að ég vilji hætta sem ráðherra
og sækist ekki lengur eftir að gegna embætti innanríkisráðherra,“
sagði Hanna Birna Kristjánsdóttir, þáverandi innanríkisráðherra
í yfirlýsingu, um starfslok sín sem ráðherra. Hanna Birna sagði í
yfirlýsingunni að ár væri nú liðið frá upphafi lekamálsins og „með
þær upplýsingar um atburðarrásina, sem nú liggja á borðinu, er
ljóst að aðstoðarmaður minn braut af sér án minnar vitneskju.
Hann starfaði í pólitísku umboði mínu og ég bar traust til hans
enda hef ég alltaf haft það að leiðarljósi að treysta fólki. Ég hafði
ekki forsendur til að rengja ítrekaðar yfirlýsingar hans um sakleysi
í nánast heilt ár og viðbrögð mín voru í samræmi við það. Játning
hans vegna málsins var mér því mikið persónulegt áfall og ljóst er
að viðbrögð mín á ýmsum stigum málsins hefðu verið allt önnur ef
ég hefði vitað hvernig málinu var háttað“. Með þessu varð Hanna
Birna fjórði ráðherrann á lýðveldistímanum sem biðst lausnar í
kjölfar mikillar gagnrýni. Mikil spenna ríkti um það í kjölfarið
hver það yrði úr hópi þingflokks Sjálfstæðismanna sem tæki við.
Flestir virtust gera ráð fyrir því að það yrði Einar K. Guðfinnsson,
Ragnheiður Ríkharðsdóttir eða Brynjar Nielson.
A
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Á kveðið

var

á

fundi

framkvæmdastjórnar

A lþjóða

handknattleikssambandsins að íslenska liðið fengi keppnisrétt
á Heimsmeistaramótinu árið 2015 sem haldið verður í Katar.

Ísland tekur sæti Sameinuðu arabísku furstadæmanna og SádiArabía fær sæti Barein á mótinu. Bæði Barein og Sameinuðu
arabísku furstudæmin höfðu afsalað sætum sínum á HM vegna
deilna ríkjanna við Katar.

S

milljarða króna eftir skatta á fyrstu 9 mánuðum ársins 2014.

o g

Hagstofan birti mánaðarlegar vísitölur kaupmáttar launa.
Í tölunum nú mátti sjá að kaupmáttur launa hefði hækkað um
0,5% frá september til október árið 2014. Síðustu tólf mánuði
hafði vísitala kaupmáttar launa hækkað um 4,6%.

a n k a m á l

Íslandsbanki
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Í tilkynningu L andhelsgisgæslunnar kom fram að
Landhelgisgæslan og norski herinn hefðu komist að
samkomulagi um að þeim 250 hríðskotabyssum sem höfðu
vakið talsverða gagnrýni hér á landi yrði skilað. Í yfirlýsingu
Landhelgisgæslunnar sagði að stofnunin hefði allan tíman gert ráð
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fyrir því að umrædd vopn væru ekki háð endurgreiðslu eins og
fyrirkomulag vopnakaupa milli þjóðanna og fleiri nágrannaþjóða
höfðu verið á „undanförnum árum og áratugum. Gert hafi verið
ráð fyrir að það sama ætti við í þessu tilfelli“. Norðmenn höfðu
ítrekað í fjölmiðlum hér á landi að vopnin væru ekki gjöf og að
Landhelgisgæslunni myndi berast reikningur fyrir kaupunum.
V

i ð s k i p t i

EFTA-

o g

e f n a h a g s m á l

dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að

ekki mætti miða við

0%

verðbólgu við útreikning á

heildarlántökukostnaði, ef verðbólgustig er annað. Héraðs-

dómur Reykjavíkur hafði óskað eftir ráðgefandi áliti dómstólsins
í máli Sævars Jóns Gunnarssonar gegn Landsbankanum. Málið
var höfðað vegna verðtryggðs neytendaláns sem Sævar tók haustið
2008. Á áliti EFTA er það sett í hendur íslenskra dómstóla að skera
úr um hversu víðtækar afleiðingarnar verða.
Langri samningalotu lauk hjá Ríkissáttasemjara í kjaradeilu
Félag tónlistarkennara og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Fundinum lauk með undirritun samnings sem þýddi að þriggja
vikna verkfalli tónlistarkennara væri lokið. Næstu skref voru að
kynna félagsmönnum samninginn og fara með hann í atkvæðagreiðslu.
A
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Verkfallsaðgerðir lækna héldu áfram en nú voru það læknar á
aðgerðasviði og flæðissviði Landspítala sem lögðu niður störf.
Undir flæðisvið falla m.a. bráðamóttaka, endurhæfingardeildir og
öldrunardeildir en undir aðgerðasvið falla meðal annars gjörgæsla,
skurðstofur, speglanir og svæfing. Áhrifin af verkfallinu voru þau
að biðtími á bráðamóttöku lengdist en bráðatilvikum var sinnt,
þá var röskun á bókuðum endurkomum á bráða- og göngudeild.
A

a n k a m á l

Landsbankinn tilkynnti um sölu á öllum hlut sínum í Borgun,
en bankinn átti þar 31,2%. Söluverð er 2.184 milljónir króna
skv. tilkynningu Landsbankans. Í tilkynningunni sagði að „að
kaupunum stendur breiður hópur fjárfesta ásamt félagi á vegum
stjórnenda Borgunar.“ Fljótlega kom upp gagnrýni á þá ákvörðun
Landsbankans að selja hlut sinn í Borgun ekki í opnu söluferli.
Nokkrir þingmenn kröfðust rannsókna og svara og gáfu í skyn að
óeðlilega hefði verið staðið að sölunni með því að hafa söluferlið
lokað og þá skapaði það tortryggni að ættingi Bjarna Benediktssonar, fjármálaráðherra, hefði verið í hópi þeirra sem keypt
hefðu hlut Landsbankans í Borgun. Steinþór Pálsson, bankastjóri
Landsbankans, svaraði gagnrýninni á þá vegu að sökum þess að
Íslandsbanki væri meirihlutaeigandi í Borgun hefði landsbankinn
mjög takmarkaðan aðgang að upplýsingum um Borgun vegna
sáttar við Samkeppniseftirlitsins sem gert hafði verið árið 2008
og því hefði opið söluferli verið verulegum takmörkunum háð.
V
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Lítið virtist benda til þess að samningur milli lækna ríkisins
væri að takast. Verkfallslota sem stóð í tvo sólarhringa hjá læknum
á geðsviði og skurðlækningasviði Landspítala hófst.

l m e n n t

Magnús Tumi Guðmundsson, prófessors í jarðeðlisfræði við
Háskóla Íslands, sagði í Morgunstund Rásar 1 og 2 að engin
merki væru um að eldgosinu í Holuhrauni væri að ljúka. Hann
sagði möguleika á því að sprungan færi sig upp í jökulinn. „Með
gosi undir jökli, hætti hins vegar að berast gas úr gosinu, því ísinn
myndi þvo það úr“ sagði Magnús.
V

B

l m e n n t

Kristján Þór Júlíusson, heilbrigðisráðherra, skipaði Birgi
Jakobsson í embætti landlæknis til fimm ára, frá 1. janúar árið
2015. „Birgir hefur um langt skeið sinnt stjórnunarstörfum við ýmis
sjúkrahús í Svíþjóð, síðast sem forstjóri Karolinska sjúkrahússins
í Stokkhólmi“ sagði í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins. Birgir
tekur við embætti landlæknis af Geir Gunnlaugssyni sem hefur
gegnt því starfi undanfarin fimm ár.

Niðurstöður Vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands
voru birtar og kom fram að 189.300 á aldrinum 16-74 ára
voru á vinnumarkaði í október árið 2014, sem jafngildi 81,9%
atvinnuþátttöku. „Hlutfall starfandi af mannfjölda var 77,8% og
hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 5%. Samanburður mælinga
í október 2013 og 2014 sýnir litlar breytingar hvort sem litið er til
atvinnuþátttöku, hlutfalls starfandi fólks eða atvinnuleysis“ sagði
í tilkynningu Hagstofunnar.
Verðbólgan mældist 1% samkvæmt útreikningum Hagstofu
Íslands á vísitölu neysluverðs. Þetta er lægsta verðbólga sem
mælst hefur hér á landi í sextán ár. Verðbólga lækkaði um 0,52%
milli mánuða.

S

t j ó r n

m á l

Mikill hiti varð á þingi í kjölfar þess að á fundi atvinnuveganefndar Alþingis lagði meirihlutinn til að átta virkjanakostir
fari úr biðflokki í nýtingarflokk, þar með talið Hvammsvirkjun
sem búist hafði verið við. Þingmenn stjórnarandstöðu gagnrýndu
stjórnarliða harðlega fyrir að fara fram með þessum hætti. Stjórnarandstaðan sagði að stríðshanska hefði verið kastað inn í þinghúsið og fóru þess a leit að forseti þingsins myndi skerast í leikinn
þar sem meirihlutatillagan innan atvinnuveganefndar myndi setja
þingstörf næstu daga í uppnám.
B

a n k a m á l

Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, tilkynnti að hann myndi
klæðast jólapeysu þegar hann myndi tilkynna vaxtaákvörðun
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Seðlabankans í desember þ.e. ef honum tækist að safna nægum
áheitum til styrktar forvarnarverkefni Barnaheilla gegn
einelti. Forvarnarverkefni Barnaheilla ber einmitt nafnið Jólapeysan
2014. Fjölmargir hafa tilkynnt þátttöku í verkefninu m.a. Eygló
Harðardóttir, félagsmálaráðherra, sem ætlar að vera í jólapeysu á
Alþingi, Vilborg Arna Gissurardóttir, sem ætlar að ganga á Esjuna
í jólapeysu, og Thelma Tómasson, fréttaþulur á Stöð 2, sem ætlar
að segja fréttir í jólapeysu.
V
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birti tölu um aflaverðmæti sjávarútvegsins fyrir

2013. Fram kom
að dregið hefði úr verðmæti afla íslenskra skipa síðustu 12 mánuði,
var 9,7% minna en mánuðina 12 þar á undan. Aflaverðmæti frá
september í fyrra til ágústloka, voru tæpir 138 milljarðar króna en
tæpir 153 milljarðar, á tímabilinu frá september 2012 til ágúst 2013.
það sem af var af árinu, samanborið við árið

lýsti verulegum áhyggjum af verkfallinu og stöðunni í kjaradeilunni. Hann sagðist vilja koma á þjóðarsátt um forgangsröðun í
heilbrigðismálum.
V
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Ferðamálastofa greindi frá því að erlendir farþegar sem hefðu
farið í gegnum Keflavíkurflugvöll hefðu verið rúmlega 915
þúsund talsins. Samkvæmt þeim tölum eru það eru 176 þúsund
fleiri en á sama tímabili ársins 2013. Aukningin nemur um 24%.
Bandarískum og kanadískum ferðamönnum fjölgaði um tæp
34% og breskum um 32%. Frá því í byrjun janúar 2014 höfðu
372 þúsund Íslendingar farið utan eða rúmlega 9% fleiri en árið
á undan.
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Ríkisstjórnin samþykkti framlagningu frumvarps Ragnheiðar
Elínar Árnadóttur, iðnaðarráðherra, um gjaldtöku í
ferðaþjónustu. Í frumvarpinu er lagt til að innheimta fari fram
með náttúrupassa. Lagt er til að passinn gildi í þrjú ár, kosti 1500
krónur fyrir 18 ára og eldri. Hefja á innheimtu strax haustið 2015.
Frumvarpið hafði verið talsvert lengi í smíðum og er enn afar
umdeilt. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að gæta þurfi
jafnræðis við innheimtuna, en lögum samkvæmt má ekki mismuna
eftir þjóðerni. Sé gjald tekið af erlendum ferðamönnum ber að
taka sama gjald af Íslendingum. Samtök ferðaþjónustunnar hafa
greint frá því að samtökin vilji fara aðra leið og vilja leggja á sérstakt
náttúrugjald á gistináttagjald, um eina Evru á hverja gistinótt.

Desember
A

l m e n n t

Jólatréð sem Óslóarbúar ákváðu á endanum að gefa
Reykvíkingum eftir að hafa ákveðið að hætta gefa borginni
tré til að hafa á Austurvelli í tilefni jólanna eyðilagðist í
óveðri sem skall á landsmenn. Svo fór að ákveðið var að setja
Oslóartréið inn í Ráðhús borgarinnar þar sem það var brotið,
borgarstjóri felldi svo tré við Rauðavatn sem prýðir nú Austurvöll.
Barnamenningarverðlaun Velferðarsjóðs voru veitt í tíunda
sinn en verðlaunin eru afhent árlega. Jóhannes Kr. Kristjánsson, fréttamaður Ríkisútvarpsins, fékk verðlaunin í ár en hann
stofnaði árið 2012 sjóð til minningar um dóttur sína, Sigrúnu
Mjöll, og hefur unnið ötullega að málum viðkomandi fíkniefnavanda unglinga. Verðlaununum fylgja tvær milljónir króna sem
verða nýttar til að fjármagna vinnu í þágu ungmenna sem glíma
við fíkni-eða vímuefnavanda.
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Mörgun að óvörum var Ólöf Nordal skipuð innanríkisráðherra
eftir að Hanna Birna Kristjánsdóttir hafði sagt af sér. Það
kom mörgum á óvart að Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, hefði kosið að líta út fyrir þinghóp Sjálfstæðisflokksins
en Ólöf hafði tilkynnt að hún hyggðist hætta þingmennsku fyrir
síðustu kosningar. Síðar kom í ljós skv. tilkynningu frá Bjarna
Benediktssyni að Einari. K. Guðfinnssyni hefði verið boðinn
ráðherrastóllinn en hann hafi afþakkað og viljað halda áfram vinnu
sinni sem forseti þingsins. Ólöf tók við ráðuneytinu á ríkisráðsfundi
á Bessastöðum þennan dag. Ólöf sagði að ákvörðunin um að taka
við ráðuneytinu þýði ekki að hún hyggist í framboð á nýjan leik.
V
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Guðlaug Kristjánsdóttir tilkynnti að hún væri hætt sem
formaður Bandalags háskólamanna og að hún hafi tilkynnt
stjórn BHM um ákvörðun sína. Ástæðan sagði Guðlaug vera
miklar annir, sérstaklega eftir að hún var kosin í bæjarstjórn
Hafnarfjarðar og varð forseti bæjarstjórnar. Páll Halldórsson, sem
gegnt hafði embætti varaformanns tók við af Guðlaugu.

Kjaramál lækna voru enn óleyst og verkfallslotur voru áfram
yfirvofandi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra,
44
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M

Mörgum til mikillar gleði skrifaði Eiður Smári Guðjohnsen,
fyrrverandi leikmaður m.a. Barcelona og Chelsea, undir
samning við sitt gamla félag Bolton. Eiður mun spila með
liðinu út leiktíðina 2014/2015. Eiður hafði verið án samnings
eftir að hann yfirgaf belgíska liðið Club Brügge. Margir biðu því
spenntir eftir að sjá til þessa farsælla íslenska leikmanns aftur í
ensku knattspyrnunni.
M

e n n i n g

Gunnlaugur Jónsson og Ágeir Eyþórsson, dagskrárgerðarmenn
á Rás tvö fengu verðlaunin Lítinn fugl fyrir þáttaröð sína
„Árið er...“ Jakob Frímann Magnússon, formaður Félags tónskálda
og textahöfunda, afhenti verðlaunin. Þáttaröðin „Árið er...“ fjallar
um íslenska tónlistarsögu frá árinu 1983 og áfram og hefur vakið
talsverðar vinsældir landsmanna.
Jón Páll Eyjólfsson var ráðinn leikhússtjóri Leikfélags
Akureyrar. Jón lauk leiklistarnámi frá Lundúnum árið 2000 og
hefur leikið og leikstýrt hjá Þjóðleikhúsinu, Borgarleikhúsinu,
Leikfélagi Akureyrar og víðar.

S

t j ó r n

m á l

Brynjar Nielson sló fréttamann Ríkisútvarpsins út af laginu í
tilraun hans við að taka viðtal við þingmanninn. Fréttamaðurinn
hafði ætlað að spyrja Brynjar
út í það hvort hann væri svekktur yfir því að hafa ekki verið
boðið að taka sæti sem innanríkisráðherra. Brynjar sagði svo
ekki vera, hann væri of gamall
til þess að fara í fýlu og bætti
því við að hann væri ekki fýlugjarn þrátt fyrir að hann liti út
eins og raun ber vitni. Við það sprungu bæði fréttamaðurinn og
þingmaðurinn úr hlátri. Ekkert varð af hinu upprunalega viðtali
en hláturskastið svaraði aftur á móti spurningunni ágætlega.
Myndbandið af hlátrasköllunum vakti mikla athygli og vinsældir.
V

i ð s k i p t i

o g

e f n a h a g s m á l

Landsframleiðslan á fyrstu níu mánuðum ársins 2014 jókst um
0,5% að raungildi borið saman við fyrstu níu mánuði ársins
2013 skv. tilkynningu Hagstofunnar. Á sama tíma jukust
þjóðarútgjöld, sem eru samtala neyslu og fjárfestingar, um 3%.
Samkvæmt tilkynningunni jókst einkaneysla um 2,8%, samneysla
um rúmlega 1% og fjárfesting um 12%. Útflutningur jókst um
rúm 5% og innflutningur nokkru meira, eða um 10,8%.
V almundur V almundsson var kjörinn formaður
Sjómannasambands Íslands. Hann tók við af Sævari Gunnarssyni
sem hafði verið formaður sambandsins í 20 ár.
45
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Lagið Þannig týnist tíminn eftir Bjartmar Guðlaugsson var
valið Óskalag þjóðarinnar í
símakosningu. Óskalög þjóðarinnar var íslenskur skemmtiþáttur
sýndur í Ríkissjónvarpinu þar
sem þjóðinni gafst kostur velja
óskalögin sín. Flestir völdu lag
Bjarmars, Þannig týnist tíminn,
en lagið var flutt af Páli Rósinkranz. Í öðru sæti var Ást eftir
Magnús Þór Sigmundson við ljóð
Sigurðar Nordal og í þriðja sæti Söknuður eftir Jóhann Helgason
og Vilhjálm Vilhjálmsson. Bjartmar sagðist afskaplega þakklátur
íslensku þjóðinni fyrir að hafa valið lagið sem honum sjálfum
þykir mjög vænt um.
V
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Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, greindi frá því
í fréttum Ríkisútvarpsins að Landsbankinn ætti í viðræðum
við Arion banka um sölu á hlut sínum í Valitor. Landsbankinn
á í um 38% í Valitor.
Enn ein lotan í verkfalli lækna hófst. Nú náði verkfallið til
heilsugæslulækna um allt land sem og lækna á kvenna-, barna-,
aðgerða- og rannsóknasviðum Landspítalans. Verkfallið olli talsverðum óþægindum og lengingum á biðlistum en fjölmargir
þurftu frá að hverfa frá boðuðum tíma hjá lækni.
Félag prófessora við ríkisháskóla samþykktu nýjan kjarasamning
í atkvæðagreiðslu.
Þrátt fyrir að aflaverðmæti hefði dregist saman á árinu bárust
mjög jákvæð tíðindi um stöðu þorsksstofnsins en ástand hans
mældist betur í haustralli

Hafrannsóknarstofnunar en það

hefur nokkurn tíma gert frá því stofnmælingar hófust árið

1996. Vísitala þorsks hefur hækkað hratt síðastliðin sjö ár og árið
í ár var engin undantekning. Ýsan kom einnig mjög vel út eftir sex
slæma árganga í röð skv. upplýsingum Hafrannsóknarstofnunnar.
2014 árgangurinn mældist sá næststærsti síðan haustrall hófst árið
1996. Þá var heildarvísitala gullkarfa sú mesta frá upphafi en sá
stofn hefur stækkað jafnt og þétt frá árinu 2000. Þá sagði Guðmundur Jóhann Óskarsson, sérfræðingur í síldarrannsóknum hjá
Hafrannsóknarstofnun, í fréttum Ríkisútvarpsins að stofn íslensku
sumargotssíldarinnar sé á uppleið og óðum að ná sér eftir mikil
áföll síðustu ára.
Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands ákvað að lækka
vexti bankans um 0,5%. Í tilkynningu frá peningastefnunefnd
sagði: „Hagvöxtur á þessu ári, þar af einkum vöxtur einkaneyslu,
stefnir í að verða minni en áður var spáð, ef marka má nýjustu
þjóðhagsreikninga. Þær tölur eru hins vegar verulega á skjön við
aðrar vísbendingar um þróun eftirspurnar, hvort heldur gögn um
innflutning eða ýmsa mælikvarða á veltu. Batinn á vinnumarkaði
heldur áfram, þótt eitthvað hafi hægt á vexti vinnuaflseftirspur-
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Olíuleitarfyrirtækið Eykon

e f n a h a g s m á l

sagðist ætla að halda áfram

Faroe Petroleum, norska
Petoro Iceland og Íslenskt kolvetni sem
mynduðu fyrsta hópinn sem fékk sérleyfi frá Orkustofnun
árið 2013 hefðu ákveðið að skila inn leyfinu. Fulltrúi Eykon
sagði í fréttatíma RÚV að rannsóknum yrði haldið áfram og að
útlitið væri gott. Hann sagði ákvörðun hópsins um að skila inn
leyfinu hafi engin áhrif á áform Eykon.
olíuleit þrátt fyrir að fyrirtækin
ríkisolíufyrirtækið

nar. Áfram er útlit fyrir góðan vöxt innlendrar eftirspurnar og
landsframleiðslu á næstu misserum. Verðbólga minnkaði í 1% í
nóvember og lítils háttar verðhjöðnun mælist sé horft fram hjá
áhrifum húsnæðiskostnaðar. Lítil alþjóðleg verðbólga og stöðugt
gengi krónu halda aftur af verðbólgu þrátt fyrir töluverðar launahækkanir. Því eru horfur á minni verðbólgu á næstunni en við
síðustu vaxtaákvörðun í nóvember. Verðbólga verður því ef að
líkum lætur nokkuð undir markmiði a.m.k. fram yfir mitt næsta ár.
Verðbólguvæntingar hafa einnig lækkað á undanförnum mánuðum
og eru nú á helstu mælikvarða við verðbólgumarkmiðið“ sagði í
tilkynningu nefndarinnar.
Már Guðmundsson, seðlabankastjóri, stóð við fyrirheit sín og
tilkynnti vaxtaákvörðun bankans í jólapeysu til að vekja athygli á
átaka Barnaheilla, Jólapeysan 2014, en átakið snéri að því að safna
styrkjum fyrir baráttuna gegn einelti. Már safnaði 605.500 kr.
A
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Læknadeilan

er enn í hnút og boðaðar hafa verið fleiri

verkfallslotur eftir áramót.

Gosið í Holuhrauni heldur áfram ásamt skjálftavirkni í
Bárðarbungu. Reglulega berast áfram fréttir af gosmengun í byggð.

Ritstjórn Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja lýkur við
gerð Hátíðablaðs SSF. Stjórnin vill þakka öllum þeim sem hafa
komið að útgáfumálum SSF á árinu fyrir samstarfið.
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Rauði krossinn á Íslandi var stofnaður á
1924. Hjálparsamtökin eru því orðin 90 ára.
V
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þessum degi árið

e f n a h a g s m á l

Hagstofan birti upplýsingar um launavísitölu. Í fréttatilkynningu Hagstofunnar segir að regluleg laun hafi verið að meðaltali
1,4% hærri á þriðja ársfjórðungi 2014 en á ársfjórðungnum þar
á undan. Frá árinu 2013 hækkuðu „laun um 6,3% að meðaltali,
hækkunin var 5,9% á almennum vinnumarkaði og 7,6% hjá
opinberum starfsmönnum. Þar af hækkuðu laun ríkisstarfsmanna
um 6,8% en 8,4% hjá starfsmönnum sveitarfélaga.“
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Skrifstofa SSF lokar yfir hátíðirnar. Skrifstofan opnar aftur 2.
jan. Stjórn og starfsfólk SSF óskar félagsmönnum og landsmönnum
öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.

Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti skipun Roberts C.
Barber sem sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi. Barack Obama
hafði tilnefnt Barber í október árið 2013.

Með þökkum fyrir samstarfið á árinu sem er að líða.
Hátíðarkveðja
Stjórn og starfsfólk SSF
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Lóðrétt

Lárétt
2.
4.

6.
7.
8.
9.
13.
16.
19.
20.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
30.
31.
32.
33.
34.

1.
3.
4.

Gælunafn
Hvar var nýafstaðinn trúnaðarog formannafundur SSF haldinn?
Formaður bankaráðs Seðlabanka Íslands
Hæð þar sem Jesús var krossfestur.
Fyrsti varaformaður SSF
Eftirréttur
Land þar sem Jón Arnór Stefánsson
spilar körfuknattleik
Fornafn stúlkunnar sem fékk friðarverðlaun
Nóbels nýverið
Aðventa
Ávöxtur
Hvaða sveitarfélagi tilheyrir Mjóifjörður
á Austurlandi?
Ný skáldsaga um síðustu aftökuna
Hvaða þjóð varð Evrópumeistari
í handknattleik karla á árinu?
Hvar var miðstjórnarfundur NFU haldinn í ár?
Leyfist
Falleg
Pólstjarnan er í þessu stjörnumerki
Gyðja gætir epla
Gangtegund
Snjór
1 vindstig

5.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
21.
25.
29.
31.
32.
33.

Klippið krossgátuna út og sendið lausnirnar, í pósti eða rafrænt,
á skrifstofu SSF, Nethyl 2e, 110 Reykjavík eða ssf@ssf.is, fyrir
16. janúar. Með því fara þátttakendur í pott og gætu unnið til
veglegra verðlauna. Dregið verður úr réttum lausnum þann 20.
janúar og nöfn vinningshafa ásamt lausnum við krossgátunni
verða birtar á vef

SSF, www.ssf.is þann sama dag.
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Jól þegar jóladag ber upp á mánudag
Upprunaland aðventukransins
Land þar sem Helena Sverrisdóttir
spilar körfuknattleik
Ritstjóri Viðskiptablaðsins
Sól
Eitt af börnum Grýlu í Grýlukvæði
Heimaland Tony Omos
Hvaða lið sigraði Borgunarbikar
kvenna í knattspyrnu sl. Sumar?
Jólabók Guðna
Hvað kallast oddviti Pírata?
Frá hvaða liði var Gylfi Sigurðsson
seldur í ár?
Ávallt
Fjórða aðventukerti
Gæra
Forn lögbók
Erlendur sérfræðingur ráðinn til að
gegna störfum í þágu íslenskra
efnahagsmála
Fyrirboði
Svanni

SSF - LEIÐANDI STÉTTARFÉLAG
SSF er í forystu við gerð kjarasamninga sem tryggja góð
réttindi og kjör félagsmanna. Stéttarfélag sem tryggir
gott samstarf við atvinnurekendur, aðildarfélög og
trúnaðarmenn með hag félagsmanna að leiðarljósi.

Launa- og viðhorfskannanir
Launatöflur gefa raunhæfa mynd af launakjörum meirihluta
félagsmanna. Skýrar upplýsingar og samanburður við laun
annarra á aðgengilegri reiknivél á www.ssf.is
Lág félagsgjöld
Einungis 0,7% af grunnlaunum.
Ráðgjöf við félagsmenn
Upplýsingar um réttindi og skyldur og aðstoð við túlkun
kjarasamninga. Stuðningur og lögfræðiaðstoð við þá sem
þurfa aðstoð við starfslok eða vilja leita réttar síns vegna
kjara- og réttindamála.

Þess vegna ættir þú að vera í SSF:
Lífeyrisréttindi
Hefðbundinn samtryggingarsjóður (6+4%) og 2+2% í
séreignarsjóð. Að auki greiða atvinnurekendur strax 2% í
séreignarsjóð sem hækkar í 7% eftir þriggja ára starf.
Veikindaréttur
Fjórir og hálfur til tólf mánuðir, eftir starfsaldri, fyrir fastráðna
starfsmenn. Einn mánuður á fullum launum og annar á 50%
launum fyrir lausráðna.
Hærri laun í fæðingarorlofi og fjölskylduvænn
vinnutími
Tryggir fastráðnum starfsmönnum í fæðingarorlofi full
laun upp að hámarki fæðingarorlofssjóðs og almennt
fjölskylduvænan vinnutíma hjá flestum félagsmönnum.
Líf- og slysatryggingar
Fastráðnir starfsmenn eru tryggðir allan sólarhringinn hvar
sem er í heiminum.
Styrktarsjóður
Greiðir sjúkradagpeninga að loknum veikindarétti auk styrkja
vegna forvarna og endurhæfingar.
Menntunarsjóður
Niðurgreiðir kostnað vegna náms allt að helming námsgjalda
við einingametið nám.

