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Sjá lfstæðisflokkurinn byggir stefnu sína á mannré ttindum, jafnræði, frelsi og á byrgð
einstaklingsins. Sjá lfstæðisflokkurinn vill tryggja jö fn tækifæri allra og fjá rhagslegt
sjá lfstæði einstaklinga sem er grundvö llur jafnré ttis. Ísland er og á að vera leiðandi í
jafnréttismálum í heiminum. Það er ekki hlutverk stjó rnvalda að jafna hag manna með
valdboði heldur tryggja að sem mest sé til skiptanna og að umbun fylgi á rangri. Á sama
tíma sé stutt við þá sem standa hö llum fæti.
Sjá lfstæðisflokkurinn hafnar hvers kyns ofbeldi. Leggja ber á herslu á forvarnir og
stuðning við fé lagasamtö k og stofnanir sem vinna gegn ofbeldi. Gera þarf enn betur í
réttarvörslukerfinu þegar kemur að þolendum ofbeldisbrota, einkum kynferðis- og
heimilisofbeldis. Nýrri aðgerðará ætlun um meðferð kynferðisbrota hefur verið hrint í
framkvæmd og fjá rmö gnuð að fullu. Stytta þarf má lsmeðferðartíma og setja
kynferðisbrotamá l í forgang.
Taka þarf vel á mó ti þeim sem leita hælis á Íslandi. Ekki má lá ta á tö lulaust að hingað komi
fó lk frá ö ruggum ríkjum í þeim tilgangi að misnota réttindi fólks sem er á flótta frá
raunverulegri neyð. Mikill á rangur hefur ná ðst við styttingu má lsmeðferðartíma
umsó kna um alþjó ðlega vernd.
Viðsnú ningur hefur orðið í rekstri ríkissjó ðs frá 2013. Hallarekstur heyrir nú sö gunni til
og tryggja þarf að svo verði á fram. Niðurgreiðsla skulda og aðhald í ríkisú tgjö ldum eru
mikilvægustu viðfangsefni fjá rlagagerðarinnar. Sjá lfstæðisflokkurinn fagnar því að þak á
skuldir ríkissjó ðs er nú fest í sessi í lö gum. Stefnt skal að því að ú tgjö ld hins opinbera
verði ekki hærri en 35% af landsframleiðslu. Sjá lfstæðisflokkurinn mun forgangsraða í
þá gu grunnþjó nustu.
Sjá lfstæðisflokkurinn vill á framhaldandi uppbyggingu Landspítala. Lokið verði þeirri
uppbyggingu á Landspítalaló ð sem er komin á framkvæmdastig og tengist nú verandi
starfsemi. Farið verði tafarlaust í staðarvalsgreiningu fyrir framtíðaruppbyggingu
sjú krahú sþjó nustu. Bregðast þarf við vaxandi þö rf fyrir heilbrigðisstarfsfó lk. Lækka þarf
enn frekar þakið á kostnaði þeirra sem mest þurfa á heilbrigðisþjó nustunni að halda.
Mikilvægt er að horfa til fjö lbreyttra rekstrarforma í heilbrigðisþjó nustu með það að
markmiði að auka aðgengi, þjó nustu, skilvirkni og hagkvæmni með á herslu á ský rar
gæðakrö fur. Gera þarf heilbrigðissté ttum kleift að stunda sjá lfstæðan rekstur.
Nauðsynlegt er að endurskoða bætur almannatrygginga í heild sinni ú t frá
þeirri grunnforsendu að ö llum sé u tryggðar lá gmarkstekjur til lífsviðurværis á n þess að
dregið sé ú r hvatanum til sjá lfsbjargar og mö guleikum einstaklingsins til að bæta kjö r sín.
Sjá lfstæðisflokkurinn vill tryggja ö llum tækifæri til þá tttö ku á vinnumarkaði. Króna á
móti krónu skerðing viðgengst ennþá hjá þeim sem eru á örorkulífeyri. Þá skerðingu ber
að afnema nú þegar.
Sjálfstæðisflokkurinn vill að aldraðir á dvalar- og hjú krunarheimilum haldi fjá rhagslegu
sjá lfstæði sínu. Tekjur og lífeyrisgreiðslur undir viðmiðunarmö rkum eiga ekki að skerða
greiðslur TR. Lækka á skerðingarpró sentu almannatrygginga í á fö ngum og hækka hið
almenna frítekjumark.

Leggja ber á herslu á forvarnir í geðheilbrigðismá lum með stó rauknu á taki. Halda þarf
á fram að auka þjó nustu heilsugæslunnar til að sinna fyrsta stigs þjó nustu við einstaklinga
með geðræn vandamá l.
Sjá lfstæðisflokkurinn mun beita sé r fyrir að fjarlægja þær hindranir sem eru á vegi fó lks
sem eignast vill hú snæði. Hvetja skal sveitarstjó rnir til að auka framboð ló ða og lækka
gjaldtö ku á ný byggingar og afnema skal afskipti hins opinbera af greiðslumati og
á byrgðum á lá num vegna hú snæðiskaupa. Jafnframt þarf að skapa skilyrði fyrir
heilbrigðan leigumarkað.
Hagvö xtur, bætt lífskjö r og samkeppnishæfni Íslands byggja á menntun og vísindastarfi.
Auka þarf ná msframboð og fjö lga sjá lfstætt starfandi skó lum. Fjö lbreytt rekstrarform,
ný skö pun og minni miðstý ring í skó lastarfi er mikilvægur þá ttur í að auka gæði
menntakerfisins. Huga þarf betur að uppbyggingu ná ms fyrir nemendur með íslensku
sem annað má l því á rangur þeirra og atvinnuþá tttaka auk aðlö gunar að íslensku
samfé lagi er mikilvæg.
Landsfundur áréttar að engin þörf er á eignarhaldi ríkisins á fjármálafyrirtækjum til
lengri tíma litið. Ríkið selji eignarhlut sinn í bönkunumjafnframt sem ráðist verði í frekari
einkavæðingu þar sem ríkið er í samkeppnisrekstri. Söluferlin skulu vera opin og
leikreglur skýrar. ÁTVR verði lagt niður í núverandi mynd.
Greiðar og ö ruggar samgö ngur eru mikilvæg undirstaða atvinnulífs, ferðaþjó nustu,
einstaklingsfrelsis og samkeppnishæfni byggðarlaga landsins. Ský r forgangsrö ðun, aukin
burðargeta og umferðarö ryggi skal haft að leiðarljó si í framkvæmdum. Bæta þarf
þjó ðvegi í þé ttbý li. Fyrirbyggjandi framkvæmdir þar sem slysatíðni er há verði settar í
forgang með það að markmiði að koma í veg fyrir banaslys og alvarleg slys. Efla ber
almenningssamgö ngur.
Skattkerfið og regluverk atvinnulífsins á að vera einfalt og sanngjarnt. Skatta þarf að
lækka. Atvinnufrelsi, virk samkeppni og hagkvæm ný ting auðlinda eru forsendur
efnahagslegra framfara og undirstaða velferðarkerfisins.
Taka ber alvarlega þá ná ttú ruvá sem stafar af loftslagsbreytingum af mannavö ldum.
Stjó rnvö ld verða að mó ta almenna stefnu og gera á tak í umhverfismá lum og virkja á byrgð
einstaklingsins. Mikilvægt er að standa vö rð um ná ttú runa og að hú n sé ný tt með
sjá lfbærum hætti. Þeir sem ný ta ná ttú ruauðlindir eiga að greiða fyrir það sanngjarnt
gjald. Reynslan hefur sý nt að skynsamleg og hagkvæm ný ting ná ttú ruauðlinda Íslands er
að jafnaði best tryggð með því að ný tingar- og afnotaré ttur sé í hö ndum einkaaðila. Villt
og ó spillt ná ttú ra er mikilvæg auðlind.
Viðskiptafrelsi er einn af hornsteinum utanríkisstefnu Íslands. Sjá lfstæðisflokkurinn
leggur á herslu á að tryggja sem víðtækast frelsi í milliríkjaviðskiptum og afná m
viðskiptahindrana. Íslendingum ber að styðja af einurð má lefni friðar og mannré ttinda.
Aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu er forsenda þess að öryggi landsins sé tryggt.
Varnarsamstarf við Bandaríkin þarf ávallt að vera í samræmi við þarfir Íslands.
Sjá lfstæðisflokkurinn á ré ttar að hagsmunir Íslands sé u best tryggðir með því að standa
utan Evró pusambandsins.

