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Stjórnmálaályktun flokksráðsfundar Sjálfstæðisflokksins 14. september 2019 1 

Hlökkum til morgundagsins 2 

 3 

Frelsi og ábyrgð einstaklingsins, mannréttindi og jafnræði, eru hornsteinar stefnu 4 

Sjálfstæðisflokksins. Jöfn tækifæri, menntun og fjárhagslegt sjálfstæði einstaklinga leggja grunn að 5 

góðum lífskjörum, lífsgæðum og jafnrétti. Atvinnufrelsi og eignarréttur eru órjúfanlegur hluti frjálsra 6 

samfélaga og skapa forsendur fyrir efnahagslegri velferð.  7 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn frá árinu 2013. Viðsnúningur hefur orðið á rekstri 8 

ríkisins, lífskjörum almennings og almennt í efnahagsmálum:    9 

• Skuldir ríkissjóðs hafa lækkað um 320 milljarða króna á árunum 2013 til ársloka 2019.  10 

• Miðgildi kaupmáttar ráðstöfunartekna hefur aukist um 27% á milli 2013 og 2018. 11 

• Tekjuskattur einstaklingar hefur lækkað um 25 milljarða. Skatturinn lækkar um 21 milljarða á 12 

ársgrunni á næstu tveimur árum. 13 

• Tryggingagjald hefur lækkað um 18 milljarða og mun lækka enn frekar á næsta ári. 14 

• Almenn vörugjöld hafa verið felld niður. 15 

• Framlög til heilbrigðismála hafa hækkað um 51% að raunvirði. 16 

• Framlög til almannatrygginga hafa hækkað um 76% að raunvirði. 17 

• Vextir eru í sögulegu lágmarki og eru 1,9 prósentustigi lægri nú en þeir voru í árslok 2013. 18 

Flokksráðsfundur fagnar þeim mikla árangri sem náðst hefur allt frá því að Sjálfstæðisflokkurinn tók 19 

sæti í ríkisstjórn, en minnir um leið á að enn er verk að vinna á mörgum sviðum. Sá stöðugleiki sem 20 

náðst hefur í efnahagsmálum hefur skapað forsendur til frekari sóknar til bættra lífskjara allra. 21 

Hagvöxtur, lífskjör og samkeppnishæfni Íslands byggja á atvinnufrelsi, frjálsum viðskiptum, menntun, 22 

nýsköpun, vísindum, rannsóknum og sjálfbærri nýtingu auðlinda. 23 

Sjálfstæðisflokkurinn stendur vörð um fullveldi þjóðarinnar. Fjárhagslegt sjálfstæði og efnahagsleg 24 

velsæld Íslendinga eru reist á greiðum aðgangi að erlendum mörkuðum. Sjálfstæðisflokkurinn berst 25 

fyrir opnu samfélagi og frjálsum viðskiptum. Viðskiptasamningar og samstarf við önnur lönd eru 26 

undirstöður efnahagslegrar velgengni. Viðskiptafrelsi er einn mikilvægasti hornsteinn utanríkistefnu 27 

Íslands. 28 

Flokksráðsfundur undirstrikar mikilvægi EES-samningsins en telur nauðsynlegt að íslensk stjórnsýsla 29 

og löggjafinn bæti vinnubrögð og nýti möguleika til að hafa áhrif á sameiginlegt regluverk á fyrstu 30 

stigum. Þegar hafa mikilvæg skref í þessa átt verið stigin undir forystu Sjálfstæðisflokksins. 31 

Flokksráðsfundur áréttar að hagsmunir Íslands séu best tryggðir með því að standa utan 32 

Evrópusambandsins. Aðild Íslands að Atlantshafsbandalaginu er forsenda þess að öryggi landsins sé 33 

tryggt. Varnarsamstarf við Bandaríkin skal ávallt að vera í samræmi við þarfir Íslands. 34 

Flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins leggur áherslu á að forræði yfir orkuauðlindum landsins verði 35 

alltaf og undantekningalaust í höndum Íslendinga. Orkuauðlindir í opinberri eigu skulu vera það 36 

áfram. Mikilvægt er að jafnræði ríki milli landsmanna þegar kemur að dreifikostnaði raforku. Slík 37 

jafnræðissjónarmið hafa lengi verið viðurkennd varðandi aðra innviði s.s. fjarskipti og vegi.  38 

Tryggja þarf nægt framboð af raforku fyrir heimili og fyrirtæki og nýta kosti frjálsrar samkeppni. 39 

Brýnt er að koma í veg fyrir að almennir orkunotendur séu berskjaldaðir fyrir orkuskorti eða 40 

„orkufátækt“. Mikilvægasta fyrirtæki landsins í framleiðslu rafmagns er í eigu ríkisins og þar með 41 
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almennings. Gera á skýra arðsemiskröfu til Landsvirkjunar. Flokksráðsfundur vill að landsmönnum sé 42 

tryggður ábati af hagnaði orkufyrirtækja í eigu ríkisins með beinum hætti.   43 

Ísland á áfram að vera leiðandi á heimsvísu í hagnýtingu vistvænnar orku í stað jarðefnaeldsneytis. 44 

Uppbygging flutningskerfis er forgangsmál og skal tryggja öryggi, skilvirkni og áreiðanleika í 45 

afhendingu og tryggja öllum landsmönnum nægjanlegt rafmagn til atvinnuuppbyggingar og gera 46 

þeim kleift að taka fullan þátt í orkuskiptum. Rammaáætlun ber að nýta sem verkfæri til að tryggja 47 

jafnvægi á milli nýtingar og verndar í samræmi við lög. Að öðrum kosti hefur hún runnið sitt skeið á 48 

enda. Smávirkjanir geta verið ákjósanleg leið til að auka framboð af raforku og lækka orkuverð, 49 

treysta byggð og búsetu, örva græna atvinnuuppbyggingu og auka orkusjálfbærni einstakra 50 

landsvæða. Vindorka felur einnig í sér mikil tækifæri til að auka framboð af raforku á hagstæðu verði. 51 

Skýra þarf regluverk um hana og lágmarka umhverfisáhrif. 52 

Vatn og ræktunarland er auðlind sem verður stöðugt mikilvægari.  Skapa verður skattalega umgjörð 53 

sem auðveldar kynslóðaskipti og styrki áframhaldandi nýtingu bújarða og rekstur þeirra. Nauðsynlegt 54 

er að skýrar reglur gildi um réttindi og skyldur eigenda jarða og viðskipti með þær.  55 

Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur fjölskyldunnar. Allt hans starf og stefnumál miða að því að styrkja 56 

stöðu fjölskyldunnar, jafnt fjárhagslega sem félagslega. Þetta á við um skattamál, skipulag 57 

menntakerfisins og raunar allt annað frá samgöngum til heilbrigðiskerfisins. Stefna 58 

Sjálfstæðisflokksins um að auka ráðstöfunartekjur með lækkun skatta og auknum stuðningi við 59 

barnafjölskyldur hefur þegar skilað árangri.  60 

Flokksráðsfundur fagnar því að ríkisstjórnin skuli vinna að lengingu fæðingarorlofs. Markviss stefna 61 

Sjálfstæðisflokksins í húsnæðismálum, m.a. með skattfrelsi séreignasparnaðar til íbúðakaupa, hefur 62 

gjörbreytt möguleikum fólks til að eignast sitt fyrsta húsnæði. Enn er verk að vinna. Skortur á 63 

byggingalóðum vinnur gegn hagsmunum almennings og grefur undan tækifærum fólks til að eignast 64 

eigið húsnæði og þar með fjárhagslegu sjálfstæði einstaklinga. Einfalda þarf regluverk á sviði 65 

skipulags- og byggingarmála. 66 

Flokksráðsfundur leggur áherslu á að ráðist sé í öfluga fjárfestingu í innviðum, sérstaklega í 67 

samgöngum. Slíkar innviðafjárfestingar á ekki að fjármagna með auknum álögum á einstaklinga eða 68 

fyrirtæki. Söluverðmæti eignarhluta ríkisins í Íslandsbanka á að ráðstafa til uppbyggingar 69 

samfélagslegra innviða. Flokksráðsfundur tekur undir að skynsamlegt sé að breyta fjármögnun 70 

vegakerfisins og taka upp veggjöld í auknum mæli, þannig að þeir greiði sem nota. Innleiðing 71 

veggjalda krefst þess að heildarendurskoðun fari fram á gjöldum af ökutækjum og eldsneyti á þann 72 

hátt að jafnræðis sé gætt. Flokksráð Sjálfstæðisflokksins leggst gegn því að veggjöld þyngi álögur á 73 

íslenska bifreiðaeigendur eða umferð almennt.  74 

Efla þarf almenningssamgöngur og gera þær að raunhæfum valkosti bæði í þéttbýli og dreifbýli. 75 

Flokksráðsfundur ítrekar stefnu Sjálfstæðisflokksins í innlandsflugi, treysta það í sessi og gera það að 76 

raunhæfari valkosti fyrir almenning. 77 

Mikilvægt er að stækka og efla sveitarfélög og efla íbúalýðræði. Stefna skal að flutningi verkefna frá 78 

ríki til sveitarfélaga enda fylgi nægjanlegt fjármagn með verkefnunum. Forsenda þess að fleiri 79 

verkefni flytjist frá ríki til sveitarfélaga er að sveitarfélögin séu hagkvæmar rekstrareiningar sem 80 

staðið geti undir lögbundnu hlutverki sínu. Lögð er áhersla á efnahagslegan styrk og fjárhagslegt 81 

sjálfstæði sveitarfélaga. 82 

 83 
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Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur atvinnulífsins. Flokksráðsfundur undirstrikar stefnu 84 

Sjálfstæðisflokksins um að skattkerfi og regluverk atvinnulífsins sé einfalt og sanngjarnt. Skatta þarf 85 

að lækka enn frekar. Með sameiningu eftirlitsaðila, útvistun verkefna og einföldum regluverks 86 

styrkist samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja, verð til neytenda getur lækkað, svigrúm til hærri launa 87 

eykst og stuðlað er að aukinni hagkvæmni, framleiðni og skilvirkni í atvinnulífinu. Skattkerfið á að 88 

vera einfalt og skatteftirlit skilvirkt. Svart hagkerfi er meinsemd í íslensku atvinnulífi.  89 

 90 

Flokksráðsfundur áréttar stefnu Sjálfstæðisflokksins um að ríkið dragi sig út úr rekstri á 91 

fjármálamarkaði og selji eignarhluti í bönkunum. Jafnframt verði ráðist í frekari sölu á hlutum ríkisins 92 

í öðrum fyrirtækjum sem eru í samkeppnisrekstri. Við endurskoðun samkeppnislaga er nauðsynlegt 93 

að búin verði til skilvirkur farvegur fyrir einkaaðila til að verjast óréttlátri og ósanngjarni samkeppni 94 

opinberra aðila. 95 

Samkeppnislög eiga að byggja á þeirri grunnhugsun að hlutverk samkeppnisyfirvalda sé að stuðla að 96 

eðlilegri og sanngjarnri samkeppni á mörkuðum með hagsmuni neytenda og atvinnulífsins að 97 

leiðarljósi. Við endurskoðun laganna skal því lögð áhersla á leiðbeinandi hlutverk 98 

Samkeppniseftirlitsins. 99 

Sem flokkur atvinnulífsins á Sjálfstæðisflokkurinn að beita sér fyrir því að auðvelda kynslóðaskipti í 100 

atvinnulífinu, m.a. með breytingum á lögum um tekjuskatt. 101 

Sjálfstæðisflokkurinn er velferðarflokkur. Leggja ber áherslu á að skipulag heilbrigðiskerfisins taki mið 102 

af þörfum allra landsmanna. Nýta á kosti einkarekstrar með það að markmiði að auka aðgengi, 103 

þjónustu, skilvirkni og hagkvæmni með áherslu á skýrar gæðakröfur. Nauðsynlegt er að auka 104 

kostnaðaraðhald í heilbrigðiskerfinu og í öðrum opinberum rekstri. 105 

Bætur almannatrygginga byggja á þeirri grunnforsendu að tryggja öllum lágmarkstekjur án þess að 106 

dregið sé úr hvatanum til sjálfbjargar eða möguleikum einstaklingsins til að bæta kjör sín. Ekki síst 107 

þess vegna undirstrikar flokksráð Sjálfstæðisflokksins nauðsyn þess að tryggja kjör öryrkja enn frekar 108 

og innleiða starfsgetumat. Innleiða þarf skattalega hvata fyrir fyrirtæki til að ráða fólk með skerta 109 

starfsgetu og stuðla þannig að auknu framboði hlutastarfa. Tekjur og lífeyrisgreiðslur eldri borgara 110 

undir viðmiðunarmörkum eiga ekki að skerða greiðslur almannatrygginga.  111 

Sjálfstæðisflokkurinn er umhverfisverndarflokkur. Flokksráðsfundur leggur áherslu á að 112 

Sjálfstæðisflokkurinn taki forystu í umhverfismálum og marki stefnu á forsendum eignarréttar og 113 

einkaframtaks. Efnahagslegir hvatar eru lykillinn að aukinni þátttöku einstaklinga og atvinnulífs í 114 

náttúruvernd og loftslagsaðgerðum. Flokksráðsfundur leggur áherslu á að sveitarfélög og 115 

einstaklingar geti, að uppfylltum ákveðnum kröfum, stofnað verndarsvæði, átt þau og rekið. Áhersla 116 

á tæknilausnir og traust samvinna aðila atvinnulífsins, ríkis, sveitarfélaga, frjálsra félagasamtaka og 117 

einstaklinga, er forsenda þess að árangur náist í loftlagsmálum.  118 

Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur nýsköpunar og nýrrar hugsunar. Flokksráðsfundur fagnar þeirri 119 

áherslu sem stjórnvöld hafa lagt á nýsköpun. Undir forystu Sjálfstæðisflokksins hafa verið innleiddir 120 

skattalegir hvatar fyrir einstaklinga og fyrirtæki til að sinna rannsóknum og nýsköpun, sem leggja 121 

grunn að hagsæld framtíðarinnar.  122 

Flokksráðsfundur vill að Sjálfstæðisflokkurinn hafi forystu um að innleiða nýja hugsun og nýskipan í 123 

ríkisrekstri. Innleiða ber rafræna stjórnsýslu með skipulegum hætti og tryggja að almenningur njóti 124 

þess hagræðis sem af henni hlýst. Leggja ber áherslu á útvistun verkefna. Skilgreina á verkefnin og 125 
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gefa starfsmönnum aukin tækifæri til að vinna þau þar sem þeir telja best. Þannig verða til tækifæri 126 

sem m.a. geta skotið styrkari stoðum undir landsbyggðina.  127 

Flokksráðsfundur varar við sífellt auknum útgjöldum og umsvifum hins opinbera, ríkis og 128 

sveitarfélaga. Auka verður aga í rekstri og draga úr umsvifum hins opinbera. 129 

Hagvöxtur, bætt lífskjör og samkeppnishæfni Íslands byggja á menntun og vísindastarfi. Góð 130 

menntun er grunn forsenda jafnra tækifæra, lykill að lífsgæðum einstaklinga, opnu samfélagi, öflugs 131 

atvinnulífs og samkeppnishæfni. Auka þarf námsframboð og fjölga sjálfstætt starfandi skólum. 132 

Sjálfstæðisflokkurinn er flokkur þeirra sem vilja að á Íslandi sé frjálst þjóðfélag hagsældar og 133 

menningar. Sjálfstæðisstefnan byggir á trú á framtaki, áræði og ábyrgð einstaklinganna. Hún er 134 

umburðarlynd gagnvart ólíkum lífsviðhorfum og lífsháttum, leggur áherslu á sameiginlega hagsmuni 135 

ólíkra þjóðfélagshópa og hafnar því að ríkisvaldið geti eða eigi að leysa öll mannleg viðfangsefni. 136 

Kjölfesta sjálfstæðisstefnunnar er trúin á einstaklinginn og frelsi fólks til athafna. 137 

 138 


