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ALLSHERJAR- OG MENNTAMÁLANEFND 
Landsfundarályktun 2015 

 

Mannréttindi 

Sjálfstæðisflokkurinn byggir á vernd eignarréttar, jafnræði og frelsi einstaklingsins og þeirri ábyrgð 
sem því fylgir.  

Mikilvægt er að sporna gegn hvers kyns ofbeldi og skipta forvarnir og rannsóknir þar miklu máli. 
Sérstaklega er vænlegt til árangurs að styðja félagasamtök og stofnanir sem vinna gegn ofbeldi. 
Sporna verður gegn heimilisofbeldi og aðstoða fjölskyldur sem búa við slíkar aðstæður. 
Sjálfstæðisflokkurinn hvetur hlutaðeigandi stjórnvöld til að taka til gagngerrar endurskoðunar 
hvernig tekið er á kynferðisafbrotamálum innan réttarvörslukerfisins. Mikilvægt er að lögreglu sé 
skylt að mynda skýran og opinberan verkferil í kynferðisbrotamálum og hún taki ábyrgð á að tryggja 
hagsmuni brotaþola við málsmeðferð. 

Öllum  er heimilt að aðhyllast og iðka hvaða trú sem er, skipta um trú eða hafna öllum 
trúarbrögðum. Trúfrelsi telst til almennra mannréttinda eins og málfrelsi og atvinnufrelsi. Trúariðkun 
er ekki æðri lögum. Trú-, tjáningar- og skoðanafrelsi eru grundvallar mannréttindi sem standa verður 
vörð um. Jafnframt verður að gæta þess að allir þegnar og samtök virði  stjórnarskrárvarin 
mannréttindi  og sjónarmið sem af þeim verða leidd. 

Áhrif kristni á íslenskt samfélag hafa bæði sögu- og menningarlega þýðingu. Aðskilnað ríkis og kirkju 
þarf að framkvæma með farsæld þjóðarinnar að leiðarljósi.  

Aðskilja þarf ríki og kirkju með farsæld þjóðkirkjunnar og þjóðarinnar að leiðarljósi. 

Íslensk menning og samfélag er mótað af kristilegum gildum og viðhorfum um aldir. Í dag er sótt að 
þeim gildum og því ber nauðsyn til að vera á varðbergi og hlúa að kirkju og kristni sem hluta af þeirri 
vestrænu arfleifð sem er grunnur íslensks samfélags, menningar og lýðræðishefðar. Hluti af því að 
rækta þessa arfleifð er að nemendur í skólum landsins fari ekki á mis við kristnifræðslu. 

Sjálfstæðisflokkurinn á að vera áfram leiðandi í málefnum samkynhneigðra enda hefur hann staðið 
að lagabreytingum um aukin réttindi þeirra varðandi samvist og ættleiðingar. Samkynhneigðar 
mæður ættu ekki að þurfa að skila inn vottorði til Þjóðskrár þess efnis að þær séu foreldri barns, en 
án vottunarinnar er einungis líffræðileg móðir skráð sem foreldri. 

Málefni útlendinga  

Í fjölmenningarsamfélagi felst mannauður og fjölbreytt reynsla sem er til þess fallin að auðga 
samskipti einstaklinga. Taka skal vel á móti fólki sem hingað vill flytja og tryggja að það njóti jafnra 
tækifæra á við aðra.  

Tryggja þarf samkeppnishæfni landsins, með því að einfalda veitingu atvinnuleyfa, meta menntun 
þeirra sem hingað leita að verðleikum og tryggja að aðbúnaður á Íslandi geri landið eftirsóknarvert til 
framtíðar. Alltaf skal hafa að leiðarljósi að aðstoð við flóttamenn leiði til tækifæra til sjálfsbjargar.  

Hafa skal mannúðarsjónarmið og skilvirkni að leiðarljósi í málefnum hælisleitenda. Móttaka 
flóttamanna er sjálfsögð. Sjálfstæðisflokkurinn fagnar ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að auka  
fjármagn til flóttamannaaðstoðar í kjölfar neyðar sem skapast hefur í Evrópu undanfarin misseri.  

Jöfn tækifæri  

Landsfundur vill tryggja jöfn tækifæri allra. Laun eiga að endurspegla hæfni, ábyrgð, vinnuframlag og 
frammistöðu launþega. Markmiðið er að hvergi sé munur á launum kynjanna. Fjárhagslegt sjálfstæði 
einstaklinga er grundvöllur jafnréttis. Sjálfstæðisflokkurinn telur það grundvallaratriði að tryggja 
jafna stöðu og jöfn tækifæri kvenna og karla. Rétturinn til fæðingarorlofs beggja kynja stuðlar að 
þessu.  
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Ljóst er að til að hægt sé að byggja upp frjálst og réttlátt þjóðfélag skuli 
einstaklingar metnir að verðleikum sínum og þeim ekki mismunað. 

Í öllum tilfellum þar sem hæfni umsækjanda ræður ekki för við ráðningu í opinber störf er um 
mismunun að ræða.  

Löggæsla og eftirlit 

Eitt af meginhlutverkum ríkisvaldsins er að vernda réttindi borgara og friðhelgi einkalífs. Lögregla 
skal halda uppi öflugri löggæslu með það að markmiði. Fjölga þarf lögreglumönnum í landinu og efla 
menntun þeirra. Þátttaka lögreglunnar í alþjóðlegu samstarfi er sífellt mikilvægari og verður þekking, 
þjálfun, starfsumhverfi og búnaður að vera í takt við þær kröfur. Slíkt er nauðsynlegt til að takast á 
við skipulagða glæpastarfsemi. Stefna skal að því að varsla neysluskammta fíkniefna verði ekki 
refsiverð og starfshættir lögreglu og heilbrigðisstarfsfólks taki mið af því.  Efla þarf lögregluna til að 
tryggja öryggi ferðamanna. Endurskoða þarf hlutverk embættis ríkislögreglustjóra.  

Dómstólar 

Landsfundur hvetur til þess að millidómsstigi verði komið á með það að markmiði að treysta 
dómskerfi og tryggja réttaröryggi. Landsfundur telur að dómsmálaráðuneyti eigi að vera sjálfstætt 
ráðuneyti. 

Málefni fanga 

Mikilvægt er að fangar fái notið réttinda sinna. Leggja skal áherslu á menntun og annan stuðning við 
þá. Efla þarf úrræði fyrir andlega vanheila afbrotamenn. Fangelsisstofnanir verða að vera í stakk 
búnar til að sinna hlutverki sínu þannig að föngum sé veittur stuðningur til sjálfseflingar. Mikilvægt er 
að styðja við þá sem nýlega hafa lokið afplánun.  

Brýnt er að stytta biðtíma dómþola eftir að geta hafið afplánun. Möguleikum á fullnustu utan 
fangelsa þarf að nýta betur og fjölga, t.d. með samfélagsþjónustu og rafrænu eftirliti. 

Almannavarnir og björgunarstarf 

Áfram skal unnið að markvissu og samhæfðu starfi ólíkra viðbragðsaðila almannavarna og 
björgunarstarfs. Mikilvægt er að tryggja réttindi sjálfboðaliða í hjálparstarfi. Nýjar áskoranir fylgja 
miklum fjölda ferðamanna með auknu álagi og koma þarf til móts við það. Þá þarf einnig að tryggja 
björgunarsveitum nýja tekjuliði með beinni hlutdeild í tekjum af erlendum ferðamönnum. Áfram skal 
unnið að bættum þyrlukosti. 

Upplýsingasamfélagið, netfrelsi og jafnstaða netumferðar 

Upplýsingar og upplýsingatækni er meginstoð samfélagsins. Upplýsingaflæði þarf að byggjast á frelsi 
en ekki forsjárhyggju. Styrkja þarf varnir Íslands þegar kemur að netöryggi. Krefjast verður tafarlaust 
að erlend ríki láti af njósnastarfsemi um íslenska ríkisborgara. Sífellt á að vera í endurskoðun hvaða 
upplýsingar stjórnvöld eins og Þjóðskrá skrá um einstaklinga. 

Sjálfstæðisflokkurinn skal beita sér fyrir því að allur gagnaflutningur um fjarskiptakerfi skuli vera 
óheftur, óháð innihaldi, nýtingarmöguleika, uppruna og áfangastað flutninganna. Aðgengi að 
upplýsingum er grunnforsenda lýðræðisríkisins. Tryggja verður frjálst og opið internet. Það er 
hlutverk dómstóla að taka á lögbrotum á internetinu en ekki fjarskipafyrirtækja og hagsmunaaðila. 

Stöðva ber bitingu nafngreinanlegra upplýsinga úr skattframtölum fólks með framlagningu 
álagningaskrár. 

Menntamál  

Hagvöxtur og bætt lífskjör byggja á menntun. Góð menntun er lykill að lífsgæðum einstaklinga, opnu 
samfélagi og er forsenda samkeppnisfærni. Gera þarf margvíslegar umbætur í menntakerfinu og 
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vinna gegn samþjöppun náms á höfuðborgarsvæðinu og tryggja betur aðgengi að 
t.d. framhaldsskólum og iðnmenntun um allt land. 

Tryggja ber að óskert fjárframlag fylgi hverjum nemenda á öllum skólastigum t.d. í formi 
ávísanakerfis. Með því er stuðlað að fjölbreyttara rekstrarformi skóla og tekið tillit til ólíkra þarfa 
nemenda til þess að vekja áhuga og þroska hæfileika þeirra sem best. 

Ökunám og ökuréttindi er grunnfærni í íslensku samfélagi. Landsfundur leggur því áherslu á að 
framhaldsskólanemendum standi til boða að ljúka að minnsta kosti hluta ökunáms, án sérstakrar 
gjaldtöku, í hefðbundnu framhaldsskólanámi, jafnvel sem hluta af áfanganum lífsleikni sem víða er 
kenndur. 

Taka verður mið af niðurstöðum rannsókna á sviði menntamála við val og þróun á kennsluháttum á 
öllum skólastigum. 

Ríkið á ekki að standa í útgáfu námsefnis og stefna skal að opnum markaði fyrir allt námsefni. 

Styttingu náms fylgir mikil þjóðhagslegur ávinningur. Vinna þarf að styttingu grunnskóla um eitt ár til 
að auka samkeppnishæfni íslenskra nemenda enn frekar. Auka þarf sveigjanleika milli skólastiga en 
jafnframt koma í veg fyrir skörun námsmarkmiða.  

Sporna þarf gegn brottfalli og fjölga þeim nemendum sem ljúka námi á tilsettum tíma. Efla þarf því 
náms- og starfsráðgjöf á grunnskólastigi og leggja meiri áherslu á verknám. Rekstarform 
framhaldsskólanna skal vera fjölbreytt með mögulegri aðkomu einstaklinga, atvinnulífs og opinberra 
aðila. Gera þarf  átak í að efla iðn-, verk- og starfsnám í takt við þarfir atvinnulífsins. 
Atvinnurekendum verði gert kleift að gera námssamninga við nemendur sem hluta af starfsnámi 
þeirra. 

Eftir að samræmd próf við lok grunnskóla voru lögð af er enginn samræmdur mælikvarði á getu 
nemenda sem útskrifast úr grunnskóla. Réttast væri að framhaldsskólum yrði í sjálfsvald sett að setja 
fram inntökuskilyrði. Það er lágmarksvirðing við nemendur að jafnræði ríki á milli þeirra sem sækja 
um skólavist. 

Auka þarf gæðamat í skólastarfi. Fjölbreytta, samræmda mælikvarða þarf til að meta árangur skóla 
og skólastiga. Mikilvægt er að meta framfarir ekki síður en færni. Tryggja þarf að nemendur fái rétta 
og sanna mynd af námsstöðu sinni. Bæta þarf námsefni og kennsluaðferðir. Skólar eiga að velja 
námsaðferðir sem miða að ólíkum þörfum nemenda í samræmi við kröfur um nútímalega 
kennsluhætti.  

Lögbundna mætingarskyldu í framhaldsskólum á að afnema. Það eykur frelsi skóla til að setja sín 
eigin viðmið í mætingu og kemur betur til móts við nemendur. 

Vinna þarf markvisst að því að tryggja börnum leikskóla- eða dagvistun þegar fæðingarorlofi sleppir 
með sameiginlegu átaki ríkis og sveitarfélaga.  Nauðsynlegt er að bregðast við fækkun 
leikskólakennara og minnkandi aðsókn í leikskólakennaranám. 

Gera þarf róttækar breytingar á launakerfi kennara og gefa skólastjórnendum aukið svigrúm til að 
semja við starfsmenn sína á einstaklingsgrundvelli. Miðlægir kjarasamningar skapa ekki 
árangurshvetjandi umhverfi í skólastarfi og hamla þróun þess. 

Skyldur sveitarfélaga til tónlistarkennslu eru skýrar. Standa skal vörð um íslenska 
tónlistarskólastarfið.    

 Háskólar, vísindi og nýsköpun 

Menntun, vísindi og nýsköpun gegna lykilhlutverki við uppbyggingu atvinnulífs og eflingu lífsgæða á 
Íslandi til frambúðar. Háskólanám er fjárfesting fyrir bæði nemendur og samfélagið og æskilegt er að 
opinberum háskólum verði veitt heimild til innheimtu skólagjalda. 
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Íslenskir háskólar þurfa fjármagn til að halda uppi gæðum og standast alþjóðlega 
samkeppni. Kappkosta þarf að auka samvinnu og samhæfingu íslenskra háskóla- og 
vísindastofnanna. Mikilvægt er að skoða sameiningar slíkra stofnanna í því samhengi. 

Framlög hafa verið aukin til rannsókna og nýsköpunar. Sú fjárfesting er ein meginstoð 
háskólastarfsemi og verðmætasköpunar og þarf að hafa markaðslegar forsendur að markmiði í 
auknum mæli.  Sérstaklega ber að styðja við frumkvöðla og nýsköpunarstarf háskólanna og auka 
tengsl þeirra við atvinnulífið. Endurskoða þarf hlutverk rannsóknarstofnana og meta hvort starfsemi 
þeirra sé í takt við nútímaþarfir háskóla og atvinnulífs. 

Sá rammi sem mótaður er um starfsemi háskóla má ekki draga úr frelsi þeirra til sjálfstæðrar 
starfsemi og stjórnunar. Samstarf og samkeppni þarf að haldast í hendur og gott samstarf við erlenda 
háskóla mun laða að íslenska og erlenda námsmenn og kennara allt með það í huga að styrkja stöðu 
háskólastarfsemi á Íslandi.  

Taka skal Lánasjóð íslenskra námsmanna og lánakerfið til gagngerrar endurskoðunar sem allra fyrst 

og þá sérstaklega afnám frítekjumarks, endurgreiðslu og styrki. Til þess að bæta þjónustu við 

námsmenn ætti að skoða hvort hlutverk sjóðsins ætti að færast yfir til fjármálafyrirtækja og þá með 

hagsmuni námsmanna að leiðarljósi. 

Málefni ungs fólks 

Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að áfengiskaupaaldur verði lækkaður í 18 ár, þannig að einstaklingum, 

sem skv. lögum eru bæði lögráða og fjárráða, verði heimilt að kaupa áfengi eins og allar aðrar 

löglegar neysluvörur. 

Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að kosningaaldur verði lækkaður í 16 ár til samræmis við upphaf 

skatttöku. Skattgreiðendur í lýðræðisríki hafa þann rétt að kjósa hvernig skattfé skuli ráðstafað og er 

því ótækt að skattgreiðendum sé mismunað á grundvelli aldurs. 

Lagt er til að kjörgengi til forseta sé það sama og til Alþingis. 

Menning  

Mikil gróska er í íslensku menningarlífi sem hefur mikil hagræn áhrif. Styðja ber áfram við þá sókn og 
nýta tækifæri sem í henni felast. Varðveita þarf sögu og menningararf og vernda íslenska tungu. 
Íslenska málsvæðið er lítið og stuðningur því nauðsynlegur.  Tryggja þarf aðgengi almennings að 
náttúrugripum og handritasafni Árna Magnússonar sem er á heimsminjaskrá UNESCO.  

Vernda þarf eignarrétt rafræns efnis. Leita þarf leiða til að skapa samkeppnishæft umhverfi löglegra 
efnisveitna þar sem reynslan sýnir að aðgengi að löglega fengnu afþreyingarefni dregur til muna úr 
ólöglegu niðurhali. Endurskoða þarf opinberan stuðning við greinarnar í þessu samhengi.  

Leggja á niður heiðurslaun listamanna en ekki er eðlilegt að ríkið hafi listamenn á launaskrá.  

Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að mannanafnanefnd verði lögð niður og foreldrum veitt frelsi til að 
nefna börn sín án takmarkana frá ríkinu. 

Fjölmiðlar 

Rekstur ríkisins á fjölmiðlum má ekki hamla frjálsri samkeppni og raska rekstrargrundvelli annarra 
fjölmiðla. Landsfundur leggur til að þörf samfélagsins fyrir ríkisfjölmiðil verði endurskilgreind og 
Ríkisútvarpið ohf. verði lagt niður í núverandi mynd. Auka þarf gegnsæi í eignarhaldi fjölmiðla. 

Mikilvægt er að varðveita menningararf þann sem Ríkisútvarpið ohf. hefur umsjón með og gera efni í 
eigu stofnunarinnar aðgengilegt almenningi. 
 
 



 

 

Atvinnulíf - undirstaða öflugs samfélags. 

Stjórnvöld eiga að skapa heilbrigt og hvetjandi umhverfi fyrir atvinnulífið svo nýta megi krafta 
einstaklinganna til fulls.  Öflugt atvinnulíf er forsenda framfara og undirstaða velferðarkerfisins. 

Við stöðugleika, hóflega skattheimtu og hagkvæma nýtingu auðlinda landsins felast tækifæri til 
uppbyggingar. Hið opinbera á að skapa umgjörð þar sem fyrirtæki og fjárfestar geta horft til 
framtíðar við áætlanagerð. Fjármagn leitar þá í arðbær verkefni og samkeppni ríkir milli fyrirtækja.  

Stjórnvöld eiga að stuðla að stöðugleika og skýru starfsumhverfi atvinnulífsins. 

Allar atvinnugreinar þurfa starfsumhverfi sem er skýrt og stöðugt til langs tíma.  Skattkerfið og 
regluverk atvinnulífsins á að vera einfalt og sanngjarnt og stuðla að fjárfestingum og eðlilegri 
samkeppni. Núverandi ríkisstjórn hefur stigið stór og mikilvæg skref í þessa átt. Nauðsynlegt er að 
Sjálfstæðisflokkurinn beiti sér fyrir umtalsverðri lækkun tryggingargjalds. Mikilvægt er að einfalda 
opinbert eftirlit og tryggja að það hamli ekki nýsköpun og framþróun.  Aðgerðir hins opinbera þurfa 
að stuðla að stöðugleika, og skýru umhverfi atvinnugreinanna. Þannig eru mestar líkur á að árangur 
náist.  Innviðir samfélagsins skipta atvinnulífið miklu máli og mikilvægt er að tryggja örugga 
innviðauppbyggingu um land allt.  Í því sambandi þarf að tryggja að dreifing raforku sé örugg og 
verðlagning sanngjörn óháð staðsetningu eins og ríkisstjórnin vinnur markvisst að. 

Sjálfstæðisflokkurinn á að beita sér fyrir víðtækri sátt um nýtingu náttúruauðlinda.   

Mikilvægt er að standa vörð um náttúruna og að hún sé nýtt með sjálfbærum hætti þjóðinni allri til 
hagsbóta, bættra lífsgæða og velferðar. 

Þeir sem nýta náttúruauðlindir í eigu ríkisins eiga að greiða fyrir það sanngjarnt gjald. Slík gjaldtaka á 
að taka mið af hagsmunum þjóðarinnar til langs tíma litið. Nauðsynlegt er að gjaldtakan dragi ekki úr 
fjárfestingu og framþróun innan atvinnugreina, enda er fjárfesting og nýsköpun forsenda almennrar 
framþróunar og velmegunar þjóðarinnar. 

Stjórnvöld eiga að stuðla að umhverfi þar sem mannauður íslensku þjóðarinnar fær notið sín. 

Vel menntað og þjálfað starfsfólk er grunnur að samkeppnishæfni fyrirtækja og liður í því að auka 
framleiðni þeirra. Menntastefna á að vera í takt við atvinnustefnu þjóðarinnar til að tryggja 
verðmætasköpun samfélagsins. Tryggja þarf öfluga menntun með þarfir atvinnulífsins að leiðarljósi.  

Ísland þarf að laða til sín erlenda sérfræðinga til að auka samkeppnishæfni þjóðarinnar og dýpka 
þekkingu mannauðsins á sértækum sviðum. 

Auka þarf framleiðni, hagvöxt og nýsköpun.  

Aukning í framleiðni er forsenda hagvaxtar. Mikilvægt er að stjórnvöld skapi umhverfi sem hvetur til 
nýsköpunar á öllum sviðum atvinnulífsins. Tryggja þarf samkeppnishæfni Íslands þannig að hér sé 
aðlaðandi fyrir fólk og fyrirtæki að starfa í sem flestum starfsgreinum. Þeirri áherslu sem ríkisstjórnin 
leggur á nýsköpunarstarf er fagnað svo og þeim áformum sem uppi eru um eflingu rannsóknar- og 
tækniþróunarsjóða. Tryggja þarf að opinberir styrkir til nýsköpunar skili sem mestum árangri. 
Sjálfstæðisflokkurinn telur mikilvægt að leggja sérstaka áherslu á sprotastarf á komandi árum og að 
samvinna milli ólíkra stétta og þekkingarsviða sé efld. Huga þarf sérstaklega að því hvernig best sé að 
styðja við hugvitsmenn og frumkvöðla í gegnum samkeppnissjóði þannig að þeir séu ekki í 
samkeppni við rannsóknarstofnanir og háskóla en frumkvöðlum verði gert kleift að nýta þá innviði 
með markvissu samstarfi. 

Matvælaframleiðslulandið Ísland.  



Heilnæmi íslenskrar matvælaframleiðslu og hreinleiki náttúrunnar eru eftirsótt 
gæði í heimi sívaxandi eftirspurnar eftir matvælum og vatni.  Nýta þarf þessa sérstöðu Íslands  og 
leggja frekari grunn að sókn íslenskrar matvælaframleiðslu í landbúnaði og sjávarútvegi. Í þeirri sókn 
þarf að nýta að fullu kosti og þekkingu íslenskra tæknifyrirtækja og sveigjanlegar lausnir fyrir 
matvælaframleiðendur. Sérstaða íslensks landbúnaðar er styrkur hans og tryggja þarf fjölbreytta 
búskaparhætti á grundvelli einkaframtaks og frelsis til athafna. Huga þarf sérstaklega að regluverki 
svo það hamli ekki nýsköpun og framþróun s.s. sölu afurða beint frá býli og framleiðslu fiskafurða 
beint á neytendamarkað. Ferðaþjónusta, orkuiðnaður og matvælaframleiðsla eiga mikla 
sameiginlega vaxtarmöguleika. 

Öflugur íslenskur sjávarútvegur í alþjóðlegri samkeppni.  

Íslenskur sjávarútvegur er leiðandi í heiminum hvað varðar sjálfbærni, þróun og arðsemi. Íslenskur 
sjávarútvegur er í daglegri samkeppni við erlendan ríkisstyrktan sjávarútveg. Tryggja þarf stöðugleika 
í rekstrarumhverfi íslensks sjávarútvegs á grundvelli núgildandi aflamarkskerfis svo greinin haldi 
áfram að vaxa á grundvelli sjálfbærrar nýtingar fiskistofna.  Í skjóli öflugs sjávarútvegs vex 
nýsköpun og vöruþróun. Grundvöllur arðsemi sjávarútvegs mun byggja á samþættingu veiða, vinnslu 
og markaðar. Góðar samgöngur innanlands og milli landa eru forsenda þess að tryggja gæði og 
afhendingaröryggi sjávarafurða.  

Mikilvægt er að öryggi sjómanna sé ávallt haft að leiðarljósi. Skoða þarf sérstaklega starfsumhverfi 

smábáta á strandveiðum. 

Öflugur íslenskur landbúnaður.  

Landbúnaður á Íslandi er burðarás í atvinnulífi hinna dreifðu byggða í landinu. Starfsskilyrði 
greinarinnar þurfa að hvetja til aukinnar verðmætasköpunar, sjálfbærni, fjölbreytileika og 
nýsköpunar. Virða þarf frelsi og sjálfsákvörðunarrétt íslenskra bænda og stuðla þannig að aukinni 
hagkvæmni og fjölbreytni. Strangar kröfur eiga að gilda um dýravelferð, hreinleika og heilbrigði. 
Traust umgjörð um merkingar á búvöru og rekjanleiki sameinar hagsmuni bænda og og neytenda. 
Sjálfstæðisflokkurinn telur að gera eigi sambærilegar kröfur um framleiðsluhætti til innfluttra búvara 
og gerðar eru vegna innlendrar framleiðslu. Tvíhliða samningar um gagnkvæman markaðsaðgang 
fyrir landbúnaðarafurðir fela í sér sóknarfæri fyrir íslenskan landbúnað og auka valfrelsi neytenda. Til 
að tryggja þann árangur þarf að ljúka sem fyrst gerð búvörusamninga til að eyða óvissu um 
starfsskilyrði landbúnaðarins til langs tíma lítið.   

Hágæðaafurðir og ímynd landsins gefa landbúnaðinum áður óþekkt tækifæri innanlands og erlendis. 
Ferðamenn sem heimsækja landið sækjast eftir afurðum úr héraði og breiða út orðspor þeirra þegar 
heim er komið. Stefna ber að því að draga úr opinberum stuðningi við landbúnað og vinna að því að 
hann geti starfað á markaðsforsendum, meðal annars með því að stuðla að lækkun tilkostnaðar á 
öllum stigum framleiðslunnar.  

Ferðaþjónustan er einn af máttarstólpum íslensks atvinnulífs.  

Ferðaþjónustan er einn af máttarstólpum íslenskrar atvinnusköpunar og gjaldeyrisöflunar. Í 
uppbyggingu ferðaþjónustu felast mikil sóknarfæri samfélagsins til aukinnar hagsældar og jákvæðrar 
byggðaþróunar. 

Nýjum Vegvísi í ferðaþjónustu er fagnað og því samkomulagi sem ríkið, sveitarfélögin og greinin sjálf 
hafa gert sín á milli um að efla íslenska ferðaþjónustu. Nýrri Stjórnstöð ferðamála sem er 
samstarfsvettvangur þessara aðila  er meðal annars ætlað að stuðla að einföldun stjórnsýslu, 
nauðsynlegri samhæfingu og enn frekari vexti í sátt við íbúa og náttúru. Huga þarf að 
umhverfislegum og félagslegum þolmörkum. Tryggja þarf öryggi ferðamanna og bæta 
upplýsingagjöf. Nauðsynlegt er að uppbygging innviða sé í takt við vöxt greinarinnar. Ríkið ætti að 
bjóða út starfsemi nauðsynlegrar þjónustu á þeim ferðamannastöðum sem eru í eigu þess. 



Mikilvægt er að hið opinbera leggi ekki stein í götu ferðaþjónustunnar með 
aukinni skattlagningu, regluvæðingu eða nýjum ríkisstofnunum. Þeir sem heimsæki ferðamannastaði 
greiði fyrir uppbyggingu þeirra. Ekki er sanngjarnt að uppbygging ferðamannastaða sé fjármögnuð 
með skattlagningu á þá sem ekki sækja ferðamannastaði. Gera skal Íslendingum mögulegt að ferðast 
með skemmtiferðaskipum sem sigla umhverfis Ísland. 

Skapandi greinar eru ört vaxandi hluti atvinnulífins.  

Skapandi greinar eru ört vaxandi atvinnugrein sem snertir mörg svið atvinnulífs, menningarlífs og 
mannlífs.  Hvetja þarf til samvinnu skapandi greina og annarra atvinnugreina enda felur slíkt í sér 
mörg tækifæri og eykur fjölbreytileika og styrk íslensks atvinnulífs. Tryggja þarf þverfaglegt samstarf 
stjórnsýslu, atvinnulífs og menningarlífs til þess að stuðla að uppbyggingu greinarinnar.  

Verslun og þjónusta. 

Verslun og þjónusta þarf eins og aðrar atvinnugreinar að búa við samkeppnishæft 
umhverfi.  Núverandi ríkisstjórn hefur stigið stór skref í þá átt að fella niður tolla og vörugjöld sem er 
mikilvægt til að tryggja samkeppnishæfni íslenskrar verslunar.  

Mikilvægt er að stjórnvöld stuðli að heilbrigðri samkeppni á neytendavörumarkaði. Löngu tímabært 
er að afnema samkeppnisrekstur ríkisins í smásölu og gefa verslun með áfengi frjálsa. 

Rekstur verslunarmiðstöðvar við alþjóðaflugvöllinn á ekki að vera meðal verkefna hins opinbera, 
hvorki komu- né brottfararverslun. Fríhöfnin ehf. verði lögð niður og einkaaðilum alfarið eftirlátið að 
sjá um verslunarþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Iðnaðar- og orkumál.  

Auður Íslendinga felst m.a. í þeirri orku sem býr í fallvötnum, jarðefnum, iðrum jarðar og  sjávar. 
Íslensk orkufyrirtæki eru í dag leiðandi á sínu sviði og sú þekking sem Íslendingar hafa skapað á þessu 
sviði á umliðnum áratugum er orðin að mikilvægri og gjaldeyrisskapandi útflutningsvöru. Sjálfbær 
nýting auðlinda er og á að vera grundvallaratriði í öllum ákvörðunum. Skýra þarf eigendastefnu 
ríkisins í orkufyrirtækjum. Landsfundur stendur heilshugar á bak við hugmyndir um 
atvinnuuppbyggingu innanlands í tengslum við hagkvæma nýtingu orkuauðlinda.  

Íslensk útflutnings- og framleiðslufyrirtæki skulu njóta þess samkeppnisforskots sem felst í notkun á 
grænni íslenskri orku. Landsfundur leggst gegn því að græn upprunavottorð raforku séu seld úr landi. 

Uppbygging á raforkuflutningskerfi landsins þarf að vera í takt við framleiðslu og eftirspurn eftir 
raforku. Brýnt er að fara í frekari uppbyggingu flutningskerfisins.Einfalda þarf regluverk um 
byggingariðnaðinn og gera það skilvirkara. Byggingareglugerð verði endurskoðuð með það fyrir 
augum að mögulegt sé að byggja ódýrara húsnæði. 

Sjálfstæðisflokkurinn leggst gegn samkeppnishömlum í útboðum hins opinbera. Sérstaklega reglum 
sem hefta frelsi einstaklinga og fyrirtækja, stuðla að fákeppni og hafa leitt til hærri kostnaðar 
útboðsverka. 

Skógrækt sem atvinnugrein. 

Mikil tækifæri eru til staðar í eflingu skógræktar á hreinum viðskiptalegum forsendum.  Skógrækt 
mun einnig draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.   

Landsfundur skorar á stjórnvöld að hefja þá vinnu að taka skógrækt ríkisins af fjárlögum og fela 
einkaaðilum að sjá um skógrækt fyrir fyrirtæki og einstaklinga.  
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Atvinnufrelsi, virk samkeppni og skilvirkt skattkerfi eru forsendur efnahagslegra framfara. Hagkvæm 

nýting auðlinda, bæði mannauðs og náttúruauðlinda, er einnig forsenda velferðar og góðra lífskjara. 

Atvinnugreinar á Íslandi þurfa að búa við a.m.k. jafngóð skilyrði og atvinnugreinar í 

nágrannalöndunum. Til þess að Ísland standist alþjóðlega samkeppni um fólk og fjármagn er 

forgangsverkefni að stuðla að efnahagslegum stöðugleika. Honum á að ná með samstilltu átaki 

ríkisstjórnar, Seðlabanka og aðila vinnumarkaðarins.  

Kjaradeilur og -samningar síðustu mánaða hafa leitt ágalla íslensks vinnumarkaðar berlega í ljós um 

leið og grafið er undan stöðugleika efnahagslífsins. Endurskoða þarf ferli kjarasamninga frá grunni 

jafnt á almennum vinnumarkaði og hjá hinu opinbera.   

Helstu áherslur Sjálfstæðisflokksins: 

 Lækkun skatta og einföldun skattkerfisins til að draga úr neikvæðum áhrifum og hvötum. 

 Bætt samkeppnisumhverfi fyrirtækja með hagsmuni almennings að leiðarljósi. 

 Dreift eignarhald á stórum bönkum. 

 Breytt hlutverk Íbúðalánasjóðs sem dragi sig út af almennum íbúðalánamarkaði. 

 Aukinn sveigjanleiki lífeyriskerfisins og minni tekjutengingar. 

 Samspil kjarasamninga, ríkisfjármála og peningastefnu tryggt þannig að verðbólga fari ekki úr 

böndunum eða vaxtamunur milli Íslands og helstu viðskiptalanda verði úr hófi. 

Skattkerfið 

Samkeppnishæf starfsskilyrði og hagstætt fyrirtækjaumhverfi eru lykilatriði góðra lífskjara. Vinda 

þarf ofan af skattahækkunum síðustu ríkisstjórnar og einfalda skattkerfið. Taka verður skattlagningu 

einstaklinga til endurskoðunar. Stefna ber að því að tekjuskattur og útsvar einstaklinga lækki í 

áföngum í samtals 25% á næstu árum og að þessu marki verði náð fyrir árið 2025. Einfalt og skilvirkt 

skattaumhverfi dregur úr hvata til undanskota og eykur vilja til atvinnuþátttöku.  

Mikilvægt er að líta til heildaráhrifa skattkerfisins og samspil þess og almannatrygginga. Skattstofnar 

eiga að vera breiðir og gæta þarf að því að jaðarskattar hafi sem minnst áhrif á ákvarðanatöku og 

velferð almennings. Lækka þarf tryggingagjald og einfalda virðisaukaskattskerfið, fækka 

undanþágum og stuðla þannig  að meiri skilvirkni. Ekki á að beita virðisaukaskattskerfinu í 

tekjujöfnunartilgangi eða til stuðnings ákveðnum atvinnugreinum. Nauðsynlegt er að auka hlutdeild 

sveitarfélaga í tekjum hins opinbera án þess að auka skattheimtu. Skoða skal að sveitarfélög greiði 

ekki virðisaukaskatt af þjónustu og fjárfestingu. Sveitarfélög skuli fá hlutdeild í fjármagnstekjuskatti 

og sköttum af umferð.  

Landsfundur fagnar afnámi stimpilgjalds af lánaskjölum en áréttar að stefnt skuli að afnámi allra 

stimpilgjalda. Fjármagnstekjuskattur er lagður á nafnvexti og getur það leitt til þess að skattur á 

raunvexti verði meira en 100%. Mikilvægt er að endurskoða skattlagningu fjármagnstekna, þar með 

talið skattlagningu leigutekna, sem leiðir fyrst og fremst til hærra leiguverðs og meiri 

skattaundanskota. Fjármagnstekjuskattur verði lækkaður í 10%. 

Þá skal lögbundið lágmarksútsvar afnumið.  

Mikilvægur liður í að tryggja samkeppnishæfni Íslands er að stjórnvöld stuðli að því að hægt verði að 

laða að sérfræðiþekkingu inn í íslenskt atvinnulíf t.a.m. með sérfræðiskattlagningu að sænskri eða 

kanadískri fyrirmynd. 
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Landsfundur leggur áherslu á að skattlagning taki mið af greiðslugetu þannig að 

ekki þurfi að koma til lántöku vegna hennar. Mikilvæg fjármögnun sprotafyrirtækja, eins og 

umbreytanleg skuldabréf og kaupréttir, er í dag óskilvirk. Frumkvöðlar og fjárfestar eiga ekki að þurfa 

að borga framhlaðna skatta sem geta bæði leitt til lántöku og taps, falli bréf í verði.  

Viðskiptaumhverfi 

Hagkvæmt og skilvirkt viðskiptaumhverfi er mikilvæg forsenda efnahagslegrar velferðar til að gera 

Ísland aðlaðandi fyrir fólk og fyrirtæki. Regluverk þarf að vera einfalt og skilvirkt. Viðskiptafrelsi þarf 

að ríkja á sem flestum sviðum og skattkerfi þarf að hvetja til nýsköpunar og fjárfestingar, meðal 

annars með skattalegum hvata til hlutabréfakaupa í nýsköpunarfyrirtækjum og sjóðum. Landsfundur 

fagnar fyrirhuguðum skrefum í afnámi fjármagnshafta. Mikilvægt er að fjármagnshöftin verði 

afnumin að fullu fyrir árslok 2016. Í kjölfarið skal gjaldeyriseftirlit Seðlabankans lagt niður.  

Frjáls samkeppni er einn af hornsteinunum í stefnu Sjálfstæðisflokksins. Tryggja þarf að 

samkeppnissjónarmið hafi ríkan sess í lagasetningu. Leita þarf allra leiða til að tryggja öfluga 

samkeppni á sem flestum sviðum íslensks atvinnulífs, þar með talið í fjármála-, heilbrigðis- og 

menntakerfinu. Virk samkeppni er neytendum til hagsbóta, en einnig þarf að tryggja öfluga og 

skilvirka neytendavernd. Brýnt er að regluverk atvinnulífsins verði endurskoðað með einföldun, 

hagræðingu og aukna skilvirkni að leiðarljósi. 

Landsfundur fagnar niðurfellingu almennra vörugjalda. Mikilvægt er að draga enn frekar úr 

aðgangshindrunum á íslenskum mörkuðum. Landsfundur ályktar að endurskoða beri búvörulögin frá 

grunni til að auka hagkvæmni og samkeppnishæfni íslensks landbúnaðar. Aukið viðskiptafrelsi bætir 

hag neytenda. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins leggur áherslu á að samkeppnislög  gildi um 

landbúnað eins og aðrar atvinnugreinar. 

Leggja skal áherslu á að Ísland geri fríverslunarsamninga við önnur ríki. Þannig er lagður grunnur að 

frekari markaðssókn íslenskra útflutningsgreina. Mikilvægt er að ferli við úthlutun opinberra styrkja 

sé gagnsætt. Skattaumhverfi fyrirtækja á að vera með þeim hætti að ekki þurfi ívilnanir eða afslátt af 

opinberum gjöldum til að tryggja alþjóðlega samkeppnishæfni. 

Koma þarf í veg fyrir kennitöluflakk án þess að gera stofnun fyrirtækja erfiðari eða dýrari.  

Fjármálakerfið 

Fjármálakerfið á Íslandi er stórt í hlutfalli við landsframleiðslu og óhagkvæmt metið út frá vaxtamun 

og kostnaðarhlutfalli. Smæð markaðarins og há skattlagning hefur áhrif á kostnað lántaka en þó á að 

vera svigrúm á komandi árum til að draga úr kostnaði í bankakerfinu og minnka vaxtamuninn. Gæta 

þarf að því að skattlagning fjármálafyrirtækja bitni ekki á viðskiptavinum bankanna eða á alþjóðlegri 

samkeppnishæfni bankakerfisins. Landsfundur leggur áherslu á að starfsemi fjárfestingabanka og 

viðskiptabanka verði að fullu aðskilin. Til að koma í veg  fyrir fákeppni þurfa stjórnvöld að gæta að því 

að lágmarka aðgangshindranir.  

Landsfundur telur að skattar á fjármálafyrirtæki eigi að vera almennir og án undanþága. Sér í lagi 

mega stjórnvöld ekki eyða meiru af opinberu fé til að tryggja viðgang og vöxt sparisjóðakerfisins. 

Stjórnvöld eiga að lýsa því yfir að bankar starfi á eigin ábyrgð, en ekki skattgreiðenda. 

Fyrirséð er að eignarhald á bönkum breytist á næstu árum. Landsfundur áréttar að engin þörf er á 

eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum til lengri tíma litið. Tryggja þarf dreifða eignaraðild að 

bönkum. Mikilvægt er að söluferli á hlutum ríkisins í viðskiptabönkunum  verði opið og gagnsætt.  

Reiknistofu bankanna verði breytt og fjármálastofnunum bannað að vera hluthafar.  
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Landsfundur ítrekar fyrri ályktanir um að Íbúðalánasjóður dragi sig út af 

almennum íbúðalánamarkaði samhliða endurskoðun á opinberu stuðningskerfi í húsnæðismálum. 

Eitt af meginverkefnum stjórnvalda á hverjum tíma er að er  að skapa  umhverfi þar sem flestum 

gefst raunhæfur kostur á að eignast eigið húsnæði og þar sem að virkur leigumarkaður fyrir íbúðir 

getur þrifist. 

Lífeyriskerfið 

Tekjutengingar almannatrygginga gera það að verkum að ábati af lífeyrissparnaði er oft lítill, 

sérstaklega hjá tekjulágum einstaklingum. Endurskoða þarf samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða 

og draga úr tekjutengingum. Auknum sveigjanleika við töku lífeyris má ná fram með því að heimila 

töku lífeyris að hluta á móti hlutastarfi og með því að heimila einstaklingum að fresta eða flýta töku 

lífeyris eftir hentugleika hvers og eins.  

Í núverandi kerfi er verulegur munur á lífeyrisgreiðslum frá sjóðum opinberra starfsmanna og 

starfsmanna á almennum vinnumarkaði og kemur þessi munur ekki fram á gagnsæjan hátt í 

kjarasamningum. Framtíðarskipan lífeyrismála á að stuðla að því að draga úr þessum mun. 

Á síðustu árum hefur lífeyrissjóðum fækkað. Stærri og öflugri lífeyrissjóðir með hagkvæmum rekstri 

og betri áhættudreifingu eru almenningi til hagsbóta. Erlend fjárfesting lífeyrissjóða er mikilvægur 

hluti af áhættudreifingu þeirra og nauðsynlegt er að heimildir til erlendrar fjárfestingar verði auknar 

á næstu árum. Það er mikilvægt að auka áhrif sjóðfélaga á stjórnir lífeyrissjóða og ábyrgð gagnvart 

eign sinni og gefa þeim frelsi til að velja um lífeyrissjóð. Þá er mikilvægt að fleiri aðilar hafi heimild til 

að varðveita og ávaxta lífeyri launþega.  

Peningastefnan 

Peningastefnan á að stuðla að vexti og viðgangi efnahagslífsins og aukinni velmegun.  Mestu skiptir  

að verðlag sé stöðugt og vaxtakostnaður heimila og fyrirtækja sé ekki óhóflega hár. Reynsla síðustu 

ára sýnir að stöðugu gengi fylgir stöðugleiki í verðlagi. Mikilvægt er að ríkisfjármál, peningastefna og 

kjarasamningar spili saman svo vaxtamunur milli Íslands og helstu viðskiptalanda verði ekki úr hófi.  

Íslenska krónan í höftum getur ekki verið framtíðargjaldmiðill þjóðarinnar ef Íslendingar vilja eiga 

þess kost að taka átt í alþjóðlegri samkeppni. Kanna skal til þrautar upptöku myntar sem gjaldgeng er 

í alþjóðaviðskiptum í stað íslensku krónunnar og gefa landsmönnum og fyrirtækjum frelsi til að 

ákveða hvaða gjaldmiðill hentar þeim best.  

Landsfundur leggur til að ríkisstjórnin ráði færustu erlendu sérfræðinga til að leggja mat á hvernig 

hægt er að skipta út verðtryggðu lánaumhverfi og taka upp lánakjör sem þekkjast í nágrannalöndum 

okkar. Með þessu er ekki tekin afstaða til þess hvort það sé rétt heldur eingöngu hvernig það væri 

framkvæmt.   

Vinnumarkaðurinn 

Sjálfstæðisflokkurinn styður að tekið verði upp vinnumarkaðsmódel að norrænni fyrirmynd. Miða 

skal við að launahækkanir fylgi framleiðni til langs tíma og að útflutningsgreinar setji viðmið fyrir 

launahækkanir. Ennfremur þarf ríkari aga í samningastefnu ríkissáttasemjara.  
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FJÁRLAGANEFND 
Landsfundarályktun 2015 

 

Hallarekstur ríkissjóðs heyrir nú vonandi sögunni til og tryggja þarf að svo verði áfram. 

Niðurgreiðsla skulda, afnám gjaldeyrishafta og að draga úr vexti ríkisútgjalda eru 

mikilvægustu viðfangsefni fjárlagagerðarinnar. Vöxtur ríkisútgjalda á sama tíma og skuldir 

ríkisins voru 75% af vergri landsframleiðslu í árslok 2014 er óásættanlegur. 

Sjálfstæðisflokkurinn á að ganga á undan með góðu fordæmi og hagræða í stað þess að 

auka útgjöld milli ára. Hagstjórnin skiptir sköpum fyrir komandi kynslóðir til að bæta lífskjör 

og auka atvinnustig, stuðla að stöðugu verðlagi, hóflegu vaxtastigi og halda skuldum hins 

opinbera innan skynsamlegra marka. Fjármál ríkisins eru einn mikilvægasti þátturinn í því 

verkefni ásamt trúverðugri peningastefnu og skynsamlegum kjarasamningum á 

vinnumarkaði. 

Niðurgreiðsla skulda forgangsatriði 

Skuldastaða ríkisjóðs er óviðunandi þungbær. Forgangsatriði fjárlaga næstu ára á að vera 

að greiða niður skuldir til að tryggja sjálfbærni ríkissjóðs. Með lækkun skulda ríkisins lækka 

74,4 milljarða króna vaxtagjöld ríkissjóðs, en þau eru þriðji stærsti einstaki útgjaldaliður 

fjárlaga og samsvara nær öllum útgjöldum ríkisins til mennta- og menningarmála. 

Ábyrgð ríkisins vegna lífeyrisskuldbindinga opinberra starfsmanna vegna hækkandi lífaldurs 

hefur vaxið gríðarlega undanfarin ár án þess að sú skuldbinding komi fram í ríkisreikningi 

eins og ætti að vera raunin. Nauðsynlegt er að greitt verði inn á þessar skuldbindingar sem 

allra fyrst. 

Afnám fjármagnshafta  

Losun fjármagnshafta er eitt mikilvægasta verkefni stjórnvalda. Það er fagnaðarefni að 

ríkisstjórnin hafi nú kynnt til sögunnar áætlun um afnám hafta en það er einvörðungu fyrsta 

skrefið. Ísland verður ekki samkeppnishæft fyrr en gjaldeyrishöftunum hefur verið aflétt að 

fullu. Ef ekki verður hægt að afnema höftin að fullu með núverandi gjaldmiðli þarf að 

endurskoða þá stefnu hið fyrsta.  

Afleiðingar haftanna, sem varað hafa í sjö ár, eru mjög neikvæðar og koma ekki fram strax 

með áberandi hætti. Höftin hafa takmarkað erlenda fjárfestingu á Íslandi og fjárfestingu 

íslenskra aðila erlendis ásamt því að hafa haft hamlandi áhrif á vöxt íslenskra fyrirtækja út 

fyrir landsteinana og skert athafnafrelsi fólks.  

Útgjöldin hamin - skattgreiðendur verða að fá svigrúm 

Útgjöld ríkisins hafi vaxið frá síðustu kosningum á vakt Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir 

skattalækkanir. Árið 2014 námu opinber útgjöld 45% af landsframleiðslu. Í þessu felst að 

stjórnmálamenn eyddu næstum því annarri hverri krónu sem landsmenn öfluðu. Þessi staða 

er óásættanleg.  

Tryggja verður að útgjöld ríkisins verði ekki fjármögnuð á kostnað skattgreiðenda með hærri 

skattbyrði. Draga verður verulega úr umsvifum ríkisins og forgangsraða í þágu 

grunnþjónustu.  

Sjálfstæðisflokkurinn vill binda í lög að útgjöld ríkissjóðs vaxi ekki á milli ára umfram 

meðalhagvöxt undangenginna 10 ára auk 2,5% verðlagsbreytinga. Stefnt skal að því að 

útgjöld hins opinbera verði ekki hærri en 35% af landsframleiðslu árið 2025. 

Engin útgjöld má samþykkja án greinargerðar um tilgang og markmið og skulu 

kostnaðargreining og tekjugreining til fimm ára fylgja lagafrumvörpum. Reglulega fari fram 
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óháð mat á gagnsemi, hagkvæmni og árangri af fjárframlögum til 

viðfangsefna svo sem sjóða og verkefna. 

Þak á skuldir ríkissjóðs  

Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að fest verið í lög fyrirkomulag um þak á skuldir 

ríkissjóðs eins og boðað er í frumvarpi fjármálaráðherra um opinber fjármál. Í því felst að ef 

heildarskuldir ríkissjóðs fara yfir ákveðið hlutfall af landsframleiðslu verði að lækka skuldir 

milli ára og óheimilt að reka ríkissjóð með halla á tilteknu tímabili hverju sinni. Stefnt skal að 

því að skuldir ríkissjóðs verði undir 20% af landsframleiðslu innan 10 ára. 

Skuldbindingar ríkissjóðs komi fram í ríkisreikningi 

Í ríkisreikningi skal koma skýrt fram hverjar heildarskuldbindingar og ábyrgðir ríkisins eru á 

hverjum tíma og þær færðar til núvirðis. Óheimilt er að skuldbinda ríkið með ábyrgðum, 

lánsloforðum, lántökum eða öðrum samningum án heimilda í lögum en að sama skapi ættu 

allar slíkar skuldbindingar að koma fram í ríkisreikningi og teljast meðal skulda ríkissjóðs. 

Gera skal upplýsingar um fjárlög ýtarlegri, notendavænni og aðgengilegri. 

Styrkari tök á fjármálum ríkisins 

Sjálfstæðisflokkurinn telur nauðsynlegt að 

framkvæmd fjárlaga verði færð í traustari 

farveg en verið hefur þannig að heildarútgjöld 

samkvæmt ríkisreikningi verði aldrei hærri en 

fjárlög heimila.  

Á tímabilinu 1995-2014 reyndust útgjöld 

ríkisins samkvæmt ríkisreikningi að meðaltali 

10% hærri en fjárlagafrumvarpið gerði ráð 

fyrir. Leggja verður af þann ósið að 

samþykkja aukningu útgjalda í fjáraukalögum. 

Kalla á stjórnendur opinberra stofnana og 

fyrirtækja til ábyrgðar haldi þeir rekstri þeirra 

ekki innan fjárlaga.  

Sala eigna 

Sjálfstæðisflokkurinn telur að selja eigi ákveðnar ríkiseignir s.s. eignarhlut ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum, rekstur flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og annan verslunarrekstur Isavia 

sem og RÚV. Ráðast þarf í úttekt á hagkvæmni húsnæðis ríkisstofnana og ríkið selji í 

framhaldinu allar þær eignir sem ekki eru nauðsynlegar. 

 

Mynd 1: Úr greiningu Efnahagssviðs Samtaka 
atvinnulífsins. Fjárlagafrumvarp 2016: Hvert liggur leiðin? 
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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. Með tímanum mótast inntak ákvæða hennar, sem 

skýrast svo í framkvæmd með túlkun dómstóla. Í þessu ljósi telur Sjálfstæðisflokkurinn að fara skuli 

varlega í breytingar á stjórnarskránni.  

Heildarendurskoðun sem umturnar öllum ákvæðum stjórnarskrárinnar samræmist illa sjónarmiðum 

um réttaröryggi og fyrirsjáanleika. Að sama skapi telur Sjálfstæðisflokkurinn mikilvægt að breytingar 

á stjórnarskrá séu gerðar í víðtækri pólitískri sátt.  

Landsfundur Sjálfstæðisflokksins leggur áherslu á að tilteknir kaflar og ákvæði stjórnarskrárinnar 

verði tekin til endurskoðunar.  

Í stjórnarskránni ætti að vera ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur, þannig að tiltekið hlutfall 

atkvæðisbærra manna geti knúið fram þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök lagafrumvörp, að 

undanskildum fjárlögum, skattalögum og lögum settum á grundvelli þjóðréttarlegra skuldbindinga.  

Endurskoða þarf hlutverk og stöðu forseta Íslands. Setja þarf embættinu skýrt hlutverk og valdmörk.  

Landsdómur skal lagður niður og samhliða fara fram endurskoðun á ákvæðum um ráðherraábyrgð. 

Málaferli á hendur fyrrverandi forsætisráðherra fyrir Landsdómi árið 2012 var pólitískt fár og aðför 

að réttarríkinu sem má ekki endurtaka sig.  

Sjálfstæðisflokkurinn telur þá leið sem nú hefur verið valin við endurskoðun á stjórnarskrá líklegasta 

til að skapa nauðsynlega sátt um þær breytingar sem eru mest aðkallandi.  

Sjálfstæðisflokkurinn bindur miklar vonir við að vinna þeirrar stjórnarskrárnefndar sem nú er að 

störfum skili sér í sátt um breytingar á stjórnarskránni á yfirstandandi kjörtímabili. 
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Umhverfismál almennt 

Íslendingar eiga mikið undir  umhverfinu  og sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda. Sjálfbær þróun 
mætir kröfum nútímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða. Hún byggist á þremur 
meginstoðum; vistfræðilegri, félagslegri og efnahagslegri sem eru óaðskiljanlegar og háðar hver 
annarri. 

Stjórnvöld verða að móta almenna stefnu í umhverfismálum og virkja ábyrgð einstaklingsins. Við mat 
á umhverfisáhrifum verður að taka tillit til þarfa mannsins en þó alltaf á forsendum sjálfbærrar 
þróunar. 

Taka ber alvarlega þá náttúruvá sem stafar af loftslagsbreytingum af mannavöldum. Íslendingar eiga 
að sýna frumkvæði og taka fullan þátt í þeim alþjóðlegu aðgerðum sem ákveðið verður að grípa til í 
loftslagsmálum. Nú þegar hafa neikvæð áhrif loftslagsbreytinga komið fram í súrnun hafsins 
umhverfis landið. Þær skaða vistkerfið og lífsviðurværi þeirra sem hafa aðkomu sína af sjávarútvegi 
og hafa alvarlegar afleiðingar fyrir Íslendinga ef ekki verður brugðist við. 

Brýnt er að dregið verði úr nettólosun gróðurhúsalofttegunda. Það verði gert með  því að draga úr 
bruna og binda kolefni með skógrækt og eflingu gróðurlenda.  

Nýting náttúruauðlinda 

Reynslan hefur sýnt að skynsamleg og hagkvæm nýting náttúruauðlinda Íslands er að jafnaði best 
tryggð með því að nýtingar- og afnotaréttur sé í höndum einkaaðila. Nýting þarf að vera innan 
sjálfbærra þolmarka. Upplifun ferðamanna af villtri og óspilltri náttúru er mikilvæg auðlind í 
ferðaþjónustu, stærsta gjaldeyrisskapandi atvinnuvegi þjóðarinnar. Þetta ber að hafa í huga við 
heildarskipulag ferðaþjónustu og annarra atvinnuvega.  

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. 

Rammaáætlun 

Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma er matsferli á virkjunarkostum og náttúrugæðum 
sem leitar málamiðlunar milli verndar, orkuframleiðslu og annarrar nýtingar náttúrugæða. Í ljósi 
samkeppnis- og jafnræðissjónarmiða er mikilvægt að mat á virkjunarkostum sé gagnsætt og taki mið 
af sjálfbærni með tilliti til umgengni og langtímaarðsemi af auðlindinni. 

Fylgja skal í einu og öllu því ferli sem kveðið er á um í lögum um rammaáætlun. Í því felst að ekki 
verði vikið frá kröfum um virkt umhverfismat á öllum stigum, byggðu á bestu fáanlegu faglegri 
þekkingu og tækni. 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. 

Náttúruvernd 

Náttúra landsins færir fólki endurnæringu, hvatningu og hugarró. Einkaframtakið reynist vel í 
náttúruvernd og það þarf að nýta frekar. Huga þarf vel að náttúruperlum landsins og heimila 
gjaldtöku til að vernda og stýra aðgangi ferðamanna að viðkvæmum svæðum og fjármagna viðhald 
og uppbyggingu. Mikilvægt er að þær tekjur sem falla til við gjaldtökuna verði eftir í héraði. 
Gistináttagjald og önnur ómarkviss gjaldtaka af ferðamönnum verði afnumin. 

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd sem nú liggur fyrir Alþingi er tímabær og 
jákvæð breyting á núgildandi lögum. 
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Leitast skal við að nýframkvæmdir og mannvirki falli sem best að umhverfi sínu. 
Eitt mikilvægasta verkefni Íslendinga á sviði náttúruverndar er að vinna að uppgræðslu og 
jarðvegsbindingu. Til þess þarf uppgræðslu örfoka lands, nýrækt skóga og beitarstjórnun. Mikilvægt 
er að endurskoðun laga um skógrækt og landgræðslu fái sem fyrst afgreiðslu á Alþingi. 

Málefni sveitarstjórnarstigsins 

Mikilvægt er að stækka og efla sveitarfélög og efla íbúalýðræði.Stefna skal að flutningi verkefna frá 
ríki til sveitarfélaga enda fylgi tekjustofnar með. Forsenda þess að fleiri verkefni flytjist frá ríki til 
sveitarfélaga er að sveitarfélögin séu hagkvæmar rekstrareiningar sem staðið geti undir lögbundnu 
hlutverki sínu. 

Öll mannvirki eiga að vera háð fasteignamati  og jafnframt verði allar lögbundnar undanþágur frá 
álagningu fasteignaskatts felldar niður. Í þessu samhengi þarf einnig  að endurskoða skyldur 
sveitarfélaga til að láta endurgjaldslaust í té lóðir undir framhaldsskóla, kirkjur/bænahús og 
sjúkrastofnanir.  

Lögð er áhersla á efnahagslegan styrk og fjárhagslegt sjálfstæði sveitarfélaga. Tryggja þarf 
sveitarfélögunum nauðsynlega tekjustofna í samræmi við þau verkefni sem þeim eru falin. Breikka 
þarf og styrkja tekjustofna sveitarfélaga og veita þeim hlutdeild í skatttekjum ríkisins án þess að 
heildarskattbyrði einstaklinga og fyrirtækja sé aukin. 

Sveitarfélög útvisti verkefnum og nýti krafta einkaaðila þegar það á við, svo sem í leikskólum, 
grunnskólum og velferðarþjónustu. 

Skipulagsmál  

Skipulagsskyldan er hjá sveitarfélögum og mikilvægt er að þau taki í hvívetna tillit til 
almannahagsmuna í ákvörðunum sínum. Auka skal samstarf sveitarfélaga í skipulagsmálum á 
samliggjandi byggðasvæðum. 

Skipulag er leið til að stýra uppbyggingu og þróun byggðar. Mikilvægt er að auka þekkingu og efla 
rannsóknir á skipulagsmálum á Íslandi. Landsskipulagsstefna verði unnin í góðri sátt við sveitarfélög 
og samtök þeirra. Þau tækifæri sem felast í gerð hennar verði nýtt til þess að bæta verklag við gerð 
skipulagsáætlana. 

Til að fólk, ekki síst ungt fólk, hafi möguleika til að byggja sitt eigið heimili eins og verið hefur á 
Íslandi, en breyttist með núgildandi byggingarreglugerð sjái ráðherrar Sjálfstæðisflokksins til þess að 
núverandi byggingarreglugerð verði afnumin og gamla byggingarreglugerðin taki gildi aftur. 

Byggðamál   

Frelsi til vals um búsetu er mikilvægt. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að um allt land fái þrifist 
öflug byggð. Góð menntun, góðar samgöngur, tryggt rafmagn og fjarskipti eru tækifæri 
landsbyggðanna til aukinna lífsgæða íbúa. Því er brýnt að forsendur skapist fyrir fjölbreyttu 
námsframboði, jafnt með staðbundnu námi og fjarnámi. 

Unnið skal að mótun byggðastefnu, með áherslu á jöfnun tækifæra til atvinnu og búsetu. Grunnur að 
auknum lífsgæðum er lagður með því að nýta gæði landsins sem best. Einstaklingsfrelsi og skapandi 
hugsun í atvinnumálum fjölgar atvinnutækifærum.  Uppbygging og stuðningur við nýsköpun treystir 
búsetuskilyrði í landinu.  Styrkja skal starf Byggðastofnunar og atvinnuþróunarfélaga um land allt.  

Gæta skal hagsmuna sveitarfélaga við mótun löggjafar um gjaldtöku af ferðamönnum og þegar 
teknar eru ákvarðanir um uppbyggingu innviða til að mæta auknum ferðamannastraumi til landsins. 

Samgöngumál almennt 

Greiðar og öruggar samgöngur eru mikilvæg undirstaða atvinnulífs, ferðaþjónustu, einstaklingsfrelsis 
og samkeppnishæfni byggðarlaga landsins. Fjárfestingar í innviðum samfélagsins eru almennt 
arðsamar, enda þjóna þær almenningi og styrkja bæði atvinnulíf og búsetu. Í því skyni ber að efla 
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almenningssamgöngur jafnt í þéttbýli sem og í hinum dreifðari byggðum. Skoða 
þarf sérstaklega annars konar fjármögnun samgöngumannvirkja en bein framlög af fjárlögum. 

Nýta ber vistvæna orkugjafa enn frekar við samgöngur þar sem það er hagkvæmt. Vel verði fylgst 
með tækniframförum og þróun á því sviði og þær lausnir nýttar sem helst henta við íslenskar 
aðstæður. Mikilvægt er að afdráttarlaus stefna sé til staðar um hvernig standa eigi að ívilnunum 
vegna vistvænna ökutækja og nauðsynlegt að þær ívilnanir séu hugsaðar til mun lengri tíma en nú er 
gert. Tryggja þarf starfsgrundvöll deilihagkerfa í samgöngumálum. Afnema ber skattaívilnanir og lög 
um endurnýjanlegt eldsneyti frá síðasta kjörtímabili sem leiða til innflutnings á dýru lífeldsneyti á 
borð við etanól og jurtaolíur. Jafnframt skal afnema alla skattalega mismunun frá síðasta kjörtímabili 
sem ætlað var að ýta fólki úr bensínbílum yfir í dísilbíla. 

Samgöngur á landi 

Vegakerfið hefur verulega látið á sjá undanfarin ár vegna skorts á viðhaldi. Aukin burðargeta og 
stytting vegalengda skal höfð að leiðarljósi í framkvæmdum. Líta þarf til alþjóðlegra staðla og 
tækniþróunar um þessa þætti og auka þátttöku einkaaðila án ábyrgðar hins opinbera. Sjálfbærar, 
skynsamlegar samgöngur fyrir alla, óháð samgöngumáta, er það sem leggja skal til grundvallar. 
Lagningu bundins slitlags á öllum stofnleiðum verði lokið innan fjögurra ára og markvisst unnið að 
fækkun einbreiðra brúa. 

Uppbyggingu hjólreiða-, göngu- og reiðstíga í og við þéttbýli þarf að vinna heildstætt og tryggja 
samvinnu milli sveitarfélaga. Aðkallandi er að endurskoða samning ríkis og sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu um frestun vegaframkvæmda. Umferðarfræðsla í grunn- og framhaldsskólum 
verði aukin til muna og ökukennsla byggð upp á sama hátt og í nágrannalöndum, sér í lagi hvað 
varðar aðstöðu og aðferðir við verklega kennslu. 

Bæta þarf aðgengi að áhugaverðum svæðum með það að markmiði að ferðamenn geti skoðað þau á 
öruggan hátt. Náttúruvernd skal höfð að leiðarljósi.  

Samgöngur á sjó 

Ferjuleiðir verði skilgreindar sem hluti af þjóðvegakerfinu og sem liður í eflingu ferðaþjónustunnar. 
Smíða þarf nýja ferju til notkunar milli Vestmannaeyja og Landeyjarhafnar með það að markmiði að 
bæta samgöngur milli lands og eyja. Í dag eru fjölmörg samfélög háð samgöngum á sjó að verulegu 
leyti. Á það til að mynda við Vestmannaeyjar, Vestfirði, Hrísey, Grímsey og Flatey. Tryggja þarf að í 
landinu sé heppileg ferja sem hægt er að nýta til afleysinga í þessar siglingar þegar þörf er á. 

Stærð og fjöldi farþegaskipa við Ísland hefur aukist verulega. Brýnt er að tryggð verði betur björgunar 
og dráttargeta við landið. 

Samgöngur í lofti 

Keflavíkurflugvöllur gegnir lykilhlutverki í örri þróun ferðaþjónustunnar. Tryggja þarf að stærð, gæði 
og afkastageta hans og flugstöðvarinnar verði ætíð tímanlega í samræmi við þarfir 
ferðaþjónustunnar. Ríkið bjóði út heildarrekstur flugstöðvarinnar. 

Reykjavíkurflugvöllur verði óskertur í Vatnsmýri. Reykjavíkurflugvöllur í Vatnsmýri er þýðingarmikil 
miðstöð íslensks áætlunarflugs, áfangastaður til eina hátæknisjúkrahúss landsins, miðstöð 
flugkennslu og jafnframt mjög mikilvægur varaflugvöllur millilandaflugsins. Hraða þarf byggingu 
nýrrar samgöngumiðstöðvar / flugstöðvar í Vatnsmýri. 

Öflugt innanlandsflug er mikilvægt hagsmunamál fyrir alla þjóðina. Leggja þarf áherslu á brýnt 
viðhald flugvalla og flugöryggisstöðva í samræmi við alþjóðastaðla. Halda þarf áfram uppbyggingu 
flugvalla í Reykjavík, á Akureyri og Egilsstöðum til eflingar millilandaflugi. Þjóðhagslega mikilvægt er 
að styrkja alla millilandaflugvelli landsins þannig að umferð ferðamanna dreifist jafnar um landið allt 
og nýti innviði þess betur. Slíkt stuðlar að sjálfbærri atvinnuuppbyggingu. 
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Gæta þarf hófs í opinberri gjaldtöku og íþyngjandi ákvæðum reglugerða, bæði 
hvað varðar flugrekstur í atvinnuskyni og í grasrót flugsins. Afnema ber kolefnisgjald á 
innanlandsflug.  

Fjarskipti 

Mikil tækifæri felast í uppbyggingu fjarskiptainnviða, en raunverulegt frelsi til búsetu felst í því að 
landsmenn allir hafi aðgang að netinu. Einn helsti vaxtarsproti heimila og atvinnulífs er markviss og 
aukin notkun netsins. Netið leikur lykilhlutverk í framförum í byggðamálum, verslun og færslu 
opinberrar þjónustu nær borgurum. Öflugar háhraðatengingar þurfa að standa öllum íbúum landsins 
til boða óháð búsetu. 
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UTANRÍKISMÁLANEFND 
Landsfundarályktun 2015 

 

Meginmarkmið Sjálfstæðisflokksins í utanríkismálum er: 

- að standa vörð um fullveldi þjóðarinnar,  

- að efla stjórnmálalegt og efnahagslegt sjálfstæði Íslendinga í samskiptum við útlönd,  

- að stuðla að friðsamlegu samstarfi þjóða og ábyrgri nýtingu náttúruauðlinda,  

- að efla tengsl við þær þjóðir, sem deila með okkur hugsjónum um lýðræði, jafnrétti og 
mannréttindi.  

Fullveldi þjóðarinnar byggir á efnahagslegu sjálfstæði. Hagkerfi Íslendinga á mikið undir því að um 

heimsviðskipti gildi alþjóðlegar reglur, sem tryggja í senn viðskiptafrelsi, jafnrétti þjóða í millum og 

tillitssemi og ábyrgð í umhverfismálum. Stuðla ber að því að hagkerfi þjóðarinnar og samstarf við 

aðrar þjóðir þróist með það langtímamarkmið í huga að styrkja efnahagslega sjálfbærni. 

Utanríkisverslun 

Viðskiptafrelsi er einn af hornsteinum utanríkisstefnu Íslands. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á 

að tryggja sem víðtækast frelsi í utanríkisviðskiptum og afnám viðskiptahindrana.  

Um leið og Ísland undirbýr afnám gjaldeyrishafta til að styrkja stöðu sína jafnt út á við sem inn á við 

ríkir vaxandi óvissa um alþjóðleg viðskipti og þróun efnahagsmála. Mikillar óvissu gætir á 

alþjóðlegum fjármálamörkuðum og undirstöður efnahagsþróunar í heiminum bera vott um vaxandi 

veikleika. Átök um mikilvægar auðlindir, svo sem matvæli, vatn og orku, eru fyrirsjáanleg. Er því 

brýnt við núverandi aðstæður að móta langtímamarkmið um efnahagslega sjálfbærni með tilliti til 

auðlinda-, orku- og umhverfismála. 

Mikilvægir markaðir fyrir útflutningsafurðir Íslendinga hafa lokast og óvíst hvenær aðstæður breytast 

að því leyti. Ísland tekur þátt í þvingunaraðgerðum vestrænna ríkja gegn Rússlandi og í framhaldi af 

því hafa rússneskt stjórnvöld komið á víðtæku banni við innflutning matvæla, sem hefur veruleg 

neikvæð áhrif á íslenskt þjóðarbú. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á að allar ákvarðanir á þessu 

sviði þurfi í senn að byggja á mati á langtímahagsmunum á sviði alþjóð- og öryggismála og þeim 

efnahagslegum hagsmunum, sem aðgerðir á þessu sviði hafa áhrif á. 

Innlimun Krímskaga og hernaðarstuðningur Rússlands við aðskilnaðarsinna í austur Úkraínu eru skýrt 

brot á alþjóðalögum og verður að linna. Sjálfstæðisflokkurinn mótmælir beinum og óbeinum 

hernaðaryfirgangi Rússlands í Úkraínu. Mikilvægt er að dregið sé úr spennu á svæðinu og viðræður 

milli stríðandi fylkinga leiði til friðar á grundvelli alþjóðalaga. Sjálfstæðisflokkurinn mótmælir 

jafnframt viðskiptabanni Rússlands gagnvart Íslandi, sem felur í sér aðgerðir langt umfram tilefni. 

Ísland á mikið undir því að rækta góð viðskiptasambönd við sem flest ríki heimsins. 

Sjálfstæðisflokkurinn telur mikilvægt að fríverslunarsamningum við ríki Ameríku og Asíu verði 

fjölgað, tvíhliða eða í samvinnu við önnur aðildarríki EFTA. Brýnt er að leitað verði leiða til að Ísland 

nái fríverslunarsamningi við Bandaríkin. Landsfundur hvetur til þess að stjórnvöld beiti sér fyrir því að 

ekki verði innheimtir tollar af vörum frá ríkjum sem Ísland á fríverslunarsamning við, þegar umskipun 

í höfnum Evrópusambandsins á sér stað. 

Alþjóðleg samvinna 

Grundvöllur utanríkisstefnu Sjálfstæðisflokksins er að standa vörð um hagsmuni Íslands með 

alþjóðlegu samstarfi og rækta sérstaklega tengsl við þær þjóðir sem deila með okkur hugsjónum um 

frelsi, lýðræði og mannréttindi.  
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Norrænt samstarf er einn mikilvægasti þátturinn í samstarfi Íslendinga við aðrar 

þjóðir og ber að leggja mikla rækt við þau tengsl. Á það ekki síst við um nágrannaþjóðir okkar, 

Færeyinga og Grænlendinga.  

Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna og annarra alþjóðlegra samtaka og stofnana ber Íslendingum að 

styðja af einurð málefni friðar og mannréttinda og stuðla að umbótum og framförum á 

alþjóðavettvangi. Þar ber hæst baráttu gegn hungri, sjúkdómum og fátækt og að tekið sé á vanda 

flóttafólks í heiminum með markvissum hætti. 

Styðja ber viðleitni til að fækka gereyðingarvopnum.  

Forsendur jákvæðrar efnahagsþróunar og bættra kjara íbúa fátækustu ríkja heims eru aukin 

utanríkisviðskipti og virðing fyrir umhverfismálum. Sjálfstæðisflokkurinn telur að stefna beri að því á 

heimsvísu að draga úr viðskiptahindrunum, sem snerta sérstaklega fátækustu þjóðir heims til að 

stuðla þannig að aukinni hagsæld þessara ríkja. 

Í deilunni milli Ísrael og Palestínu styður Sjálfstæðisflokkurinn tveggja ríkja lausn, sem með 

alþjóðlegum stuðningi og skilgreindum markmiðum getur leitt til raunverulegs og varanlegs friðar í 

þessum heimshluta. 

Evrópa er mikilvægasta markaðs- og menningarsvæði Íslands og mikilvægt að tryggja áfram opinn og 

frjálsan aðgang að innri markaði Evrópusambandsins á grundvelli samningsins um Evrópska 

efnahagssvæðið. Nýta ber þau margvíslegu tækifæri sem samningurinn veitir til að fylgja eftir 

hagsmunum Íslands gagnvart öðrum ríkjum Evrópu. Jafnframt áréttar Sjálfstæðisflokkurinn að 

mikilvægt sé að Íslendingar meti sjálfstætt þær breytingar sem verða á þróun EES mála og nýti sér 

það svigrúm, sem samningurinn býður upp á til að verja hagsmuni sína. Þá er brýnt að spyrna fótum 

við íþyngjandi regluverki innan EES.   

Sjálfstæðisflokkurinn áréttar að hagmunir Íslands séu best tryggðir með því að standa utan 

Evrópusambandsins og því að aðildarviðræðum við ESB hafi verið hætt. Mikilvægt er að tryggt verði 

að aðildarviðræður verði ekki teknar upp að nýju án þess að þjóðin verði spurð hvort hún óski eftir 

aðild að Evrópusambandinu. 

Hagsmunir á norðurslóðum 

Huga ber vandlega að norðurslóðum í meðferð utanríkismála landsins. Nýjar skipaleiðir og nýting 

auðlinda á þessu svæði fela í sér möguleika til að styrkja efnahag þjóðarinnar þegar fram í sækir. 

Hinar nýju aðstæður skapa einnig aukna hættu af margvíslegum toga ásamt nýjum úrlausnarefnum. 

Þrenns konar öryggis ber að gæta í þessu samhengi, sem varðar hernaðarlega þætti, umhverfismál 

og samgöngumál.  

Sjálfstæðisflokkurinn telur grundvallaratriði að skipting hafsvæða og nýting auðlinda á 

norðurskautssvæðinu verði í samræmi við hafréttarsamning Sameinuðu þjóðanna og að 

Norðurskautsráðið verði áfram sá vettvangur, þar sem aðildarríkin vinna að sameiginlegum málum, 

sem varða norðurslóðir. Einnig er mikilvægt að deilumál verði leyst á friðsamlegan hátt og spornað 

verði við hernaðarlegri uppbyggingu á svæðinu. Umhverfi norðurslóða er afar viðkvæmt og þess 

vegna verður nýting auðlinda og flutningur afurða ávallt að taka tillit til umhverfisins og lúta 

viðurkenndum kröfum um öryggi og sjálfbærni. Efla ber björgunarsamstarf og koma því í formlegt 

horf, t.d. með því að stofna alþjóðlega öryggisstöð, sem staðsetja mætti á Íslandi, sem getur sinnt 

björgunarstarfi og tryggt umhverfisöryggi. 
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Öryggis- og varnarmál 

Sjálfstæðisflokkurinn telur að öryggi landsins sé best tryggt með aðild Íslands að 

Atlantshafsbandalaginu og varnarsamningi Íslands og Bandaríkjanna. NATO er varnarbandalag og 

brýnt að bandalagið taki mið af því við breyttar aðstæður. Sjálfstæðisflokkurinn telur mikilvægt að 

varnarsamstarfi við Bandaríkin sé hagað þannig að varnir landsins séu ávallt í samræmi við þarfir 

Íslands, meðal annars fyrir loftrýmisgæslu og björgunarmál, og að reglulegar æfingar tryggi að sveitir, 

sem ætlað er að koma landinu til varnar, þekki staðhætti vel. Jafnframt ætti að auka varnarsamstarf 

við önnur nágrannaríki okkar, einkum Norðurlöndin til þess að tryggja að eðlilegum varnarstörfum sé 

sinnt frá degi til dags. 

Endurskoða þarf stjórnsýslu varnar- og öryggismála í landinu. Skipulag og hlutverk stjórnkerfis á því 

sviði þarf að afmarka betur með lögum og aðgreina frá almennum verkefnum og valdheimildum 

lögreglu og landhelgisgæslu. 

Varnarþörf landsins snýr ekki eingöngu að hernaðarlegum þáttum heldur er einnig rétt að kalla eftir 

stefnumótun yfirvalda er varðar tölvu- og gagnaöryggi, efnahagsöryggi og öðrum borgaralegum 

þáttum. Jafnframt þarf að huga að öryggisógnum sem breytingar í umhverfismálum geta valdið. 

Tryggja ber Íslendingum rétt til afnota af upplýsingatækni án þess að persónufrelsi þeirra sé raskað 

til dæmis með söfnun lýsigagna (e. metadata). 

Sýna ber fulla árvekni og gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að sporna gegn alþjóðlegum hættum, 

svo sem hvers kyns hryðjuverkastarfsemi, ofbeldi öfgahópa, mansali, eiturlyfjasmygli og 

peningaþvætti. Náið samstarf skal hafa í þessum efnum við aðrar þjóðir með því að efla samvinnu á 

vettvangi Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, NATO og Evrópuráðsins. Mikilvægt er að í slíkum 

aðgerðum sé ávallt gætt meðalhófs og mannréttindi höfð í hávegum. Þörf er á endurskoðun 

Schengen-samstarfsins vegna þróunar í Evrópu með hagsmuni Íslands að leiðarljósi. 
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VELFERÐARNEFND 
Landsfundarályktun 2015 

 

Sjálfstæðisflokkurinn vill tryggja öllum landsmönnum bestu heilbrigðisþjónustu sem völ er á: 

Markmið núgildandi laga um heilbrigðisþjónustu er að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu 

heilbrigðisþjónustu, sem á hverjum tíma eru tök á að veita. Sjálfstæðisflokkurinn vill að þetta 

markmið verði ávallt haft að leiðarljósi við alla ákvarðanatöku varðandi heilbrigðiskerfið; bæði vegna 

einstaklinga sem og veitenda þjónustunnar. Áherslu ber að leggja á rekstur heilbrigðisstofnana um 

land allt þannig að hægt sé að veita sem flestum nauðsynlega heilbrigðisþjónustu í heimabyggð. 

Landsfundur telur sérstaklega brýnt að fæðingarþjónusta í nærumhverfi þjónustuþega verði efld 

verulega frá því sem nú er. Þegar slíku verður ekki viðkomið vegna smæðar samfélaga er brýnt að 

aukakostnaður vegna slíks verði ekki lagður á fæðandi konur og fjölskyldur þeirra. Mikilvægt er að 

auka þátt fjarheilbrigðisþjónustu, sem og bráðaþjónustu utan spítala. Styðja þarf við þá sjúklinga, 

sem ekki geta fengið þjónustu í heimabyggð m.a. með sjúkrahóteli, heimahjúkrun eða 

heimaþjónustu. Afar brýnt er að stórefla sjúkraflug og tryggja að slík þjónusta sé ætíð til taks í hinum 

dreifðu byggðum.  

 

Sjálfstæðisflokkurinn vill heilbrigðisstefnu á breiðum grunni: 

Leggja þarf fram ítarlega heilbrigðisáætlun, sem tekur til alls skipulags þjónustunnar og breytinga á 

henni, fjárfestinga í innviðum og mannauði, fjármögnun þjónustunnar, greiðsluþátttöku almennings, 

menntunar heilbrigðisstarfsfólks, starfsmannastefnu og vísindarannsókna. Við gerð slíkrar áætlunar 

skal leitast við að miðla þekkingu og standa vörð um valfrelsi einstaklingsins. Við mótun 

áætlunarinnar skal hafa einstaklingsmiðaða þjónustu að leiðarljósi sem og mikilvægi þess að mæta 

skjólstæðingum á fyrsta þjónustustigi. Mæta þarf vaxandi þörf fyrir heilbrigðisstarfsfólk í 

heilbrigðiskerfinu. Mikilvægt er að auka aðsókn ungs fólks í greinar innan þess og að koma í veg fyrir 

útstreymi mannauðsins úr landinu. 

 

Sjálfstæðisflokkurinn vill efla forvarnir og heilsueflingu á öllum sviðum og stuðla að heilbrigðari 

lífsháttum: 

Mikla áherslu ber að leggja á forvarnir og heilsueflingu á öllum sviðum og stuðla að heilbrigðari 

lífsháttum. Leggja ber áherslu á fræðslu um ávinning hreyfingar og hollra lifnaðarhátta á öllum 

skólastigum. Ekki síður ber að leggja áherslu á forvarnir í geðheilbrigðismálum með stórauknu átaki. 

Móta þarf heildræna stefnu í geðheilbrigðismálum, þar sem lögð er áhersla á snemmíhlutun vegna 

geðsjúkdóma. Gera þarf heilsugæsluna betur í stakk búna til að sinna fyrsta stigs þjónustu við 

einstaklinga með geðræn vandamál.  

Mótuð verði stefna í baráttunni við lífsstílstengda sjúkdóma og þar sett  fram ákveðin mælanleg 

markmið fyrir næstu 5 og 10 ár. Ákveðnir sjúkdómar verði settir í forgang. 

Lýðheilsuverkefni verði endurskilgreind og stefnt verði að því að færa hluta þeirra frá Embætti 

landlæknis til frjálsra félagasamtaka.  

Líta þarf á fíkn sem heilbrigðisvanda en ekki löggæsluvanda. Tryggja þarf endurhæfingu fíknisjúklinga 

og auðvelda endurkomu í samfélagið. Skapa þarf úrræði fyrir fíkla með skaðaminnkun að leiðarljósi 

svo sem með eflingu nálaskiptaverkefna og uppbyggingu verndaðra neyslurýma að fyrirmynd 

Svisslendinga. 
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Sjálfstæðisflokkurinn vill lækka lyfja- og sjúkrakostnað einstaklinga: 

Endurskoða þarf greiðsluþátttökukerfi heilbrigðisþjónustunnar með það að markmiði að setja þak á 

kostnað þeirra sem mest þurfa á þjónustunni að halda. Einnig er mikilvægt að horfa til fjölbreyttra 

rekstrarforma í heilbrigðisþjónustu með það að markmiði að auka þjónustu, skilvirkni og hagkvæmni.  

Sjálfstæðisflokkurinn vill nýjan og betri Landspítala: 

Landsfundur telur mikilvægt að efla Landspítala háskólasjúkrahús við Hringbraut með áframhaldandi 

uppbyggingu og bættri aðstöðu. Samhliða uppbyggingu Landspítalans verði aðferðir við fjármögnun 

sjúkrahúsa skoðaðar. 

Sjálfstæðisflokkurinn vill stytta biðlista: 

Sjálfstæðisflokkurinn vill markvissar aðgerðir til að stytta biðlista fyrir nauðsynlegar aðgerðir í 

heilbrigðiskerfinu. Stefnt skal að því að bið sé ekki lengri en 3 mánuðir frá tilvísun læknis. Þá verði 

sérfræðimenntun hjúkrunarfræðinga viðurkennd til að sinna fyrsta stigs þjónustu og þar með stytta 

biðtíma eftir læknisþjónustu. 

Sjálfstæðisflokkurinn vill efla heilsugæsluna: 

Sjálfstæðisflokkurinn telur mikilvægt að nýta betur möguleika á fjölbreyttum rekstrarformum með 

áherslu á skýrar gæðakröfur samhliða jafnræði í greiðslum óháð rekstrarformi. Stefnt skal að því að 

bjóða út starfssemi heilsugæslunnar til að auka aðgengi, hagkvæmni og skilvirkni. Sérfræðingum í 

heimilislækningum verði í auknum mæli gert kleift að starfa sjálfstætt með samningum við SÍ. 

Sjálfstæðisflokkurinn vill auka aðstoð við aldraða: 

Brýnt er að vinna frekar að réttindamálum aldraðra og klára starf almannatrygginganefndar Péturs 

Blöndals. Landsfundur telur jákvætt að breyta fyrirkomulagi dvalar- og hjúkrunarheimila þannig að 

heimilismenn greiði milliliðalaust fyrir þá þjónustu sem þeir fá, að undanskilinni heilbrigðisþjónustu 

og umönnun, sem þá er greidd af ríkinu með daggjöldum til heimilanna. Mikilvægt er að fjölga 

hjúkrunarrýmum, þar sem þörfin er brýnust. Einnig er mikilvægt að efla heimaþjónustu og 

heimahjúkrun eldri borgara. Heimaþjónusta taki mið af aldri og þörf og verði veitt samkvæmt 

viðurkenndu þjónustumati. Áhersla sé lögð á að eldri borgarar geti búið sjálfstæðu lífi á eigin heimili 

sem lengst. 

Brýnt er að bæta tannheilsumál eldri borgara og þá fyrst og fremst þeirra sem dvelja á dvalar- og 

hjúkrunarheimilum. Stefna ber að eftirfarandi :  

-       að aldraðir á dvalar- og hjúkrunarheimilum haldi fjárhagslegu sjálfstæði sínu og 
þjónustusamningur milli aðila verði gerður. 

 -      að um leið og minnt er á og þakkað að sú kjaraskerðing sem eldriborgarar urðu fyrir 1. júlí 2009 
hefur verið leiðrétt að mestu, er lögð áhersla á að hún verði afturkölluð að fullu. 

-       að tafarlaust verði hætt að skerða  framfærsluuppbót krónu fyrir krónu. 
-       að þeir sem náð hafa 70 ára aldri geti aflað sér atvinnutekna án þess að greiðslur frá 

Tryggingastofnun ríkisins skerðist. 
 -      að fjármagnstekjur valdi ekki skerðingum hjá Tryggingastofnun ríkisins. 
-       að lögum um almannatryggingar verði breytt á þann veg að aldraðir geti selt eða leigt eignir 

sínar án þess að andvirði þeirra skerði greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins. Það felur í sér að 
þeir greiða skatta og skyldur af eignasölunni en verður ekki íþyngt umfram aðra þegna 
þjóðfélagsins. 

 -      að öldruðum verði tryggð nauðsynleg tannheilbrigðisþjónusta með aukinni þátttöku 
Sjúkratrygginga Íslands. 

-       að Sjúkratryggingar Íslands taki meiri þátt í kostnaði vegna kaupa heyrnartækja aldraðra. 
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Sjálfstæðisflokkurinn vill sjálfstætt heilbrigðisráðuneyti: 
Velferðarráðuneytinu verði skipt upp þannig að heilbrigðisráðuneytið verði sjálfstætt ráðuneyti.  

Sjálfstæðisflokkurinn vill endurskoða bætur almannatrygginga í heild: 

Nauðsynlegt er að endurskoða bætur almannatrygginga í heild sinni út frá þeirri grunnforsendu að 

öllum séu tryggðar lágmarkstekjur til lífsviðurværis án þess að dregið sé úr hvatanum til sjálfsbjargar 

og möguleikum einstaklingsins til að bæta kjör sín. 

Sjálfstæðisflokkurinn vill tryggja öllum tækifæri til þátttöku á vinnumarkaði þrátt fyrir 

sjúkdóma/fötlun: 

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. Skapa þarf ný 

atvinnutækifæri, t.d. með hlutastörfum samkvæmt starfsgetumati fyrir einstaklinga með skerta 

starfsgetu, og tryggja að fötlun og/eða sjúkdómar komi ekki í veg fyrir atvinnuþátttöku á almennum 

vinnumarkaði. Nauðsynlegt er að notendastýrð persónuleg aðstoð, NPA, verði lögfest sem eitt af 

meginformum þjónustu við fatlað fólk. 

Sjálfstæðisflokkurinn vill auka forræði kvenna yfir eigin líkama: 

Það er sjálfsagt frelsismál að konur hafi fullt forræði yfir eigin líkama. Því ætti staðgöngumæðrun að 

vera leyfð. 

Sjálfstæðisflokkurinn vill að blóðgjafar séu metnir á grundvelli heilsufars óháð kynhneigð: 

Sjálfstæðisflokkurinn hvetur eindregið til þess að blóðbankinn endurskoði afstöðu sína gagnvart 

þeim hópi fólks sem gefa megi blóð án þess að mismuna á grundvelli kynhneigðar. 

Sjálfstæðisflokkurinn vill leyfa andlát með aðstoð: 

Hefja þarf umræðu um hvort fólk með lífsgæðahamlandi, banvæna sjúkdóma eigi að gefast kostur á 

andláti með aðstoð fagaðila.  

Sjálfstæðisflokkurinn vill auka sjálfstæði fatlaðra einstaklinga: 

Leitast skal við að fatlaðir einstaklingar hafi val um að stýra þjónustu sinni sjálfir.  

Sjálfstæðisflokkurinn vill auka sjálfstæði þeirra sem eru sérstaklega mikið fatlaðir, bæði hvað varðar 

atvinnuþátttöku og samgöngur. 

Sjálfstæðisflokkurinn vill sveigjanleg starfslok: 

Mikilvægt er að einstaklingum gefist tækifæri til sveigjanlegra starfsloka án þess að það hafi neikvæð 

áhrif á lífeyrisréttindi þeirra. Heimilt verði að fresta töku lífeyris umfram lögbundinn lífeyrisaldur 

gegn hækkun lífeyris og að sama skapi verði heimilt að flýta töku lífeyris gegn lækkun lífeyris. Vegna 

bættrar heilsu og langlífis verður nauðsynlegt að hækka lífeyrisaldur í fyrsta áfanga  úr 67 árum í 70 

ár.  

Sjálfstæðisflokkurinn vill jöfn tækifæri: 

Það er markmið Sjálfstæðisflokksins að stuðla að jafnri stöðu og jöfnum tækifærum einstaklinga 

óháð kynferði, aldri, trú, stöðu eða öðrum aðgreinandi þáttum. Með því að stuðla að jöfnum 

tækifærum er lagður grunnur að velferð einstaklinga, fjölskyldna, atvinnulífs og samfélags. Mikilvægt 

er að hvetja báða foreldra til að nýta rétt sinn til fæðingarorlofs. Taka þarf til endurskoðunar 

vinnubrögð og verkferla í málefnum trans- og intersex fólks í heilbrigðiskerfinu. Sérstaklega þarf að 

gera nauðsynlegar lagabreytingar sem endurspegla mannréttindi þessa hópa. 
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Sjálfstæðisflokkurinn vill að ungt fólk geti eignast sitt eigið húsnæði: 

Miklu máli skiptir að aðgerðir hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga á sviði húsnæðismála, stuðli að 

auknu framboði húsnæðis og lækkun byggingarkostnaðar þannig að stöðugleiki og eðlilegt jafnvægi 

náist á sem skemmstum tíma á fasteignamarkaði. Spornað sé gegn því að sértækar aðgerðir hins 

opinbera ýti undir eftirspurn og þar með hærri húsnæðiskostnað. 

Til að auðvelda ungu fólki kaup á sinni fyrstu húseign þarf að leita leiða til að lækka byggingarkostnað 

og auka framboð á íbúðum sem henta við upphaf búskapar,  

Það er sérstakt markmið að auðvelda ungu fólki sín fyrstu kaup með skattalegum og vaxtalegum 

hvötum til sparnaðar til að standa undir útborgun við fyrstu kaup. Þessi úrræði skal festa varanlega í 

sessi. 

Sjálfstæðisflokkurinn mun beita sér fyrir að fjarlægja þær mörgu hindranir sem eru á vegi ungs fólks 

sem eignast vill húsnæði. Í fyrsta lagi með því að hvetja sveitarstjórnarmenn til að auka framboð lóða 

og lækka gjaldtöku á nýbyggingar. Í öðru lagi með einföldun byggingareglugerðar þar sem stærð og 

gerð húsnæðis er ákvörðun seljanda og kaupanda, ekki opinberra embættismanna og í þriðja lagi 

með afnámi afskipta hins opinbera af greiðslumati og ábyrgðum á lánum vegna húsnæðiskaupa.  


