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Erfitt að koma
böndum á þróunina
�Erfitt verður
að koma
böndum á
þróun gervi-
greindar. Þetta
segir Lilja
Alfreðsdóttir,
menningar- og
viðskipta-
ráðherra, í
Morgunblaðinu
í dag. Bendir hún á að ef Vestur-
lönd velji að setja takmarkanir
á tæknina verði ekkert því til
fyrirstöðu að aðrir og „misvand-
aðir“ þjóðhöfðingjar sæki fram á
því sviði, enda séu litlar aðgangs-
hindranir að tækninni. Uppi séu
ýmis álitaefni sem stjórnvöld um
allan heim þurfi að glíma við í
sameiningu.» 23

Lilja Alfreðsdóttir

Skortur á tölfræði-
legum upplýsing-
um um förgun lyfja
�Hvergi virðist vera hægt að
nálgast upplýsingar um heildar-
magn allra þeirra lyfja á Íslandi
sem almenningur skilar til
förgunar í apótek landsins og því
ómögulegt að vita hversu mikið
fellur til á hverju ári.
Í svari Umhverfisstofnunar
kemur fram að stofnunin búi ekki
yfir ítarlegum upplýsingum í
úrgangsgögnum sínum, til að geta
svarað spurningunni um heildar-
magn þeirra lyfja sem almenn-
ingur skilar til förgunar í apótek
landsins. Þá sé það þannig að
þegar rekstraraðilar skili til Um-
hverfisstofnunar magntölum eigi
lyfjaúrgangur að vera flokkaður í
sama flokk og annar efnaúrgang-
ur. Því sé ekki mögulegt að sjá
magn lyfjaúrgangs sem fellur til
á landinu og þar af leiðandi ekki
hægt að sjá magnið sem skilað er í
apótekin.» 6

Förgun lyfja Ekki er skráð hve miklu
af lyfjum er fargað á landinu öllu.

Stórir sem smáir geta hreinsað strandlengjur landsins
Hrafntýr Þór Árnason lét ekki sitt eftir liggja
við að hreinsa fjörur Geldinganess í gær, með
sér eldra fólki.

Umhverfisráðuneytið opnaði í gær vefinn
strandhreinsun.is, þar sem hægt er að taka
frá fjöru til að hreinsa og sjá árangur sinn og

annarra á vefnum. Það er því ekkert að van-
búnaði að feta í fótspor Hrafntýs Þórs og fara
að tína upp það sem aðrir týna.

Morgunblaðið/Hákon

„Mitt verkefni, þegar ég tók við
flokknum, var að gera hann stjórn-
tækan. Ef mér tekst ekki að gera það
þá hef ég brugðist,“ segir Kristrún
Frostadóttir formaður Samfylk-
ingarinnar í viðtali við Sunnudags-
blað Morgunblaðsins. Hún segist
ekki útiloka ríkisstjórnarsamstarf
við ákveðna flokka en bætir við:
„Ef stefnan sem Sjálfstæðisflokk-
urinn hefur rekið undanfarin ár og
áratugi verður óbreytt eftir næstu

kosningar þá mun það hamla fram-
förum í svo að segja öllum okkar
stóru málaflokkum svo mjög að afar
erfitt verður að fara í ríkisstjórn
með þeim.“
Hún segist ekkert hafa á móti því
að sitja með Katrínu Jakobsdóttur í
ríkisstjórn enda séu flokkarnir sam-
mála í mörgum grunnmálum. „Ég
held að við Katrín séum sammála
um margt. Hún er í stöðu þar sem
hún kemur ákveðnum hlutum ekki
í gegn. Ég held að hún væri betur
sett með mig í fjármálaráðuneytinu
en Bjarna.“

Spurð um áherslubreytingar Sam-
fylkingarinnar í Evrópumálum, þar
sem aðild að Evrópusambandinu
er ekki lengur forgangsmál, segir
Kristrún: „Það þýðir ekkert að halda
einhverju til streitu sem er kannski
ekki vilji fyrir meðal þjóðarinnar. Ef
hlutirnir snúast við og það verður
knýjandi þörf og vilji hjá landsmönn-
um til að ganga inn í Evrópusam-
bandið þá mun alls ekki standa á
okkur. Við getum ekki keyrt stórt
mál eins og þetta í gegn ef það eru
einungis tveir stjórnmálaflokkar á
þingi sem hafa áhuga á því.“

lKristrún Frostadóttir vill leiða Samfylkinguna inn í ríkisstjórnlErfitt að vinna
með SjálfstæðisflokkilJákvæð gagnvart því að vinna með Katrínu Jakobsdóttur
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Kristrún Formaðurinn er ánægður
með gott fylgi í skoðanakönnunum.
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