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Helstu stefnumál
í hnotskurn
Bætum 100 milljörðum við í innviðauppbyggingu
Bankarnir hafa bolmagn til að greiða ríkinu allt að 100 milljarða kr. í sérstakar
arðgreiðslur á næstu árum.
Við viljum nýta fjármagnið, til viðbótar við áður áætlaðar framkvæmdir, í
nauðsynlegar innviðafjárfestingar til að bæta vegina, og styrkja samgöngur um allt
land, en einnig aðra innviði svo sem í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu.
Við ætlum að lækka skatta
Við ætlum að lækka tekjuskatt almennings enn frekar.
Um síðustu áramót afnámum við milliþrep tekjuskattsins, sem var yfir 40% miðað
við meðalútsvar árið 2013, og lækkuðum neðra þrepið í tæp 37%.
Nú ætlum við að lækka neðra þrepið enn frekar í 35%.
Við ætlum að lækka tryggingargjaldið enn meira. Það skiptir atvinnulífið miklu.
Við ætlum að halda vel utan um eldri kynslóðina, hækka frítekjumarkið og gera sérstakt
átak í að fjölga hjúkrunarheimilum.
Við viljum hækka frítekjumark atvinnutekna strax í 100 þúsund krónur á mánuði.
Áfram verður lögð áhersla á að tryggja fjárhagslegt sjálfstæði eldri borgara. Við
ætlum að styrkja heimaþjónustuna og gera sérstakt átak í fjölgun hjúkrunarheimila.
Þrír milljarðar á ári munu renna úr Þjóðarsjóði í það átak á næstu árum.
Við viljum styrkja fjárhagslega stöðu öryrkja með börn í námi
Við viljum jafna stöðu ungmenna í námi sem búa hjá foreldrum á örorkulífeyri. Það
er réttlætismál að foreldrar þeirra haldi sömu framfærslu eftir að börn þeirra verða
18 ára, meðan á námi stendur.
Við ætlum að hækka greiðslur í fæðingarorlofi
Við viljum tryggja að hámarksgreiðslur úr Fæðingarorlofssjóði fari ekki undir
meðallaun á almennum vinnumarkaði. Greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði verða að
taka tillit til þróunar launa, verðlags og efnahagsmála á hverjum tíma.
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Við viljum að námsmenn fái styrk til náms – ekki bara lán
Við ætlum að taka upp námsstyrkjakerfi að norrænni fyrirmynd, 65.000 króna styrk
á mánuði og lán ofan á það upp að fullri framfærslu með samtímagreiðslu, sem
íslenskum námsmönnum hefur aldrei áður staðið til boða. Mikill meirihluti
námsmanna mun njóta ávinnings af breytingunum.
Við ætlum að efla nýsköpun og rannsóknir
Framlög og stuðningur til nýsköpunar hefur stóraukist á þremur árum, úr 2,6 í 4,7
milljarða.
Við viljum auka framlög til nýsköpunar og rannsókna. Þrír milljarðar á ári munu
renna úr Þjóðarsjóði til eflingar nýsköpunar og rannsókna á næstu árum.
Við ætlum að endurskoða kennsluaðferðir og skólastarf í samvinnu við sveitarfélög,
kennara, nemendur og foreldra
Við þurfum að hugsa menntamál upp á nýtt með fagfólki, kennurum, nemendum og
foreldrum. Í heimi sem breytist hratt verður menntakerfið að vera sveigjanlegt og
framsækið til að halda í við þróun og alþjóðlega samkeppni.
Við viljum að allir njóti heilbrigðisþjónustu óháð efnahag
Efnahagur fólks má ekki vera nokkrum hindrun í að leita sér lækninga og ná bata.
Nýju greiðsluþátttökukerfi hefur verið komið á, þar sem sett hefur verið þak á
kostnað einstaklinga vegna heilbrigðisþjónustu og börn eiga kost á gjaldfrjálsri
þjónustu. Sjálfstæðisflokkurinn telur mikilvægt að lækka kostnað sjúklinga enn
frekar.
Við ætlum að styðja við ungt fólk á húsnæðismarkaði
Við viljum auðvelda ungu fólki að kaupa sína fyrstu íbúð en tryggja jafnframt að
það eigi kost á leiguhúsnæði á virkum leigumarkaði. Lækka verður
byggingarkostnað og tryggja aukið framboð á lóðum og íbúðum. Um leið verði ungu
fólki auðvelduð fyrstu íbúðarkaup með bæði skattalegum og vaxtalegum hvötum til
sparnaðar, sem standi undir útborgun við fyrstu kaup.
Við viljum styðja betur við geðheilbrigði
Við viljum ljúka framkvæmd geðheilbrigðisstefnunnar og fylgja henni eftir. Greina
verður og takast á við vandamál á fyrstu stigum og tryggja aðgengi allra að
sálfræðiþjónustu, óháð búsetu. Leggja þarf aukna áherslu á forvarnir og auðvelda
heilsugæslunni að sinna frumþjónustu við fólk með geðræn vandamál. Sérstaklega
þarf að huga að brýnni þörf ungmenna á þessu sviði.
Við ætlum að innleiða tækninýjungar í heilbrigðisþjónustu
Styrkja þarf stöðu Landspítalans sem rannsókna- og kennslusjúkrahús. Við viljum
efla fjarheilbrigðisþjónustu, nýta upplýsinga- og samskiptatækni betur.
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Við ætlum að vera áfram í fremstu röð í umhverfismálum
Ísland er til fyrirmyndar í umhverfismálum en við getum gert betur. Við ætlum að
fylgja eftir metnaðarfullum markmiðum í loftslagsmálum og gæta jafnvægis milli
nýtingar og náttúru.
Við viljum aukna fríverslun
Við ætlum að halda áfram á markaðri braut fríverslunar í viðskiptum okkar við
umheiminn. Viðskiptastefna okkar hefur skilað gríðarlegum árangri á
undanförnum árum. Nú eru um 90% allra tollskrárnúmera tollfrjáls en til
samanburðar er aðeins um fjórðungur tollskrárnúmera í Evrópusambandinu
tollfrjáls.
Við ætlum að koma á fót Þjóðarsjóði í þágu kynslóðanna
Við viljum setja arðinn af orkuauðlindum landsins í Þjóðarsjóð. Í sjóð þennan
rennur arður af orkuauðlindum í eigu ríkis. Sjóðurinn á að vera sveiflujafnandi
fyrir efnahagslífið, aftra ofhitnun er vel árar og tryggja komandi kynslóðum
hlutdeild í arði af sameiginlegum auðlindum.
Hluti sjóðsins verður nýttur í aðkallandi samfélagsverkefni.
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Atvinnuvegir
§
§
§
§
§

Fjölbreytni, framtak og sjálfbærni í atvinnulífi; forsenda framfara, undirstaða
velferðar
Aðlaðandi atvinnuumhverfi fyrir fólk og fyrirtæki er fjölskyldustefna til
framtíðar
Efling sprotaumhverfis og nýsköpunar
Stöðugleika í sjávarútvegi og markaðsvæðing landbúnaðar
Náttúruvæna og hagkvæma auðlindanýtingu

Sjálfstæðisflokkurinn vill að á Íslandi þrífist fjölbreytt og alþjóðlegt atvinnulíf, þar
sem atvinnuvegirnir styðja hverjir aðra og stuðla að blómlegu þjóðlífi. Sjálfbær
atvinnustefna er fjölskyldustefna til framtíðar, en öflugt atvinnulíf er forsenda
framfara og undirstaða velferðar.
Við viljum auka nýsköpun, framleiðni og hagvöxt með ábyrgum og varanlegum
hætti, svo að Ísland sé aðlaðandi fyrir fólk sem fyrirtæki. Sjálfstæðisflokkurinn
leggur sérstaka áherslu á nýsköpun í atvinnulífinu, sprotastarfsemi og fjölbreytni til
þess að nýta betur mannauðinn. Eins eru hreinleiki og heilnæmi íslenskrar náttúru
og afurða hennar grunnur frekari sóknar á margvíslegum sviðum atvinnulífsins.
Skapandi greinar eru vaxandi og gróskumikill hluti atvinnulífsins sem þarf að
samþætta öðrum greinum til að auka nýsköpun, fjölbreytileika og styrk íslensks
atvinnu- og menningarlífs. Sjálfstæðisflokkurinn lítur á hugverk, nýsköpun og listir
sem sífellt mikilvægari og vaxandi atvinnugreinar sem ber að efla.
Íslenskur sjávarútvegur er í fremstu röð á heimsvísu, jafnt hvað varðar gæði,
sjálfbærni, þróun og arðsemi. Við viljum tryggja stöðugleika í sjávarútvegi svo hann
geti áfram staðið að nýsköpun og vöruþróun og lagt drjúgan og sanngjarnan skerf af
mörkum til lífsgæða landsmanna.
Við viljum nýta svigrúmið sem landbúnaðinum hefur verið gefið og leggja drög að
nýjum og fjölbreyttari búskaparháttum á grundvelli einkaframtaks og frjálsra
markaðshátta og samkeppni milli landa sem innanlands. Við viljum að
landbúnaðar- og byggðastefna styðji við náttúruvernd og taki mið af sögu og
menningu þjóðarinnar. Tilgangurinn er að samþætta hagsmuni þéttbýlis og
dreifbýlis og skapa tækifæri um allt land þannig að ungt fólk hafi raunverulegt
valfrelsi um að velja sér búsetu.
Verslun og þjónusta þarf að búa við samkeppnishæft umhverfi líkt og aðrar greinar,
en niðurfelling ríkisstjórnarinnar á tollum og vörugjöldum hefur gert verslunina
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lífvænlega og bætt kjör neytenda verulega. Við viljum ganga enn lengra í átt til
fríverslunar í þeim efnum.
Sjálfstæðisflokkurinn styður atvinnuuppbyggingu með sjálfbærri nýtingu
orkuauðlinda, en virðing fyrir náttúrunni er ófrávíkjanlegt skilyrði. Í því skyni er
brýnt að bæta raforkuflutningskerfi landsins. Við þurfum að nýta
samkeppnisforskot það sem felst í vistvænni orku og leggja okkar af mörkum í þágu
alþjóðlegs orkubúskapar og aðgerða í loftslagsmálum.
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Efnahags- og viðskiptamál
§
§
§
§
§
§
§

Þjóðarsjóður í þágu kynslóðanna
Bætum 100 milljörðum við í innviðauppbyggingu
Stöðugleiki tryggður áfram og verðbólgu haldið niðri
Peningastefnan endurskoðuð
Sveigjanleiki í lífeyriskerfið
Öflugt samkeppnisumhverfi
Almenningsvæðing bankanna

Sjálfstæðisflokkurinn mun viðhalda þeim stöðugleika í efnahagsmálum sem tekist
hefur að koma á. Mikilvægur þáttur í því verður að halda verðbólgunni niðri.
Við viljum setja arðinn af orkuauðlindum landsins í Þjóðarsjóð. Í sjóð þennan renni
arður af orkuauðlindum í eigu ríkis. Sjóðurinn á að vera sveiflujafnandi fyrir
efnahagslífið, aftra ofhitnun er vel árar og tryggja komandi kynslóðum hlutdeild í
arði af sameiginlegum auðlindum. Hluti sjóðsins verður nýttur í aðkallandi
samfélagsverkefni.
Bankarnir hafa bolmagn til að greiða ríkinu allt að 100 milljarða í sérstakar
arðgreiðslur á næstu árum.Við viljum nýta fjármagnið, til viðbótar við
áðuráætlaðar framkvæmdir, í nauðsynlegar innviðafjárfestingar til að bæta vegina,
og styrkja samgöngur um allt land, en einnig aðra innviði svo sem í
heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu.
Hafin er endurskoðun á peningastefnunni. Peningastefnan á að styðja betur við
efnahagslegan og fjármálalegan stöðugleika til langs tíma.
Mikilvægt er að ríkisfjármál, peningastefna og kjarasamningar spili saman til að
takast megi að draga úr vaxtamun milli Íslands og helstu viðskiptalanda. Mestu
skiptir að halda stöðugu verðlagi og lágmarka vaxtakostnað heimila og fyrirtækja.
Til framtíðar þurfa lánakjör hér að vera í samræmi við það sem við þekkjum frá
nágrannalöndum okkar.
Leita þarf allra leiða til að tryggja öfluga samkeppni á öllum sviðum íslensks
atvinnulífs, þar með talið í fjármála-, heilbrigðis- og menntakerfinu. Bæta skal
samkeppnisumhverfi fyrirtækja með hagsmuni almennings að leiðarljósi ásamt því
að tryggja öfluga og skilvirka neytendavernd.
Sjálfstæðisflokkurinn vill almenningsvæða banka. Rétt er að almenningur fái
álitlegan hlut eignar sinnar milliliðalaust í hendur, samhliða skráningu bankanna á
markað.
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Ferðamál
§
§
§
§
§
§
§

Skynsamleg nýting náttúruauðlinda sem ferðaþjónustan byggir á
Virða ber eignarrétt og heimila gjaldtöku til að stýra aðgangi að viðkvæmum
svæðum
Uppbygging innviða þarf að haldast í hendur við þarfir ferðaþjónustunnar
Eðlileg gjaldtaka þarf að vera af ferðamönnum og ferðaþjónustu án þess að
auka skattlagningu á atvinnugreinina
Einfalda þarf og samþætta betur stjórnsýslu við málefni ferðaþjónustu
Aukin dreifing ferðamanna um landið allt, allt árið í kring
Bjóða út þjónustu á ferðamannastöðum í eigu ríkisins

Ferðaþjónustan hefur vaxið gríðarlega á liðnum árum og er nú orðin ein af
meginstoðum atvinnulífsins, þar sem gróska og gjaldeyrisöflun haldast í hendur.
Hin öra þróun má ekki verða til þess að umhverfið glati sérkennum sínum og
sérstöðu sem höfðar ekki síður til ferðamanna en heimamanna.
Halda þarf áfram að byggja upp innviði ferðaþjónustu í takt við vöxt hennar. Eitt
helsta verkefni næsta kjörtímabils verður að nýta skynsamlega auðlindir
ferðaþjónustunnar eins og aðrar auðlindir til lands og sjávar. Þar þarf að samhæfa
aðgerðir og stefnumótun hins opinbera og ferðaþjónustufyrirtækja með
langtímamarkmið í huga. Fjárfesting í samgöngumannvirkjum, flutningskerfi
raforku og fjarskiptabúnaði nýtist fleirum en ferðaþjónustu.
Virða ber eignarétt á landi. Gæta þarf að náttúruperlum landsins og heimila
gjaldtöku til að vernda og stýra aðgangi ferðamanna að viðkvæmum svæðum.
Skynsamleg og hagkvæm nýting náttúruauðlinda er að jafnaði best tryggð með því
að nýtingar- og afnotaréttur sé í höndum einkaaðila, en nýtingin þarf að vera innan
sjálfbærra þolmarka líkt og gilt hefur um sjávarútveg.
Skatttekjur af greininni eru verulegar og skapa svigrúm til fjárfestingar í innviðum
svo sem í samgöngum, heilbrigðisþjónustu eða menntakerfinu. Við uppbyggingu
innviða þarf að hafa öryggi að leiðarljósi. Ferðaþjónustan og ferðamenn eiga að
greiða fyrir aðstöðu og þjónustu.
Sjálfstæðismenn vilja stuðla að uppbyggingu ferðamannastaða um allt land, svo
laða megi ferðamenn að fleiri stöðum landsins. Það er til þess fallið að vekja frekari
áhuga á Íslandi sem áfangastað og fjölga endurkomu ferðamanna. Ríkið á að bjóða
út starfsemi nauðsynlegrar þjónustu á þeim ferðamannastöðum sem eru í eigu þess.
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Landkynning hefur mikið að segja fyrir ferðaþjónustuna en tengist ýmsum öðrum
greinum, svo sem matvælaframleiðslu, vistvænni orku, menningu og listum svo
dæmi séu tekin. Þá strengi þarf að stilla saman, enda er stefið jafnan byggt á
umhverfisvernd, hreinleika, rekjanleika og sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda.
Hugvit og nýsköpun einstaklinga og fyrirtækja er drifkraftur aukinnar framleiðni og
hagvaxtar í ferðaþjónustu sem og á öðrum sviðum.
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Félags- og tryggingamál
§
§
§
§
§
§
§

§

Hækkun frítekjumarks atvinnutekna strax í 100 þúsund á mánuði
Sveigjanleg starfslok
Sjálfstætt líf á eigin heimili
Sérstakt átak í fjölgun hjúkrunarheimila
Við viljum hækka hámarksgreiðslur úr Fæðingarorlofssjóði
Við viljum styrkja fjárhagslega stöðu öryrkja með börn í námi
Starfsgetumat örorku verði innleitt í lög og hlutabótakerfi tekið upp með
frítekjumarki sem innifelur hvata til atvinnuþátttöku fólks með skerta
starfsorku
Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) lögfest og sjálfstæði fólks með fötlun
tryggt

Sjálfstæðisflokkurinn hefur tryggt eldri borgurum mestu kjarabætur í áratugi með
gagngerum kerfisbreytingum á almannatryggingakerfinu. Áfram verður lögð
áhersla á að tryggja fjárhagslegt sjálfstæði eldri borgara. Lífeyriskerfi
almannatrygginga hefur verið einfaldað þannig að nú er einn flokkur ellilífeyris í
stað þriggja áður, auk heimilisuppbótar. Það er einfaldara og gangsærra,
sanngjarnara og skiljanlegra. Lágmarkslífeyrir þeirra sem búa einir verður 300
þúsund krónur frá og með 1. janúar 2018. „Króna á móti krónu“ skerðingin var
afnumin og séreignarsparnaður skerðir ekki greiðslur í almannatryggingum líkt og í
eldra kerfinu. Við ætlum að gera enn betur og hækka frítekjumark atvinnutekna
strax í 100 þúsund krónur á mánuði.
Með breyttum lögum hefur sveigjanleiki til töku lífeyris verið aukinn og kostum
einstaklinga varðandi starfslok fjölgað. Nú er hægt að hefja töku ellilífeyris frá 65
ára aldri og einnig fresta til 80 ára aldurs. Frá 1. janúar 2018 verður hægt að taka
hálfan lífeyri hjá TR og hálfan lífeyri hjá lífeyrissjóðum ásamt atvinnuþátttöku.
Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að eldri borgarar geti búið sjálfstæðu lífi á
eigin heimili sem lengst og að aldraðir á dvalar- og hjúkrunarheimilum haldi
fjárhagslegu sjálfstæði sínu. Við ætlum að styrkja heimaþjónustuna og gera sérstakt
átak í fjölgun hjúkrunarheimila. Þrír milljarðar á ári munu renna úr Þjóðarsjóði í
það átak á næstu árum. Heimaþjónusta taki mið af aldri og þörf og verði veitt
samkvæmt viðurkenndu þjónustumati.
Við viljum tryggja að hámarksgreiðslur úr Fæðingarorlofssjóði fari ekki undir
meðallaun á almennum vinnumarkaði. Greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði verða að
taka tillit til þróunar launa, verðlags og efnahagsmála á hverjum tíma.
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Tryggja þarf að allir sem verða fyrir skerðingu á starfsgetu vegna sjúkdóma og/eða
slysa, fái tækifæri til starfsendurhæfingar þegar læknisfræðilegri meðferð og
endurhæfingu er lokið. Tekið verði upp starfsgetumat og hlutabótakerfi
örorkulífeyris með frítekjumarki lögfest.
Við viljum jafna stöðu ungmenna í námi sem búa hjá foreldrum á örorkulífeyri. Það
er réttlætismál að foreldrar þeirra haldi sömu framfærslu eftir að börn þeirra verða
18 ára, meðan á námi stendur.
Leitast þarf við að fötlun og/eða sjúkdómar komi ekki í veg fyrir atvinnuþátttöku á
almennum vinnumarkaði. Nauðsynlegt er að notendastýrð persónuleg aðstoð, NPA,
verði innleidd sem eitt af meginformum þjónustu við fatlað fólk. Leitast skal við að
fatlaðir einstaklingar hafi val um að stýra þjónustu sinni sjálfir.
Sjálfstæðisflokkurinn vill auka sjálfstæði fólks með mikla fötlun, bæði hvað varðar
atvinnuþátttöku og samgöngur.
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Heilbrigðismál
§
§
§
§
§
§
§

Heilbrigðisþjónusta óháð efnahag
Lækka þarf kostnað sjúklinga enn frekar
Við viljum ljúka framkvæmd geðheilbrigðisstefnunnar og fylgja henni eftir
Efla þarf heilsugæsluna
Fjölga verður hjúkrunarrýmum og auka þjónustu við aldraða
Við ætlum að innleiða tækninýjungar í heilbrigðisþjónustu
Forvarnir og heilsuefling almennings

Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á góða og öfluga heilbrigðisþjónustu sem er
einn af hornsteinum íslensks velferðarsamfélags og mikilvægur þáttur í að tryggja
góð lífskjör og samkeppnishæfni við aðrar þjóðir. Efnahagur fólks má ekki vera
nokkrum hindrun í að leita sér lækninga og ná bata. Nýju greiðsluþátttökukerfi
hefur verið komið á, þar sem sett hefur verið þak á kostnað einstaklinga vegna
heilbrigðisþjónustu og börn eiga kost á gjaldfrjálsri þjónustu. Sjálfstæðisflokkurinn
telur mikilvægt að lækka kostnað sjúklinga enn frekar.
Undir forystu Sjálfstæðisflokksins verður uppbyggingu heilbrigðiskerfisins haldið
áfram. Fjármögnun nýs Landspítala hefur verið tryggð og nauðsynlegt er að
framkvæmdaáætlun um uppbyggingu hans gangi eftir. Fjölga þarf
hjúkrunarrýmum, efla heimahjúkrun og stytta biðlista. Eins þarf að leggja aukið
kapp á að halda í og laða til okkar heilbrigðisstarfsfólk á heimsmælikvarða. Þá
verður að tryggja betur aðgengi landsbyggðarinnar að hvers konar
sérfræðiþjónustu. Áfram verður að hlúa að heilsugæslunni sem fyrsta
viðkomustaðar í heilbirgðiskerfinu. Fjölga verður heilsugæslustöðvum og auka
þjónustu þeirra, ekki síst á sviði geðheilbrigðis.
Ljúka þarf gerð langtíma heilbrigðisstefnu fyrir Ísland. Skilgreina þarf
kjarnahlutverk Landspítalans frekar og tryggja spítalanum fjármagn til að sinna því
mikilvæga hlutverki að vera þjóðarsjúkrahús. Styrkja þarf stöðu Landspítalans sem
rannsókna- og kennslusjúkrahús. Horfa verður til þess hvort hægt sé að nýtta
skattfé betur og auka þjónustu með því að nýta áfram möguleika á fjölbreyttu
rekstrarformi með áherslu á skýrar gæðakröfur samhliða jafnræði í greiðslum óháð
rekstrarformi. Við viljum efla fjarheilbrigðisþjónustu, nýta upplýsinga- og
samskiptatækni betur.
Við viljum ljúka framkvæmd geðheilbrigðisstefnunnar og fylgja henni eftir. Greina
verður og takast á við vandamál á fyrstu stigum og tryggja aðgengi allra að
sálfræðiþjónustu, óháð búsetu. Leggja þarf aukna áherslu á forvarnir í
geðheilbrigðismálum og auðvelda heilsugæslunni að sinna frumþjónustu við fólk
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með geðræn vandamál. Sérstaklega þarf að huga að brýnni þörf ungmenna á þessu
sviði.
Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á forvarnir og heilsueflingu almennings og að
stuðlað verði að heilbrigðari lífsháttum m.a. með fræðslu um ávinning hreyfingar
og hollra lifnaðarhátta.
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Húsnæðismál
§
§
§
§
§

Ungu fólki verði auðvelduð fyrstu íbúðarkaup
Stuðlað verði að virkari sölu- og leigumarkaði
Byggingarreglugerð verði einfölduð og byggingarkostnaður þannig lækkaður
Afskiptum hins opinbera af greiðslumati og ábyrgðum verði hætt
Ríki og sveitarfélög stuðli að jafnvægi á fasteignamarkaði

Sjálfstæðisflokkurinn vill tryggja fólki valfrelsi og fjárhagslegt sjálfstæði til að taka
ákvörðun um hvort það vill leigja eða eignast húsnæði. Sjálfstæðisflokkurinn leggur
áherslu á að ungt fólk geti eignast eigið íbúðarhúsnæði.
Við viljum auðvelda ungu fólki að kaupa sína fyrstu íbúð en tryggja jafnframt að
það eigi kost á leiguhúsnæði á virkum leigumarkaði. Lækka verður
byggingarkostnað og tryggja aukið framboð á lóðum og íbúðum. Um leið verði ungu
fólki auðvelduð fyrstu íbúðarkaup með bæði skattalegum og vaxtalegum hvötum til
sparnaðar, sem standi undir útborgun við fyrstu kaup. Með það að markmiði festi
Sjálfstæðisflokkurinn séreignarsparnaðarleiðina í sessi.
Jafnframt verði byggingarreglugerðin einfölduð þannig að stærð og gerð húsnæðis
sé háð þörfum og vilja húsbyggjenda, seljenda og kaupenda, en ekki hins opinbera.
Þannig má bæði fá fjölbreyttari íbúðamarkað og lækka íbúðaverð, ekki síst fyrir
ungt og efnaminna fólk.
Stuðla þarf að því að virkur leigumarkaður byggist upp á Íslandi eins og í flestum
nágrannalöndum okkar. Það er gert með því að gera leigumarkað fýsilegan fyrir
fasteignafélög og jafnframt tryggja betur hag leigjanda hvað varðar leigukjör.
Leigumarkaður er nauðsynlegur til að tryggja sveigjanleika sérstaklega fyrir ungt
fólk, sem vill ekki binda fé í fasteign og fyrir erlenda starfsmenn sem hafa ekki hug
á að festa sér íbúðarhúsnæði.
Við viljum afnema afskipti hins opinbera af greiðslumati og ábyrgðum á lánum
vegna húsnæðiskaupa.
Sjálfstæðisflokkurinn vill leita allra leiða — bæði hjá ríki og sveitarfélögum — í
húsnæðismálum, svo tryggja megi aukið framboð lóða og lægri byggingarkostnaður.
Þannig næst stöðugleiki og eðlilegt jafnvægi á fasteignamarkaði.
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Lög og réttur
§
§
§
§
§

Persónufrelsi er leiðarljósið
Allir eiga að njóta jafnréttis
Bætt staða hinsegin fólks
Efla þarf löggæslu og öryggisstarf
Bættir verkferlar í réttargæslukerfinu í kringum kynferðisafbrot

Sjálfstæðisstefnan grundvallast á frelsi og ábyrgð, jafnrétti og samkennd. Hún er
víðsýn og frjálslynd framfarastefna. Sjálfstæðismenn hafa einstaklingsfrelsi,
atvinnufrelsi og séreignarrétt í hávegum, með hagsmuni allra fyrir augum.
Sjálfstæðisflokkurinn vill tryggja jöfn tækifæri allra. Við teljum það
grundvallaratriði að tryggja jafna stöðu og jöfn tækifæri kvenna og karla.
Trúar-, tjáningar- og skoðanafrelsi eru grundvallarmannréttindi sem standa verður
vörð um. Öllum er heimilt að aðhyllast og iðka hvaða trú sem er, en trúariðkun er
ekki æðri lögum. Jafnframt verður að gæta þess að allir borgarar og samtök þeirra
virði stjórnarskrárvarin mannréttindi og sjónarmið sem af þeim verða leidd.
Sjálfstæðisflokkurinn mun áfram vera leiðandi í málefnum hinsegin fólks, enda
hefur hann staðið að lagabreytingum um aukin réttindi þeirra, m.a. varðandi
samvist og ættleiðingar.
Löggæsla, almannavarnir og björgunarstarf hefur verið meira krefjandi á
undanförnum misserum og árum, meðal annars vegna fjölgunar ferðamanna.
Öryggi landsmanna skal ávallt vera í forgrunni og því þarf meðal annars að tryggja
lögreglu og landhelgisgæslu meira fjármagn til að rækja starf sitt við að halda uppi
lögum og reglu ásamt því að koma til bjargar á sjó og landi. Sjálfstæðisflokkurinn
hefur því lagt áherslu á aukið fjármagn til lögreglunnar í fjármálaáætlun 2018-2022
ásamt því að ýta úr vör endurnýjun þyrluflota landhelgisgæslunnar. Áfram verður
haldið á sömu braut.
Samráðshópur um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins hefur nú
unnið að gerð lokaskýrslu og framkvæmdaáætlun undanfarið ár og verður henni
skilað fyrir lok árs 2017. Sjálfstæðisflokkurinn mun leggja áherslu á að henni verði
fylgt eftir.
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Málefni útlendinga
§
§
§
§

Aðstoð við flóttafólk leiði til tækifæra til sjálfsbjargar
Mannhelgi og mannréttindi í fyrirrúmi
Tökum vel á móti útlendingum sem hér setjast að
Erlendir sérfræðingar og vinnuafl bætir samkeppnisstöðu Íslands

Hafa skal mannúðarsjónarmið og skilvirkni að leiðarljósi í málefnum hælisleitenda.
Jafnframt skal alltaf hafa að leiðarljósi að aðstoð við flóttamenn leiði til tækifæra til
sjálfsbjargar. Ísland eins og önnur lönd tekur á móti fólki á flótta undan ofríki og
stríði. Móttaka flóttafólks er sjálfsögð. Taka þarf vel á móti þeim sem leita hælis á
Íslandi og eiga rétt á því að komast í skjól frá stríðsátökum og brýnni neyð. Leggja
skal áherslu á að kerfið sé í stakk búið til að taka á móti fólki og vanda til verka,
flóttafólki og samfélaginu til heilla.
Mikill árangur hefur náðst við styttingu málsmeðferðartíma við meðferð umsókna
um alþjóðlega vernd að undanförnu og við að hraða brottför þeirra sem sækja um
vernd að tilhæfulausu. Margt er þó enn ógert og því er mikilvægt að hrinda í
framkvæmd boðaðri vinnu dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins um
þverpólitísks samráðsvettvang um útlendingalöggjöfina.
Í fjölmenningarsamfélagi er mannauður og fjölbreytt reynsla til þess fallin að auðga
samskipti einstaklinga og víðsýni. Taka skal vel á móti fólki sem hingað vill flytja og
tryggja að það njóti jafnra tækifæra á við aðra.
Einfalda þarf veitingu atvinnuleyfa fyrir fólk utan EES, meta menntun þeirra sem
hingað leita að verðleikum og tryggja að aðbúnaður á Íslandi geri landið
eftirsóknarvert til framtíðar.
Á Íslandi er fjöldi fyrirtækja sem hefur þörf fyrir aðgengi að sérhæfðu erlendu
starfsfólki. Ísland er og á að vera opið fyrir erlendum ríkisborgurum sem koma
hingað í atvinnuleit. Með því að nýta mannauð, þekkingu og reynslu þeirra sem
vilja búa hér á landi og starfa er samkeppnishæfni landsins betur tryggð.
Við þurfum að laða til landsins erlenda sérfræðinga sem miðla þekkingu sinni til
starfsmanna fyrirtækja og styrkja stöðu þeirra. Við erum fámenn en vel menntuð
þjóð. Þessi gátt til landsins verður að vera opin og regluverkið má ekki vera of flókið.
Þetta á fyrst og fremst við um einstaklinga frá ríkjum utan EES svæðisins.
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Mennta- og menningarmál
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Auka skilvirkni á grunn- og framhaldsskólastigi og fjölga sjálfstætt starfandi
skólum
Nýta betur tækniþróun og samskiptatækni í menntamálum
Við ætlum að endurskoða kennsluaðferðir og skólastarf
Auka framlög til háskólastigsins til meðaltals OECD-landa
Við viljum að námsmenn fái styrk til náms – ekki bara lán
Efla skal verknám almennt
Hlúð verði að menningu og listum.
Listnám og skapandi greinar efld á öllum skólastigum
Auka á vægi íþrótta og heilsuræktar í tengslum við skólastarf

Markmið menntakerfisins er að tryggja börnum okkar og ungmennum bestu
mögulegu menntun til þess að undirbúa þau undir lífið. Það þarf að kenna þeim til
verka, veita þeim fjölbreytilegan fróðleik og kunnáttu, og kveikja hjá þeim
fróðleiksþorsta. Við þurfum að hugsa menntamál upp á nýtt með fagfólki,
kennurum, nemendum og foreldrum. Í heimi sem breytist hratt verður
menntakerfið að vera sveigjanlegt og framsækið til að halda í við þróun og
alþjóðlega samkeppni. Við ætlum að endurskoða kennsluaðferðir og skólastarf í
samvinnu við sveitarfélög, kennara, nemendur og foreldra.
Lögð verður aukin áhersla á gæðamál og skilvirkni á grunn- og framhaldsskólastigi
og fjölga sjálfstætt starfandi skólum einkum á grunnskólastigi, m.a. til að auka
valfrelsi. Gæða- og árangursmælikvarðar eru mikilvægir og þá sérstaklega við mat
á námi og frammistöðu nemenda og framgangi kennara í starfi.
Draga þarf úr brottfalli nemenda. Stjórnvöld þurfa að hafa áhrif á og styðja
sveitarfélög við að efla starf á leik- og grunnskólastigi og auka sveigjanleika milli
skólastiga, m.a. þurfa nemendur að geta hafið grunnskólanám við 5 ára aldur.
Stjórnvöld munu auka framlög til háskólastigs til meðaltals OECD-landa. Jafnframt
þarf að efla verknám og gera þarf nemendum auðveldara að komast á samning,
m.a. í samstarfi við fyrirtæki og stofnanir. Kröfur atvinnulífsins til hæfni og
þekkingar starfsmanna taka sífelldum breytingum. Auðvelda þarf nemendum afla
sér þekkingar við hæfi á ólíkum sviðum.
Við ætlum að taka upp námsstyrkjakerfi að norrænni fyrirmynd, 65.000 króna styrk
á mánuði og lán ofan á það upp að fullri framfærslu með samtímagreiðslu, sem
íslenskum námsmönnum hefur aldrei áður staðið til boða. Mikill meirihluti
námsmanna mun njóta ávinnings af breytingunum.
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Íþróttir og heilsurækt eru lykilatriði í vellíðan þjóðarinnar. Við viljum tengja
hreyfingu og íþróttastarf við öll skólastig. Líkamsrækt og íþróttastarf er afar
mikilvægur þáttur í uppvexti allra barna og lykillinn að góðri lýðheilsu.
Við viljum standa öðrum þjóðum jafnfætis þegar kemur að því hvernig við búum að
afreksíþróttafólki okkar. Kominn er tími til að endurnýja þjóðarleikvang okkar
Íslendinga.
Íslensk menning og tunga er það sem gerir okkur að þjóð. Verja þarf stöðu
tungunnar í heimi upplýsingatækni og gervigreindar og hlúa markvisst að
menningu og listum. Listnám verður eflt á öllum skólastigum, og nám á sviði
skapandi greina, forritunar og hönnunar tekið upp á almennu grunn- og
framhaldsskólastigi. Menning og listir eru hluti af atvinnusköpun á sviði iðnaðar,
ferðaþjónustu og flestra greina atvinnulífs næstu áratugi.
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Nýsköpun, rannsóknir og
vísindastarf
§
§
§
§
§

Við ætlum að efla nýsköpun og rannsóknir
Nýtum tækni- og samfélagsbyltingu upplýsingaaldar
Menntakerfið þarf að tileinka sér breytingar
Aukum rannsóknaframlag til háskólastigsins
Greiða þarf götu sprotafyrirtækja

Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að efla nýsköpun og auka fjölbreytni í
íslensku atvinnulífi. Lykillinn að því er bætt menntun, rannsóknir og markviss
þróun. Vel hefur gengið að þroska ýmsar frumframleiðslugreinar í átt að
þekkingariðnaði, sem hefur aukið verðmætasköpun og nýtt mannauðinn betur.
Framlög og stuðningur til nýsköpunar hefur stóraukist á þremur árum, úr 2,6 í 4,7
milljarða. Við viljum auka framlög til nýsköpunar og rannsókna. Þrír milljarðar á
ári munu renna úr Þjóðarsjóði til eflingar nýsköpunar og rannsókna á næstu árum
Tækniframfarir upplýsingaaldar, deilihagkerfi, vélvirkni og annað af þeim toga
munu valda gríðarlegum þjóðfélagsbreytingum á Íslandi á næstu áratugum. Miklu
skiptir að Íslendingar geti tileinkað sér þær og verði ekki eftirbátar
samkeppnisþjóða okkar. Það mun kalla á umfangsmiklar breytingar í opinberum
rekstri, einkageiranum, menntakerfinu, fjölmiðlun og öðrum sviðum samfélagsins.
Menntakerfið þarf að bregðast hratt og örugglega við þessum áskorunum, markmið
þess og stefnumótun að liggja fyrir og stjórnvöld að greiða fyrir þeim breytingum,
sem gera þarf. Ekki síst á það við um rannsóknir og þróun, bæði í
háskólasamfélaginu og atvinnulífi.
Augljóst og brýnt verkefni tengist uppbyggingu í ferðaþjónustu, þar sem
takmarkaðar rannsóknir fara fram og menntakerfið hefur ekki brugðist við, á sama
hátt og skýr stefna og stýring í sjávarútvegsmálum leiddi til aukinnar framleiðni og
verðmætasköpunar þar.
Menntakerfið og þá ekki síst háskólakerfið þarf að hafa fjárhagslega burði til að
sinna vísindastarfi og rannsóknum, sem eru grundvöllur nýsköpunar og
atvinnuþróunar um land allt. Það á bæði við innan auðlindahagkerfisins og
skapandi greina á sviði þekkingar, meðal annars á sviði menningar, lista og
tækniþróunar. Hvetja þarf til aukinnar nýsköpunar, rannsókna og vísindastarfs í
atvinnulífinu á sama tíma og auka þarf rannsóknarframlag til rannsóknarsjóða og
háskólastigsins.
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Sjálfstæðisflokkurinn vill stuðla að greiðara aðgengi frumkvöðla og sprotafyrirtækja
að fjármagni. Jafnframt þarf að einfalda regluverk fyrir nýsköpun í atvinnulífi, bæta
opinbera þjónustu og úrræði til stuðnings við sprotastarfsemi.
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Ríkisfjármál
§
§
§
§
§
§

Frekari lækkun skulda, hagræðing og hömlur á útgjaldavöxt
Skynsamleg nýting opinberra fjármuna og aga í fjárlagagerð
Áframhaldandi fjármögnun á uppbyggingu samfélagslegra innviða
Hreinar skuldir ríkissjóðs verði engar árið 2025
Sala ónauðsynlegra ríkiseigna og fasteigna
Opnun bókhalds ríkisins fyrir almenningi

Góður árangur í ríkisfjármálum hefur veitt tækifæri til að byggja upp og búa í
haginn fyrir komandi kynslóðir með niðurgreiðslu skulda ríkissjóðs, lækka álögur á
fólk og treysta grunnþjónustu ríkisins. Þannig tryggjum við aukna velferð allra.
Undir stjórn Sjálfstæðisflokksins hefur orðið alger viðsnúningur í rekstri ríkisjóðs.
Tryggja verður að ríkissjóður sé ekki rekinn með halla. Jafnframt verður lögð
áhersla á áframhaldandi niðurgreiðslu skulda, hagræðingu í ríkisrekstri og hömlur
á útþenslu ríkisútgjalda.
Skuldir ríkissjóðs hafa verið lækkaðar verulega undir forystu Sjálfstæðisflokksins.
Við höfum lækkað vaxtakostnað um tugi milljarða á ári.
Nauðsynlegt er að koma böndum á frekari útþenslu hins opinbera. Við viljum draga
úr umsvifum ríkisins og setja grunnþjónustu í forgang. Markmiðið er að opinber
útgjöld vaxi ekki umfram vöxt landsframleiðslunnar og að hreinar skuldir ríkissjóðs
verði engar árið 2025. Auka verður aga og ábyrgð í meðferð opinberra fjármuna og
tryggja það að heildarútgjöld samkvæmt ríkisreikningi verði aldrei hærri en fjárlög
leyfa.
Sjálfstæðisflokkurinn vill losa ýmsar ríkiseignir s.s. eignarhlut í
fjármálafyrirtækjum, ÁTVR og í öðrum samkeppnisrekstri, en ríkið hefur eignast
mörg fyrirtæki alls óviðkomandi hlutverki ríkisvaldsins. Sjálfstæðisflokkurinn
stefnir að því að drjúgur hluti eignarhluta ríkisins í stóru bönkunum verði
almenningssvæddur og eignarhald almennings í þeim verði milliliðalaust. Þá þarf
einnig að losa hið opinbera við ónauðsynlegar fasteignir.
Sjálfstæðisflokkurinn mun gangast fyrir því að opna bókhald ríkisins, svo það verði
aðgenglegt hverjum sem er, jafnharðan og það er fært inn. Þannig eykst gegnsæið í
opinberum fjármálum. Í framhaldinu vill Sjálfstæðisflokkurinn að sveitarfélög opni
bókhald sitt með sama hætti.
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Samgöngu- og
fjarskiptamál
§
§
§
§
§
§
§

Stórauka þarf fjármagn til viðhalds og uppbyggingar á vegakerfi landsins
Fækkum einbreiðum brúm og aukum umferðaröryggi á þjóðvegum
Ferjuleiðir verði hluti af þjóðvegakerfinu
Ljósleiðaratenging landsins tryggð
Stuðla að öflugu innanlandsflugi og millilandaflugi
Áhersla lögð á viðhald flugmannvirkja í samræmi við alþjóðastaðla
Reykjavíkurflugvöllur verður í Vatnsmýri

Samgöngur eru æðakerfi landsins og mikilvæg undirstaða atvinnulífs,
ferðaþjónustu og samkeppnishæfni byggðarlaga landsins. Fjárfestingar í innviðum
samfélagsins eru almennt arðsamar, enda þjóna þær Íslendingum, ferðaþjónustu og
styrkja bæði atvinnulíf og búsetu. Því ber að efla almenningssamgöngur jafnt í
þéttbýli sem og í hinum dreifðari byggðum. Skoða þarf sérstaklega annars konar
fjármögnun samgöngumannvirkja en bein framlög af fjárlögum, svo sem
samstarfsfjármögnun.
Allar framkvæmdir í samgöngumálum hafi aukið öryggi að leiðarljósi.
Sjálfstæðisflokkurinn vill veita stórauknu fjármagni til viðhalds á vegakerfi landsins
sem hefur látið á sjá á undanförnum árum. Aukin burðargeta og stytting
vegalengda verði þar markmiðið.
Átak hefur verið gert í því að fækka einbreiðum brúm. Vinna þarf áfram ötullega að
fækkun þeirra, bæði til þess að auka umferðaröryggi og greiða fyrir umferð.
Ferjuleiðir verði skilgreindar sem hluti af þjóðvegakerfinu og sem liður í eflingu
ferðaþjónustu.
Ljósleiðaratengingu landsins hefur miðað vel en Sjálfstæðisflokkurinn mun gera
gangskör að því að breiða háhraðatengingar út til hinna dreifðu byggða. Það er
mikilvægt lífsgæðamál en jafnframt lykill að styrkingu fjölbreytts atvinnulífs á
landsbyggðinni. Verkefnið Ísland ljóstengt hefur að markmiði að koma á 4000
ljóstengingum fyrir árslok 2020. Þar verður um eina mestu innviðabyltingu
fjarskipta í landinu að ræða.
Hlúð verður að öflugu innanlandsflugi, sem er mikið hagsmunamál fyrir þjóðina
alla. Hafin er vinna við að fara yfir núverandi fyrirkomulag og er henni ætlað að
bæta aðgengi landsmanna og ferðaþjónustunnar að hagkvæmu innanlandsflugi og
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styrkja atvinnurekstur á landsbyggðinni. Lögð verður áhersla á viðhald flugvalla og
varaflugvalla í samræmi við alþjóðastaðla.
Reykjavíkurflugvöllur er og verður í Vatnsmýri þar til betri kostur finnst.
Flugvöllurinn er þýðingarmikil miðstöð íslensks áætlunarflugs, áfangastaður til
bráða- og hátæknisjúkrahúss landsins og mikilvægur varaflugvöllur
millilandaflugs. Jafnframt verði áfram hugað að uppbyggingu flugvalla til þess að
styrkja millilandaflug til fleiri staða en Keflavíkurflugvallar.
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Skattamál
§
§
§
§
§
§
§

Lækkun skatta og einföldun skattkerfisins
Tekjuskattur lækkaður
Dregið úr jaðaráhrifum skatta
Tryggingagjald verði lækkað
Lögbundið lágmarksútsvar afnumið
Skattumhverfi fyrirtækja á að vera eitt og almennt
Tekið verði á skattaundanskotum

Sjálfstæðisflokkurinn vill halda sköttum í lágmarki og að fólk haldi sem mestu eftir
af því sem það aflar. Skattkerfið er ætlað til tekjuöflunar fyrir ríkissjóð. Það á að
vera einfalt, gagnsætt, sanngjarnt og skilvirkt til að auka réttaröryggi borgaranna og
auðvelda skattyfirvöldum baráttuna gegn skattsvikum.
Draga þarf úr jarðaráhrifum skattkerfisins og bótakerfisins. Miða skal skattlagningu
og bætur við kjör einstaklinga en ekki sambúðarform eða fjölskyldustöðu.
Við ætlum að lækka tekjuskatt almennings enn frekar. Um síðustu áramót
afnámum við milliþrep tekjuskattsins, sem var yfir 40% miðað við meðalútsvar árið
2013 og lækkuðum neðra þrepið í tæp 37%. Nú ætlum við að lækka neðra þrepið
enn frekar í 35%.
Við ætlum að lækka tryggingargjaldið enn meira. Það skiptir atvinnulífið miklu.
Við ætlum að lækka fjármagnstekjuskatt og skattleggja raunávöxtun
fjármagnstekna í stað nafnávöxtunar. Við ætlum að lækka erfðafjárskatt aftur í 5%
með afnám hans að lokamarkmiði. Jafnframt viljum við einfalda
virðisaukaskattskerfið og fækka þar undanþágum.
Lögbundið lágmarksútsvar sveitarfélaga verður afnumið og ýtt undir samkeppni
sveitarfélaga.
Við afnámum almenn vörugjöld og fjölmarga tolla. Við ætlum að halda áfram á
þeirri braut, til dæmis með því að afnema tolla af ýmsum matvælum.
Gefnar verði meiri, greinarbetri og gegnsærri upplýsingar um opinberar álögur á
launa- og álagningarseðlum.
Skattumhverfi fyrirtækja á að vera með þeim hætti að ekki þurfi ívilnanir eða
afslátt af opinberum gjöldum til að tryggja alþjóðlega samkeppnishæfni. Skattar á
fjármálafyrirtæki eigi að vera almennir og án undanþága. Stjórnvöld verða að
árétta að bankar starfa á eigin ábyrgð en ekki skattgreiðenda.
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Stjórnarskrármál
§
§
§

Stjórnarskráin er grunnlög landsins og breytingar á henni geta reynst
afdrifaríkar
Vanda þarf breytingar og forðast kollsteypur
Víðtæk sátt þarf að vera um stjórnarskrárbreytingar

Stjórnarskráin er grundvöllur stjórnskipunar landsins. Stjórnarskráin kveður á um
grundvallarreglur lýðveldisins og mannréttindi borgaranna. Hyggja þarf vel að
breytingum á stjórnarskránni og ráðrúm þarf að gefast, bæði innan þings og utan,
til að gaumgæfa tillögur að breytingum á henni.
Í þessu ljósi telur Sjálfstæðisflokkurinn að fara skuli varlega í breytingar á
stjórnarskránni. Heildarendurskoðun og umturnun á öllum ákvæðum
stjórnarskrárinnar samræmist illa sjónarmiðum um réttaröryggi, stöðugleika og
fyrirsjáanleika.
Að sama skapi telur Sjálfstæðisflokkurinn mikilvægt að breytingar á stjórnarskrá
séu gerðar í víðtækri pólitískri sátt.
Frá því að stjórnarskrárnefnd tók til starfa síðla árs 2013 hefur vinnan mótast af
tveimur meginsjónarmiðum. Annars vegar hefur verið gengið út frá því að
áfangaskipta endurskoðunarvinnunni og taka fyrir afmarkaða þætti
stjórnarskrárinnar í stað þess að leggja fram tillögur til heildarendurskoðunar. Hins
vegar hefur verið lögð mikil áhersla á að sem víðtækust sátt geti náðst um
niðurstöðurnar.
Bæði þessi sjónarmið eru í góðu samræmi við áherslur Sjálfstæðisflokksins í þessu
máli.
Sjálfstæðisflokkurinn telur óheillavænlegt að knýja fram róttækar breytingar á
stjórnarskrá í krafti meirihluta hverju sinni. Breytingar á stjórnarskrá á miklu
frekar að ákveða af yfirvegun og í áföngum í sem mestri samstöðu til að tryggja
stöðugleika í stjórnskipun landsins.
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Umhverfis- og
auðlindamál
§
§
§
§
§
§
§

Við ætlum að vera áfram í fremstu röð í umhverfismálum
Sátt um sjálfbæra nýtingu náttúruauðlinda
Gjaldtaka við náttúruperlur
Sanngjarnt gjald fyrir nýtingu auðlinda í eigu ríkisins
Bætt raforkuflutningskerfi
Nýtum vistvæna orku
Ekki skal leggja loftlínu fyrir raforku yfir miðhálendið

Ísland er til fyrirmyndar í umhverfismálum en við getum gert betur. Við ætlum að
fylgja eftir metnaðarfullum markmiðum í loftslagsmálum og gæta jafnvægis milli
nýtingar og náttúru.
Sjálfstæðisflokkurinn mun beita sér fyrir víðtækri sátt um nýtingu náttúruauðlinda.
Standa vörð um náttúruna og gæta þess að hún sé nýtt með sjálfbærum hætti og
með virðingu fyrir náttúrufegurð og lífríki. Það mun auka lífsgæði og velferð
þjóðarinnar.
Gæta þarf að náttúruperlum landsins og heimila gjaldtöku til að vernda og stýra
aðgangi ferðamanna að viðkvæmum svæðum. Skynsamleg og hagkvæm nýting
náttúruauðlinda er að jafnaði best tryggð með því að nýtingar- og afnotaréttur sé í
höndum einkaaðila, en nýtingin þarf að vera innan sjálfbærra þolmarka með sama
hætti og gilt hefur um sjávarútveg.
Ráðstöfun nýtingarréttinda á auðlindum í opinberri eigu skal vera gagnsæ með
almannahag að leiðarljósi. Virða ber eignar- og nýtingarrétt einstaklinga á
lögvernduðum auðlindum og ekki grípa til þjóðnýtingar eða skerðingar á réttindum
einstaklinga þegar slíkt er ekki brýn nauðsyn vegna þjóðarhags.
Sjálfstæðisflokkurinn styður atvinnuuppbyggingu með hagkvæmri nýtingu
orkuauðlinda, en sjálfbærni hennar og virðing fyrir náttúrunni er ófrávíkjanlegt
skilyrði. Í því skyni er brýnt að bæta raforkuflutningskerfi landsins. Við viljum nýta
samkeppnisforskot umhverfisvænnar orku og leggja okkar af mörkum í þágu
hnattrænnar sjálfbærni í orkumálum.
Fylgja skal í einu og öllu því ferli sem kveðið er á um í lögum um rammaáætlun um
vernd og orkunýtingu landsvæða. Í því felst að ekki verði vikið frá kröfum um virkt
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umhverfismat á öllum stigum. Einnig að leitað verði sátta á sem breiðustum
grundvelli og að tekið verði tillit til athugasemda frá almenningi, fagfólki og
hagsmunaaðilum eftir að tillögur verkefnastjórnar liggja fyrir.
Miðhálendi Íslands er einstakur staður á heimsvísu, óspillt víðerni sem illa má við
raski. Mikilvæg mannvirkjagerð, líkt og fyrir flutningskerfi raforku, yrði þar til svo
mikilla lýta, að allar aðrar leiðir hljóta að koma fyrst til álita.
Náttúruvá vegna loftslagsbreytinga af mannavöldum verður að taka alvarlega og
við þurfum að leggja okkar af mörkum í þeim efnum. Sjálfstæðisflokkurinn vill að
dregið verði úr losun gróðurhúsalofttegunda með minni bruna og kolefnisbindingu
með eflingu gróðurlenda.
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Utanríkismál
§
§
§
§
§
§
§

Frjáls viðskipti á alþjóðavettvangi
Ísland standi utan ESB
Tengsl við Bretland eftir Brexit tryggð
Við viljum aukna fríverslun
Fríverslunarsamnings við Bandaríkin leitað
Utanríkisstefnan grundvölluð á norrænu samtarfi, EFTA- EES og NATO
Hagsmuna Íslands á norðurslóðum gætt

Ísland á að beita sér fyrir frjálsum viðskiptum á alþjóðavettvangi.
Sjálfstæðisflokkurinn vill kappkosta að treysta tengslin við Bretland þar sem úrsögn
þess úr Evrópusambandinu er í undirbúningi. Eins er brýnt að leitað verði eftir
fríverslunarsamningi við Bandaríkin og víðar um heim.
Sjálfstæðisflokkurinn áréttar að hagmunir Íslands eru best tryggðir utan
Evrópusambandsins. Aðildarviðræður má ekki hefja að nýju nema þjóðin verði fyrst
spurð í beinni atkvæðagreiðslu hvort hún óski eftir aðild að ESB.
Við ætlum að halda áfram á markaðri braut fríverslunar í viðskiptum okkar við
umheiminn. Viðskiptastefna okkar hefur skilað gríðarlegum árangri á
undanförnum árum. Nú eru um 90% allra tollskrárnúmera tollfrjáls en til
samanburðar er aðeins um fjórðungur tollskrárnúmera í Evrópusambandinu
tollfrjáls.
Forsendur bættra kjara íbúa fátækustu ríkja heims eru aukin utanríkisviðskipti og
virðing fyrir umhverfismálum. Íslendingar eiga ekki að taka þátt í að reisa
viðskiptamúra gegn þeim.
Evrópa er helsta markaðssvæði Íslands og mikilvægt að tryggja áfram opinn aðgang
að innri markaði Evrópusambandsins á grundvelli EES.
Í utanríkismálum verður samstarf við granna og bandamenn áfram grundvöllur
þátttöku Íslands í alþjóðasamfélaginu. Þar ber hæst samstarf Norðurlanda,
varnarssamstarfið í NATO og tengslin við Evrópu um EFTA og EES-samninginn.
Öryggi landsins er best tryggt með aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu og
varnarsamningi við Bandaríkin.
Skipting hafsvæða og nýting auðlinda á norðurskautssvæðinu þarf að vera í
samræmi við hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna og Norðurskautsráðið er
réttur samráðsvettvangur fyrir sameiginleg mál norðurslóða.
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