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1 Inngangur 

Ríkisstjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks á árunum 1995-2007 er 

lengsta samfellda stjórnarsamstarf í lýðveldissögu Íslands, litlu eldri en viðreisnin. 

Alls spannaði samstarfið tólf ár eða þrjú kjörtímabil. Þessi tólf ár eru með þeim 

viðburðaríkari íslenskri stjórnmálasögu. Nægir þar að telja upp mál eins og 

fjölmiðlafrumvarpið, Kjárahnjúkavirkjun, breytingar á fjármálakerfi landsins, 

einkavæðingu bankanna, átök um Evrópumál og stuðning Íslands við Íraksstríðið. 

Enn er deilt um ákvarðanir ríkisstjórnarinnar í þessum málum og verður eflaust engin 

breyting á því í nálægri framtíð. 

Í þessari ritgerð verður þó ekki fjallað um tólf ára ríkisstjórnarsamstarf 

flokkanna heldur áherslan lögð á stefnumál og framkvæmdir fyrsta kjörtímabils 

ríkisstjórnar Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks á árunum 1995-1999. Þetta var önnur 

ríkisstjórn Davíðs Oddsonar en sú fyrsta í samstarfi við Framsókn. Í þessari ríkisstjórn 

var lagður grunnur að stefnu sem endurspeglaðist í verkefnum ríkisstjórnar Íslands 

næstu 12 árin.  

 Á kjörtímabilinu var lagður grunnurinn undir róttækar breytingar á íslensku 

þjóðfélagi. Fjármálakerfið tók stakkaskiptum, mótað eftir frjálshyggjustefnu 

stjórnvalda. Því fylgdi meðal annars einkavæðing ríkisfyrirtækja, nýsköpun var í 

atvinnulífinu og nútímavæðing. Eftir inngöngu Íslands í EES opnaðist íslenska 

hagkerfið út á við sem bauð upp á aukin tækifæri fyrir Íslendinga. Á kjörtímabilinu 

gekk Ísland í gegnum mikið hagsældarskeið. Hagvöxtur var mikill, atvinnuleysi 

minnkaði til muna, kaupmáttur jókst og skuldir ríkissjóðs voru borgaðar niður. 

Eins og áður segir fjallar ritgerðin um ríkisstjórn Sjálfstæðis- og 

Framsóknarflokks á árunum 1995-1999. Í ritgerðinni verður gerð grein fyrir 

fyrirrennurum ríkisstjórnarinnar, aðdraganda hennar og alþingiskosningunum 1995. 

Farin verður stutt yfirferð yfir sögu stjórnmálaflokkanna sem stóðu að ríkisstjórninni, 

fjallað um myndun ríkisstjórnarinnar, litið á stefnur flokkanna sem stóðu að henni og 

greint hvað er líkt og ólíkt með þeim. Fjallað verður almennt um hlutverk 

stjórnarsáttmála og stjórnarsáttmáli ríkisstjórnarinnar 1995-1999 kynntur. Því næst 

verður greint frá helstu framkvæmdum og verkefnum ríkisstjórnarinnar á 

kjörtímabilinu. Hvert ráðuneytið verður tekið sérstaklega fyrir og farið yfir helstu 
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verkefni þess með skírskotun í stjórnarsáttmálann, en þó verður ítarlegri áhersla lögð 

á umfjöllun á utanríkis- og fjármálaráðuneyti. Að endingu verður metinn árangur 

ríkisstjórnarinnar og stjórnarandstöðunnar, og fjallað alþingiskosningarnar 1999 og 

áframhaldandi samstarf flokkanna. 

Þegar ríkisstjórnin var mynduð árið 1995 gerðu fæstir sér grein fyrir því að 

hún markaði upphafið að lengsta stjórnarsamstarfi í sögu Íslands. Það var þó ekki eina 

metið sem þessi ríkisstjórn setti því að Davíð Oddson sat í valdastól forsætisráðherra í 

þrettán ár og fjóra mánuði. Í hundrað ára sögu stjórnarráðs Íslands hefur enginn setið 

þessu embætti lengur hvorki samfellt eða samanlagt.1 Tíunda áratug síðustu aldar í 

sögu stjórnmála Íslands er hægt að nefna sjálfstæðisáratuginn, líkt og sá níundi er 

stundum kenndur við Framsóknarflokkinn. Þetta var ennfremur áratugur Davíðs 

Oddssonar. Alþingiskosningarnar 1991 voru fyrstu kosningarnar sem Davíð Oddsson 

tók þátt í sem formaður Sjálfstæðisflokksins. Eftir þær kosningar settist hann á 

Alþingi og tók við embætti forsætisráðherra, embætti sem hann gegndi út áratuginn 

og fjórum árum betur. 

                                                
1 „Arfleif Davíðs Oddsonar forsætisráðherra“. Morgunblaðið, bls. 22. 
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2 Aðdragandi ríkisstjórnarinnar 

Engin ríkisstjórn stendur ein. Hún mótast að miklu leyti á ákvörðunum sem teknar eru 

af þeim sem áður hafa farið með völd. Á kjörtímabilunum 1987-1991 og 1991-1995 

voru teknar nokkrar stórar ákvarðanir sem höfðu áhrif á verk ríkisstjórnarinnar 1995-

1999. Þar ber helst að nefna þjóðarsáttina og EES samninginn. Því er að nauðsynlegt 

að líta snögglega yfir þau kjörtímabil til að gera sér grein fyrir áhrifum þeirra á 

ríkisstjórnina sem er umfjöllunarefni þessara ritgerðar. 

 

2.1 Viðeyjarstjórnin 

Nokkuð rót var í íslenskum stjórnmálum kjörtímabilið 1987-1991. Það var bæði erfitt 

og tímafrekt að mynda stjórn eftir kosningarnar 1987, en á endanum fóru 

Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Alþýðuflokkur saman ríkisstjórn. Sú 

ríkisstjórn starfaði einungis í rúmt ár og oft er talað um að hún hafi sprungið í beinni 

útsendingu á Stöð 2, í sjónvarpsviðtali við Steingrím Hermannson og Jón Baldvin 

Hannibalsson. Þar er aðeins hálf sagan sögð því mikið var búið að ganga á bak við 

tjöldin, aðallega vegna mismunandi sjónarmiða ríkisstjórnarflokkanna á lausn 

efnahagsvanda Íslands.2 Fór það svo að Sjálfstæðisflokki var skipt út og 

Alþýðubandalagið kom inn í ríkisstjórn (stjórnin naut jafnframt stuðnings Stefáns 

Valgeirssonar þingmanns Samtaka jafnréttis og félagshyggju). Rúmu ári eftir það 

gekk svo Borgaraflokkurinn einnig til liðs við stjórnina.3 

 Þetta kjörtímabil þurfti ríkisstjórnin að takast á við erfiðar efnahagsaðgerðir og 

kjarasamninga. Mesta afrek hennar voru þjóðarsáttasamningarnir, en það var víðtækt 

samkomulag ríkisstjórnarinnar, atvinnurekanda, ASÍ, BSRB, sjómanna, bænda, banka 

og fleiri aðila um að semja til langs tíma um hóflegar launahækkanir samhliða 

víðtækum aðgerðum í verðlagsmálum. Það voru þeir Einar Oddur Kristjánsson, 

formaður Vinnuveitendasambands Íslands, Guðmundur J. Guðmundsson, formaður 

Dagsbrúnar, og Ásmundur Stefánsson, forseti ASÍ, sem áttu heiðurinn af þeim með 

                                                
2 Ingólfur Margeirsson, Saga og sjónvarp. Bls. 28. 
3 Sigurður Eyþórsson, „Steingrímur Hermannsson“. Bls. 428. 
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þátttöku ríkisstjórnarinnar.4 Þessi samningur markaði tímamót og skapaði skilyrði 

fyrir þann efnahagslegan uppgang sem síðar varð. 

Í alþingiskosningunum þann 20. apríl 1991 urðu úrslitin sem hér segir. 

Sjálfstæðisflokkurinn fékk 38.6% atkvæða og 26 þingmenn sem var mikil aukning frá 

kosningunum 1987 þegar flokkurinn fékk 27.2%, aukið fylgi útskýrist af því að 

klofningsframboðið Borgaraflokkurinn, sem bauð fram til kosninganna 1987 og tók 

mikið af atkvæðum frá Sjálfstæðisflokknum, var hættur starfsemi. Alþýðuflokkurinn 

var með 15,5% fylgi og 10 þingmenn. Framsóknarflokkurinn fékk 18,9% atkvæða og 

varð stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn. Alþýðubandalagið var með 14,4% fylgi og 

Kvennalistinn 8,3%.5  

Eftir kosningarnar mynduðu Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur ríkisstjórn, 

sem hlaut viðurnefnið Viðeyjarstjórnin. Nafnið er dregið af því að ríkisstjórnin var 

mynduð í Viðey á aðeins fjórum dögum í lok apríl 1991. Þessar 

stjórnarmyndunarviðræður mörkuðu þau tímamót að með henni lauk stjórnarkreppum 

9. áratugarins þar sem erfitt og tímafrekt reyndist að mynda stjórnir. Eftir 

Viðeyjarstjórnina hefur reynst auðvelt og fljótlegt að mynda ríkisstjórnir. Landsmenn 

þekktu til samstarfs þessara tveggja flokka frá viðreisnarárunum. Það stjórnarsamstarf 

stóð frá 1959–1971 og var lengsta samfellda ríkistjórnarsamstarf á síðustu öld, 3 

kjörtímabil líkt og ríkisstjórnir Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks frá 1995-2007. 

Viðreisnarstjórnin var þekkt fyrir að draga úr eða afnema hvers konar efnahagsleg 

höft. Var nú vilji margra að það sama mundi gerast í tíð Viðeyjarstjórnarinnar. 

Viðeyjarstjórnin lét markaðssjónarmiðin ráða ferðinni. Ríkisstjórnin hafði þá 

stefnu að frelsi skyldi ríkja á öllum sviðum atvinnulífsins, hvort sem um var að ræða 

athafnafrelsi, innflutningsfrelsi eða frelsi til fjármagnsflutninga á milli landa. Reynt 

var að minnka þau höft sem áður höfðu verið.6 Einkavæðing ríkisins á 

ríkisfyrirtækjum hófst í stjórnartíð Viðeyjarstjórnarinnar en átti eftir aukast í 

stjórnartíð Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks.7 

Fyrirferðarmesta mál ríkisstjórnarinnar var EES samningurinn. Haustið 1991 

tókust samningar um inngöngu Íslands inn í Evrópska Efnahagssvæðið. Jón Baldvin 

Hannibalsson, utanríkisráðherra, var helsti baráttumaður fyrir samningnum og fór 

                                                
4 Sigurður Eyþórsson, „Steingrímur Hermannsson“. Bls. 432. 
5 Vef. „Úrslit alþingiskosninga 1963-2007“, 
<http://hagstofa.is/Hagtolur/Kosningar/Althingiskosningar>. 
6 Styrmir Gunnarsson, „Davíð Oddson“. Bls. 461-463. 
7 Styrmir Gunnarsson, „Davíð Oddson“. Bls. 461-463. 



  7 

 

fyrir samningum fyrir hönd Íslendinga. Alþýðuflokkurinn lagði mikla áherslu á 

samninginn og nutu til þess stuðnings Sjálfstæðisflokks í ríkisstjórn. 

Framsóknarflokkurinn klofnaði í afstöðu sinni til EES. Formaðurinn Steingrímur 

Hermannsson var á móti samningnum og sagði hann vera ólöglegan; fullveldi og 

sjálfstæði væri ógnað með honum. Halldór Ásgrímsson varaformaður var aftur á móti 

á þeirri skoðun að sjálfstæði og fullveldi þjóðarinnar yrði ekki tryggt nema með 

samstarfi og samningum við aðrar þjóðir. Steingrímur og fylgismenn hans, 6 

þingmenn Framsóknarflokksins, kusu á móti samningnum en Halldór og hans liðar, 5 

þingmenn Framsóknarflokksins, sátu hjá í atkvæðagreiðslunni.8 Alþýðubandalagið og 

Kvennalistinn voru einnig á móti EES samningnum. Í EES samningnum skuldbatt 

Ísland sig til að tryggja frjáls vöruviðskipti, frjálsan flutning á fólki, frjáls 

þjónustuviðskipti og frjálsar fjármagnshreyfingar. Þetta var til þess að íslenska 

hagkerfið opnaðist út á við. 

Fylgi ríkisstjórnarinnar mældist lágt nánast allt kjörtímabilið, oftast í kringum 

35-40%. Í könnun sem Gallup gerði fyrir RÚV árið 1993 var stuðningurinn við 

ríkisstjórnina einungis í kringum 30%.9 Fyrir kosningar batnaði þó fylgi 

ríkisstjórnarflokkanna. Enda var byrjað að sjá fram á betri tíma í efnahagsmálum. 

Klofningur í Alþýðuflokknum hafði einnig áhrif á fylgistölur í skoðanakönnunum. 

Jóhanna Sigurðardóttir sem hafði verið varaformaður Jóns Baldvins frá því að hann 

tók við formannsembætti flokksins, sagði af sér vegna samstarfsörðugleika við Jón og 

bauð sig fram til formanns á móti honum. Eftir að hafa orðið undir í kjöri formanns á 

flokksþingi Alþýðuflokksins árið 1994 gekk hún úr flokknum og stofnaði nýjan flokk; 

Þjóðvaka.10 Alþýðuflokkurinn varð svo fyrir öðru áfalli þegar Guðmundur Árni 

Stefánsson, nýr varaformaður flokksins, sagði af sér sem félagsmálaráðherra árið 

1994 eftir mikla gagnrýni á störf hans.11 

Þrátt fyrir að ríkisstjórnin hélt velli í kosningum 1995 varð draumurinn um 

nýja viðreisn að engu orðin. Samband ríkisstjórnarflokkanna var stirt. Tíðar 

mannabreytingar á ráðherraliði Alþýðuflokksins, klofningur Jóhönnu úr flokknum og 

afsögn Guðmundar Árna bættu ekki málin. Milli flokkanna reyndist einnig djúpstæður 

ágreiningur um landbúnaðar- og sjávarútvegsmál. Töluvert var um deilur innan 

stjórnarinnar og sumar deilurnar rötuðu á forsíður dagblaðanna líkt og harðar deilur 
                                                
8 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann Steingrímur Hermannsson. Bls. 356-358. 
9 Morgunblaðið, 25. júní 1993, bls. 17. 
10 DV, 19. september 1994, bls. 2. 
11 Morgunblaðið, 12. nóvember 1994, bls. 56. 
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formanna flokkanna um innflutning á landbúnaðarvörum um haustið 1993.12 Gekk 

það svo langt að Jón Baldvin Hannibalsson gekk á fund Steingríms Hermannssonar 

og ræddi við hann um myndun nýs þingmeirihluta í febrúar 1994.13 Það var ekki það 

eina því Davíð Oddson forsætisráðherra var tilbúinn að rjúfa þing og boða til 

haustkosninga árið 1994. Var það aðallega vegna óánægju með störf utanríkisráðherra 

og ósætti innan ríkisstjórnarinnar. Ræddi forsætisráðherra um haustkosningar við 

leiðtoga stjórnarandstöðunnar, til þeirra kom þó ekki og flokkarnir kláruðu samstarfið 

út kjörtímabilið.14 Það var því ekki mikill vilji fyrir áframhaldandi samstarfi 

Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks. 

 

2.2 Alþingiskosningarnar 1995 

Kosningabaráttan skiptist niður í nokkur helstu málefni sem vert er að kynna. Þegar 

flett er í gegnum dagblöð þess tíma má sjá að mestu umfjöllunina fengu 

Evrópuhugleiðingar, kvótakerfið, launamunur kynjanna og svo kom upp óvænt hægri 

– vinstri barátta í lok baráttunnar. 

Í Evrópumálum beitti Alþýðuflokkurinn sér fyrir því að sannfæra Íslendinga 

um að innganga í Evrópusambandið væri rétta skrefið fyrir Ísland. Tók flokkurinn 

meðal annars uppá að kynna málefnið með því að selja kjúkling á hagstæðu verði sem 

þeir sögðu að yrði varanlegt verð ef Íslendingar gengu í Evrópusambandið. Áhrifanna 

var ekki að bíða og fólk flykktist í búðina og hamstraði kjúkling.15 Ofuráhersla 

Alþýðuflokksins á Evrópusambandið var eftirá að hyggja fljótfærni að hálfu 

flokksins. EES samningurinn var nýtilkominn og hann hafði valdið miklum deilum í 

þjóðfélaginu. Á þessum tímapunkti nýttist sá samningur Íslendingum vel. Í staðinn 

fyrir að leggja áherslu á kosti EES samningsins ákvað Alþýðuflokkurinn frekar að 

beita sér fyrir inngöngu í ESB. Með því gerðu Alþýðuflokksmenn lítið úr EES 

samningum sem þeir höfðu sjálfir lagt svo mikla áherslu á að koma í gegn. Í staðinn 

gat Sjálfstæðisflokkurinn tekið hrósið fyrir EES samninginn.16 Aðrir flokkar lögðu 

ekki áherslu á Evrópusambandið. 

                                                
12 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 397-402. 
13 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann Steingrímur Hermannsson. Bls. 372. 
14 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 202 
15 Morgunblaðið, 7. apríl 1995, bls. 13. 
16 Ísland í aldanna rás. 1975-2006. Bls. 350. 



  9 

 

 Kvótakerfið hefur verið umdeilt alveg frá stofnun þess. Gagnrýni á kerfið fer 

ávallt hæst í kosningabaráttum enda er þá grundvöllur til þess ná fram breytingum á 

kerfinu. Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur voru á þeirri skoðun að halda ætti 

núverandi kerfi og einbeita sér að því að lagfæra galla þess. Þingmenn 

Sjálfstæðisflokks á Vestfjörðum sömdu reyndar nýja tillögu um fiskveiðistjórnun. Sú 

tillaga náði ekki fram að ganga enda naut hún ekki stuðnings meirihluta þingflokks 

sjálfstæðismanna, en tillögunni var vel tekið af Vestfirðingum.17 Alþýðubandalag 

vildi að arðurinn af fiskveiðikerfinu rynni jafnt til allra landsmanna. Alþýðuflokkur 

vildi binda sameign þjóðarinnar á fiskmiðum í stjórnarskrána og taka upp 

veiðileyfigjald og Þjóðvaki vildi koma á byggðarkvóta.18 

 Barátta kvenna fyrir jafnrétti og launamun kynjanna var áberandi í 

kosningabaráttunni. Kvennalistinn stjórnaði þeirri umræðu enda eitt af þeirra  

stærstu áherslumálum. Í kosningabaráttunni 1995 stigu fram konur úr öðrum flokkum 

sem lögðu áherslu á að jafnrétti kvenna væri ekki einungis mál Kvennalistans heldur 

allra kvenna þar sem þær yrðu að vinna saman þverpólitiskt að jafnréttismálum.  

Ólafur Ragnar Grímsson, formaður Alþýðubandalagsins, lék óvenjulegan leik 

þegar hann bjó til stefnuyfirlýsingu næstu ríkisstjórnar sem vinstri flokkar Íslands áttu 

að mynda, reyndar þó án alls samráðs við aðra flokka sem áttu að koma að 

stjórninni.19 Þannig þróaðist endasprettur kosningabaráttunnar uppí hægri – vinstri 

baráttu. Það vopn snerist þó í höndum vinstri manna þar sem sjálfstæðismenn gerðu 

sem mest úr þessum fregnum. Þeir lögðu áherslu á hvað 4 eða 5 flokka vinstri 

ríkisstjórn gæti haft í för með sér; margir flokkar með mismunandi áherslur og mikið 

af loforðum. Sjálfstæðismenn hömpuðu nýlegum árangri í efnahagsmálum og sögðu 

að hann gæti verið fljótur að hverfa undir sundurlausri leiðsögn vinstri flokka. 

Formenn flokkanna voru misbjartsýnir daginn fyrir kosningarnar í viðtali við 

kosningasjónvarp Ríkisútvarpsins sem var að hluta til birt í Morgunblaðinu 

kosningadaginn 8. apríl. Davíð Oddson sagði að þjóðin vildi tveggja flokka stjórn og 

þá væri ómögulegt að líta framhjá Sjálfstæðisflokknum, hann benti líka á að þeir 

kjósendur sem vildu ekki fjögurra flokka stjórn ættu engan annan valmöguleika en að 

kjósa Sjálfstæðisflokk. Jón Baldvin Hannibalsson sagði:  

                                                
17 Morgunblaðið, 5. apríl 1995, bls. 2.  
18 Morgunblaðið, 7. apríl 1995, bls. 34-35. 
19 Morgunblaðið, 4. apríl 1995, bls. 12. 
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annað hvort heldur þessi stjórn velli – skoðanakannirnar gera nú ekki ráð 

fyrir því og þar að auki er alveg óvíst að við Davíð Oddson næðum saman 

aftur – hinn kosturinn, sem er langlíklegastur, er tveggja flokka stjórn 

þessara tveggja herramanna.20  

og átti þá við Davíð Oddson og Halldór Ásgrímsson. Halldór sagði eðlilegt að hans 

flokkur myndi byrja á því að tala við stjórnarandstöðuna ef hún fengi til þess afl, en 

lagði þó áherslu að flokkurinn gengi óbundinn til kosninga og sagði að næsta 

ríkisstjórn yrði mynduð á málefnum.21 

Ólafur Ragnar Grímsson, formaður Alþýðubandalagsins, talaði fyrir fjögurra 

flokka vinstri stjórn og um gagnrýni um ágreining fjöldaflokksstjórnar sagði hann að 

fyrst að ríkisstjórn Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks gat setið út kjörtímabilið þrátt fyrir 

nokkurn ágreining gæti fjögurra flokka vinstri stjórn auðveldlega gert það. 

Kvennalistinn var hlédrægur í svörum, Kristín Halldórsdóttir sagði flokk sinn ganga 

óbundinn til kosninga en sagði að aðrir flokkar þyrftu á Kvennalistanum að halda til 

að hægt væri að jafna launamun kynjanna. Jóhanna Sigurðardóttir sagði að engin 

breyting yrði ef Sjálfstæðisflokkur yrði áfram við völd og að uppstokkun á 

flokkakerfinu og félagshyggjustjórn væri eina leiðin til breytinga. Jóhanna var sem 

sagt tilbúinn í samstarf við fjögurra flokka vinstri stjórn. Allir flokkarnir töluðu um að 

ganga óbundnir til kosninga og einungis Þjóðvaki útilokaði samvinnu við annan flokk 

og það var Sjálfstæðisflokkurinn.22 

Gengið var til Alþingiskosninga laugardaginn 8. apríl 1995. Kosningaveðrið 

var ekkert sérlega spennandi en það rigndi með köflum yfir daginn og hiti var á bilinu 

3-7 stig.23 Það kom þó ekki í veg fyrir að kosningaþátttaka var með ágætum,en alls 

tóku 87,4% landsmanna með kjörgengi þátt í kosningunum. Svipað kjörgengi var 

bæði í kosningunum 1991 og 1999.24 

Úrslit alþingiskosninganna árið 1995 voru að Alþýðubandalag hlaut 14,3% 

atkvæða, Alþýðuflokkur 11,4%, Framsóknarflokkur fékk 23,3%, Kvennalistinn 4,9%, 

Sjálfstæðisflokkur 37,1%, og Þjóðvaki 7.1%. Önnur framboð voru með 1,9%.25 Báðir 

                                                
20 Morgunblaðið, 8. apríl 1995, bls. 2. 
21 Morgunblaðið, 8. apríl 1995, bls. 2. 
22 Morgunblaðið, 8. apríl 1995, bls. 2. 
23 Morgunblaðið, 8. apríl 1995, bls. 71. 
24 Vef. „Alþingis- og forsetakosningar 1874-2007“, <http://hagstofa.is/Hagtolur/Kosningar/Yfirlit-
kosninga>. 
25 Vef. „Úrslit alþingiskosninga 1963-2007“, 
<http://hagstofa.is/Hagtolur/Kosningar/Althingiskosningar>. 
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stjórnarflokkarnir töpuðu fylgi, Alþýðuflokkur tapaði 4,1% og þremur þingmönnum 

frá 1991 og Sjálfstæðisflokkur tapaði 1,5% og einu þingsæti. Þjóðvaki fékk 7,1% og 4 

þingmenn og hefði þótt frábær árangur ef flokkurinn hefði ekki mælst með mun meira 

fylgi í skoðanakönnunum fyrir kosningar. Sigurvegari kosninganna var 

Framsóknarflokkurinn, hann fékk 23,3% atkvæða og bætti við sig tveimur 

þingmönnum. Alþýðubandalagið stóð nánast í stað frá síðustu kosningum og tapaði 

0,1% fylgi.  

Stóru tíðindi kosninganna voru þau að ríkisstjórnin hélt velli og þurfti því ekki 

að byrja á því að biðjast lausnar. Þrátt fyrir það komu fljótt upp hugmyndir að nýrri 

ríkisstjórn. Ljóst var að Sjálfstæðisflokkur var í ökumannssætinu þrátt fyrir að tapa 

1,5% og einu þingsæti. Ef mynda ætti tveggja flokka ríkisstjórn kom ekkert annað til 

greina en aðild Sjálfstæðisflokks, en flokkurinn gat það með Framsóknarflokknum, 

Alþýðubandalaginu og Alþýðuflokknum. Á vinstri væng stjórnmálanna var áhugi á 

fjögurra flokka vinstri stjórn Alþýðuflokks, Alþýðubandalags, Kvennalista og 

Framsóknar. 

 

2.3 Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur 

Í stjórnmálaflokkum hittist fyrir fólk sem aðhyllist ákveðna grundvallarskoðun eða 

hugmyndafræði um hvernig eigi að stjórna samfélaginu. Út frá þessum skoðunum 

myndar flokkurinn stefnu. Þegar flokkurinn kemst til áhrifa er krafa frá 

stuðningsmönnum flokksins að hann beiti sér fyrir stefnumálum þess. 

Framsóknarflokkurinn var stofnaður árið 1916 sem gerir hann að elsta 

starfandi stjórnmálaflokki á landinu. Hann varð til við samruna Bændaflokks og 

flokka óháðra bænda.26 Flokkurinn var í upphafi bændaflokkur, stofnaður af bændum 

fyrir bændur. Enn þann dag í dag sækir hann mest að sínu fylgi úti á landsbyggðinni. 

Framsókn skilgreinir sig í dag sem „frjálslyndan félagshyggjuflokk“.27 Hann 

vill hvorki bendla sig við hægri eða vinstri ása í stjórnmálum og skilgreinir sig sem 

miðjuflokk. Í gegnum 20. öldina var flokkurinn gjarnan næst stærsti flokkur landsins í 

kosningafylgi. Hann var því oft í lykilaðstöðu við að mynda ríkisstjórnir. Vegna þess 

                                                
26 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið. Bls. 93. 
27 Vef. „Flokkurinn“, <http://framsokn.is/flokkurinn>. 
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að flokkurinn staðsetur sig á miðjunni á hann auðvelt með að starfa með flestum 

flokkum. 

Flokkurinn hefur mikla reynslu af ríkisstjórnarsetu. Á lýðveldistíma Íslendinga 

hefur flokkurinn setið í 16 ríkisstjórnum af 28. Þá var hann við völd á árunum 1971-

1991, eða í næstum tuttugu ár samfleytt, ef frá er talin minnihlutastjórn Alþýðuflokks 

sem fór með völd til bráðabirgða í frá október 1979 til febrúar 1980. 

Formaður flokksins á kjörtímabilinu 1995-1999 var Halldór Ásgrímsson. 

Hann tók við embætti formanns frá Steingrími Hermannssyni. Steingrímur segir frá 

því í ævisögu sinni að hann hafi fundið fyrir þreytu af hálfu Halldórs að vera 

varaformaður og hann hafi skynjað að Halldór vildi fá tækifæri til að leiða flokkinn. 

Létu flokksmenn Steingrím vita af þessari þreytu og fylgdi sögunni að Halldór væri 

sjálfur tilbúinn að hætta í stjórnmálum ef Steingrímur færi ekki sjálfur að ljúka sínum 

ferli.28 Fór svo að Steingrímur hætti afskiptum sínum af stjórnmálum árið 1994 þegar 

hann tók við embætti Seðlabankastjóra.29 Þá var leiðin greið fyrir Halldór sem varð 

formaður Framsóknarflokksins á miðstjórnarfundi 29. apríl 1994. Formannskiptin 

voru síðan staðfest af þingfulltrúum flokksins með miklum yfirburðum. Halldóri er 

lýst af félögum sínum úr pólitíkinni sem brúnaþungum manni sem skorti alþýðuleika 

en taka það fram að Halldór er virtur af öllum og talin traustur og heiðarlegur. 30 

Undir stjórn Halldórs tók flokkurinn að halla meira til hægri en áður, en fram 

að því hafði flokkurinn oftast nær reynt að mynda stjórnir með vinstri flokkum. Til 

dæmis segir fyrrverandi formaður Guðni Ágústsson að flokkurinn sé: 

„félagshyggjuflokkur með sterku ívafi til vinstri – við stöndum á miðjunni og hugsum 

til vinstri af því við viljum jöfnuð og mannúð umfram allt annað.“31 Um þetta voru 

feðgarnir Hermann Jónsson og Steingrímur Hermannsson, fyrrum forsætisráðherrar 

og formenn Framsóknarflokksins, einnig sammála. Þeir skilgreindu 

Framsóknarflokkinn sem félagshyggjuflokk sem ætti fremur að vinna til vinstri en 

hægri.32 

Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður árið 1929. Flokkurinn á rætur sínar að 

rekja til sameiningu Íhaldsflokksins og Frjálslynda flokksins árið 1929.33 Hefur hann 

                                                
28 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann Steingrímur Hermannsson. Bls. 358. 
29 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann Steingrímur Hermannsson. Bls. 375. 
30 Sjá m.a. Dagur B. Eggertson, Steingrímur Hermannsson Ævisaga II. Bls. 139 og Sigmundur Ernir 
Rúnarsson, Guðni af líf og sál. Bls. 268. 
31 Sigmundur Ernir Rúnarsson, Guðni af líf og sál. Bls. 405-406. 
32 Dagur B. Eggertsson, Steingrímur Hermannsson Ævisaga II. Bls. 196. 
33 Hannes Hólmsteinn Gissuararson, Sjálfstæðisflokkurinn. Bls. 8-10. 
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setið í 22 ríkisstjórnum af þeim 31 sem hafa verið myndaðir eftir að flokkurinn var 

stofnaður. Flokkurinn hefur alla sína tíð verið stærsti flokkur landsins.34 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur búið við þann „munað“ að hægri vængurinn í íslenskum 

stjórnmálum hefur ekki verið klofinn líkt og sá vinstri og hægri menn hafa sameinast í 

Sjálfstæðisflokknum. Flokkurinn á meira fylgi á höfuðborgarsvæðinu en á 

landsbyggðinni. Hann sameinar íhaldssemi og frjálshyggju í sama flokki, enda með 

breiða fylkingu á bak við sig. 

Grundavallarstefna flokksins kemur fram í sjálfstæðisstefnunni, sem er stefna 

sem flokkurinn hefur samið og haft að leiðarljósi frá stofnun. Lykilorð í 

stefnuyfirlýsingu Sjálfstæðisflokksins er frelsi. Flokkurinn hefur alltaf barist fyrir 

auknu frelsi, sama hvort það sé frelsi einstaklingsins, atvinnufrelsi eða afnám hvers 

konar hafta. Flokkurinn er frjálslyndur og vill sem minnst afskipti ríkisvaldsins af 

samfélaginu, þó er mikil áhersla lögð á að allir hafi jöfn tækifæri og að enginn verði 

skilinn eftir þótt hann verði fyrir áföllum.35 

Í gegnum tíðina hafa sterkir formenn einkennt flokkinn. Menn eins og Ólafur 

Thors og Bjarni Benediktsson. Formaður flokksins á ríkisstjórnarárunum 1995-2007 

var Davíð Oddsson. Davíð, líkt og fyrrennar hans var sterkur leiðtogi sem náði að 

sameina flokkinn að baki sér. Dýrkaður og dáður af flokksmeðlimum en mjög 

umdeildur utan hans. Andstæðingar hans sökuðu hann oft um valdahroka, og jafnvel 

einu sinni um skítlegt eðli.36 Davíð var kosinn formaður Sjálfstæðisflokksins á 

landsfundi árið 1991 eftir harða baráttu við Þorstein Pálsson. Þorsteinn var þá sitjandi 

formaður og forsætisráðherra en Davíð borgarstjóri. Þetta var aðeins í annað skipti í 

sögu flokksins sem formaður fékk mótframboð, áður hafði Albert Guðmundsson 

boðið sig fram gegn Geir Hallgrímssyni og tapað. 37 Ástæða framboðsins var að innan 

Sjálfstæðisflokksins voru raddir um að flokkurinn kæmist ekki aftur í ríkisstjórn undir 

forystu Þorsteins, sem var að ákveðnu leyti búinn að mála sig út í horn með 

samskiptum sínum við Framsóknarflokkinn og Alþýðuflokkinn.38 Fór svo að Davíð 

sigraði formannskjörið með 733 atkvæðum af 1.388 eða 52.8% greiddra atkvæða en 

Þorstein Pálson hlaut 651 atkvæði eða um 46.9%.39 

                                                
34 Vef. „Saga flokksins“, <http://xd.is/?action=umflokkinn&id=584>. 
35 Sjálfsstæðistefnan í sextán ár. Bls. 4. 
36 Alþingistíðindi 1991-92 B4, d. 5131. 
37 Styrmir Gunnarsson, „Davíð Oddson“. Bls. 456. 
38 Styrmir Gunnarsson, „Davíð Oddson“. Bls. 458. 
39 Morgunblaðið, 12. mars 1991, bls. 60. 
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Á árunum 1972-1975 gáfu ungir sjálfstæðismenn út blaðið Eimreiðina og 

nokkrir þeirrar síðar bókina Uppreisn frjálshyggjunnar. Síðar áttu þessir sömu eftir að 

mynda innsta kjarna Sjálfstæðisflokksins og móta stefnu hans. Meðal þeirra sem 

komu að útgáfu blaðsins voru Davíð Oddson, Geir H. Haarde, Þorsteinn Pálsson, 

Hannes Hólmsteinn Gissurarson, Jón Steinar Gunnlaugsson, Þór Whitehead, Hrafn 

Gunnlaugsson og Kjartan Gunnarsson. Þeir lögðu áherslu á að stjórna í anda 

frjálshyggjunnar og var það hornsteinn flokksins þegar þeir komust til valda. 

Frjálshyggja er hugmyndastefna sem spratt upp á 19. öld. Stefnan kristallast í 

frægasta slagorði hennar laissez-faire, sem útleggst látið fólkið vera og leyfið því að 

stjórna sínu eigin lífi.40 Á 20. öld varð afsprengi hennar nýfrjálshyggjan vinsæl 

hugmyndastefna. Hún er uppfinning hagfræðinga á borð við F.A. Hayek og Milton 

Friedman og tveir af frægustu skólum hennar eru kenndar við Austurríki og 

Chicago.41 Hornsteinn stefnunnar er að minnka umsvif ríkisins, einkavæða, auka 

samkeppni og lækka skatta á fólk og fyrirtæki. Samkvæmt stefnunni á að selja eignir 

ríkisins og einkavæða þær enda séu þær betur komnar í höndum einkaaðila en 

ríkisins. Menn fari betur með eigin eignir en sem forsjármaður þeirra fyrir ríkið. 

Stjórnmálamenn líkt og Margret Thatcher og Ronald Reagan hafa notað 

hugmyndafræðina á árum sínum við stjórn. 

                                                
40 Raico, Ralph, Classical Liberalism in the Twentieth Century. Bls. 2. 
41 Raico, Ralph, Classical Liberalism in the Twentieth Century. Bls. 9-16. 
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3 Myndun ríkisstjórnarinnar og stefna hennar 

Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur höfðu oft áður myndað ríkisstjórn saman 

eða alls 14 sinnum, oftar en nokkrir aðrir flokkar. Þrátt fyrir það hafa komið upp 

tímabil þar sem andað hefur köldu á milli þessa tveggja elstu flokka landsins og 

samstarf ekki komið til greina. Sjálfstæðismenn gleyma seint deilum Hermanns 

Jónassonar og Ólafs Thors um trúnaðarbrest og hræðslubandalagi Framsóknar og 

Alþýðuflokks í kosningunum 1956, sem átti að útiloka Sjálfstæðisflokkinn frá 

völdum.42 Framsóknarmenn hafa einnig upp á Sjálfstæðisflokkinn að klaga, því að 

fylgistap virðist alltaf fylgja eftir stjórnarsetu með flokknum. Fræg eru orð feðganna 

Hermanns Jónassonar og Steingríms Hermannssonar „allt er betra en íhaldið“.43  

Nýlegri reynsla af samstarfi flokkanna gaf þó til kynna að flokkarnir gætu 

starfað saman. Samstarf Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í ríkisstjórn Geirs 

Hallgrímssonar árin 1974-1978 hafði gengið ágætlega. Tveggja flokka ríkisstjórn 

þeirra undir forsæti Steingríms Hermannssonar sat í gegnum stormasama tíma og 

kláraði sitt ríkisstjórnasamstarf á árunum 1983-1987.44 Þó sprakk, eins og áður segir, 

ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Alþýðuflokks frá 1987-1988. 

Það sem skipti höfuðmáli nú var að ný forysta var komin í báða flokka. 

Þorsteinn Pálsson var ekki lengur formaður Sjálfstæðisflokks og Davíð Oddsson var 

búinn að ná tangarhaldi á flokknum eftir fyrsta kjörtímabil sem forsætisráðherra. Í 

Framsókn var Halldór Ásgrímsson orðinn formaður í stað Steingríms Hermannssonar. 

Einnig var búin að vera nokkur uppstokkun í þingliði framsóknarmanna og nýir 

þingmenn komnir á þing. Ný forysta var því í báðum flokkum sem gat hafið sitt 

samstarf með hreint borð. Nú þurfti Framsóknarflokkurinn ekki lengur að gæta 

viðskiptahagsmuna samvinnuhreyfingarinnar en það hafði verið mikið deiluefni í 

samvinnu flokkanna þangað til. Gott samband og sameiginlegur trúnaður Davíðs og 

Halldórs var til þess að samstarfið gekk vel. Aðalatriðið var þó auðvitað að flokkarnir 

næðu saman um málefni.45 

Í bókinni Sókn og sigrar sem segir sögu Framsóknarflokksins er 

stjórnarmyndunarferlið rakið frá sjónarhorni flokksins. Þar sem starfandi ríkisstjórn 
                                                
42 Styrmir Gunnarsson, „Davíð Oddson“. Bls. 455. 
43 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann Steingrímur Hermannsson. Bls. 358. 
44 Styrmir Gunnarsson, „Davíð Oddson“. Bls. 455. 
45 Styrmir Gunnarsson, „Davíð Oddson“. Bls. 456. 
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féll ekki í kosningunum þurftu framsóknarmenn að bíða og sjá hvort sitjandi 

ríkisstjórn væri tilbúinn að halda áfram samstarfi. Halldór Ásgrímsson formaður 

kynnti flokksmönnum að sjálfstæðismenn væru búnir að tala við hann líkt og Ólafur 

Ragnar, sem talaði máli fjögurra flokka vinstri stjórnar. Skiptar skoðanir voru í byrjun 

innan flokksins um samvinnu við Sjálfstæðisflokkinn en fljótt kom í ljós að alger 

vantrú var meðal flokksmeðlima á fjögurra flokka vinstri stjórn. Það voru því aðeins 

tveir kostir fyrir Framsóknarmenn. Annað hvort að starfa í stjórnarandstöðu eða í 

ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki.46 Eftir að það lá fyrir þótti annar kosturinn mun 

betri en hinn. Framsóknarmenn voru tilbúnir í samstarf með Sjálfstæðisflokknum, að 

því gefnu að málefni flokksins gætu notið sín í samstarfinu. Guðni Ágústsson, 

þáverandi þingmaður Framsóknarflokksins, orðar þetta svo í ævisögu sinni:  

Það er eindregin samstaða um það innan þingflokks framsóknarmanna að 

ganga til samstarfs við Sjálfstæðisflokkinn. Aðrir kostir í stöðunni eru ekki 

mjög fýsilegir enda hefðu þeir í för með sér málasamsuðu margra 

stjórnamálaafla. Tveggja flokka stjórn er liprari en samstjórn fleiri 

flokka.47 

Strax eftir kosningarnar byrjuðu sjálfstæðismenn og Alþýðuflokkurinn í 

viðræðum um áframhaldandi samstarf. Voru meðal annars hugmyndir uppi um að 

Kvennalistinn kæmi inn í ríkisstjórnarsamstarfið til að auka þingmeirihluta og fríska 

uppá samstarfið. Það varð þó ekki og Davíð Oddson baðst lausnar fyrir sig og sitt 

ráðuneyti. Jóni Baldvin og Alþýðuflokknum fannst þeir vera illa sviknir af 

Sjálfstæðisflokknum fyrir að byrja viðræður við Framsókn á meðan stjórnarflokkarnir 

væru enn í viðræðum.48 Davíð vísaði ásökununum á bug og sagðist hafa áskilið sér 

þann rétt að tala við aðra flokka.49 

Halldór Ásgrímsson fékk umboð frá Framsóknarflokknum til frekari viðræðna 

við Sjálfstæðisflokkinn um stjórnarsamstarf. Óformlegar viðræður hófust þann 16. 

apríl. Eftir það gengu hlutir hratt fyrir sig. Davíð baðst, eins og fyrr segir, lausnar fyrir 

sig og sitt ráðuneyti þann 19. apríl. Í bréfi sem hann sendi til forseta Íslands taldi hann 

mikilvægt að ríkisstjórnin byggi við öflugra þingfylgi. Forseti féllst á lausnarbeiðnina. 

Strax eftir þetta sneri Davíð sér að formlegum viðræðum við Framsóknarflokkinn. 

                                                
46 Vilhjálmur Hjálmarsson, Sókn og sigrar. Bls. 270-272. 
47 Sigmundur Ernir Rúnarsson, Guðni af líf og sál. Bls. 272. 
48 Guðni Th. Jóhannesson, „Stjórnarmyndanir á Íslandi“. Bls. 21. 
49 Morgunblaðið, 19. apríl 1995, bls. 68. 
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Byrjuðu flokkarnir strax vinnu við stjórnarsáttmála. Unnið var hratt næstu daga og 

þann 22. apríl varð til ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks.50 

Í fyrstu ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks var ráðuneytum 

skipt jafnt eða fimm á hvorn flokk. Skiptingin var á þá leið að Davíð Oddson var 

forsætisráðherra og ráðherra Hagstofu Íslands, Björn Bjarnason menntamálaráðherra, 

Friðrik Sophuson fjármálaráðherra, en Geir H. Haarde tók svo við sem 

fjármálaráðherra árið 1998, Halldór Blöndal samgönguráðaherra og Þorsteinn Pálsson 

dómsmála- og sjávarútvegsráðherra, en Þorsteinn hætti sem ráðherra þann 11. maí 

1999. Fyrir Framsókn sátu Halldór Ásgrímsson sem utanríkisráðherra, Finnur 

Ingólfson var iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Guðmundur Bjarnason umhverfis- og 

landbúnaðarráðherra, en hann lauk sinni ráðherratíð líkt og Þorsteinn þann 11. maí 

1999. Ingibjörg Pálmadóttir heilbrigðisráðherra og Páll Péturson félagsmálaráðherra.  

 
51 

Myndin er tekin á Bessastöðum þegar ríkisstjórnin tók formlega við völdum. Á myndinni eru frá 
vinstri: Páll Pétursson, Halldór Blöndal Friðrik Sophuson, Björn Bjarnason, Davíð Oddson, Vigdís 
Finnbogadóttir forseti Íslands, Halldór Ásgrímsson, Finnur Ingólfsson, Guðmundur Bjarnason, 
Ingibjörg Pálmadóttir, Þorsteinn Pálsson og Ólafur Davíðsson ríkisráðsritari. 
 

                                                
50 Vilhjálmur Hjálmarsson, Sókn og sigrar. Bls. 270-272. 
51 Mynd 1. 
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Athyglisvert er að skoða starfs-, félags- og námsferill ráðherra í ríkisstjórninni. 

Þar má sjá áberandi flokkslínur. Allir ráðherrar Sjálfsstæðisflokksins nema einn voru 

lögfræðingar eða með reynslu af lögfræðinámi. Einnig er áberandi hver margir þeirra 

hafa einhverjum tímapunkti starfað sem blaðamenn hjá Morgunblaðinu eða tekið þátt 

í háskólapólitíkinni á sínum námsárum. Framsóknarmegin má sjá að margir njóta 

sinnar framhaldsskólamenntun frá Samvinnuskólanum. Bæði ráðherrar Framsóknar 

og Sjálfstæðisflokks höfðu verið virkir í ungliðahreyfingum flokkanna. Þá höfðu 

Finnur Ingólfsson, Geir H. Haarde og Friðrik Sophuson allir gegnt stöðu formanna 

ungliðahreyfinganna. Allir ráðherra höfðu lengri skólagöngu en grunnskólaskyldu og 

flestir höfðu numið við háskóla en þó voru tveir sem höfðu ekki sótt menntun á 

Háskólastigi. Þó ber að taka fram að allir aðstoðarmenn ráðherra voru með 

háskólamenntun að baki, fyrir utan einn sem hætti störfum árið 1996. Aðeins ein kona 

gegndi stöðu ráðherra, en það var Ingibjörg Pálmadóttir Framsóknarflokki sem fór 

með stöðu heilbrigðisráðherra. Aðeins einn ráðherra var með menntun utan Íslands en 

það var Geir H. Haarde. 

Ríkisstjórnin hafði traustan meirihluta eða 40 þingmenn af 63. Ríkisstjórnin 

1995 var fjórða ríkisstjórn Sjálfsstæðisflokks og Framsóknarflokks á 

lýðveldistímanum, en auk þess hafa flokkarnir átt aðild að 10 ríkisstjórnum þess utan 

hvor um sig.52 Með góðan þingmeirihluta og von um gott samstarf lögðu 

ríkisstjórnarflokkarnir á stað inn í kjörtímabilið. 

 

3.1 Landsfundir og flokksþing 

Hvað er það sem ræður þegar fólk gengur að kjörborðinu ákveðið í sinni sannfæringu 

við hvaða flokk á að setja x-ið? Jú, stór hluti af því hlýtur að vera að eitthvað í stefnu 

þess tiltekna flokks heillar þeirra og þeirra hagsmuna. En hvar er sú stefna ákveðin og 

af hverjum? Hinar eiginlegu ákvarðanir um stefnu flokka eru teknar á landsfundum 

flokkanna. Á þessa fundi mæta þeir sem skráðir eru í flokkana, allt frá því að vera 

skráðir í flokkana til þeirra sem starfa í umboði flokksins á Alþingi, í bæjarmálum eða 

í ungliðahreyfingum flokkanna. 

Á þessum fundum eða þingum semja flokkarnir stefnuskrár sínar. Stefnuskrár 

taka til og ná yfir ólíka hugmyndafræði og því er hægt að skoða þær sem lýsingar á 

                                                
52 Villhjálmur Hjálmarsson, Sókn og sigrar. Bls. 284. 
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hugmyndafræðilegri stefnu stjórnmálaflokks. Stefnuskrá er opinber yfirlýsing á stefnu 

stjórnmálaflokks og málsvari alls stjórnmálaflokksins en ekki bara yfirlýsingar hluta 

hans eða frambjóðenda. Stefnuskrár eru gefnar út fyrir hverjar kosningar. Þess vegna 

er hægt að skoða hugmyndafræði stjórnmálaflokksins yfir lengri tíma.53 

Til að gott samstarf náist á milli flokka er óhjákvæmilegt að þeir hafi líkar 

áherslur og stefnur; samstíga mynd af framtíðinni. En til þess að flokkarnir geti unnið 

saman er einnig mikilvægt að geta sameinast um málamiðlanir í einstökum málum 

sem þeir eru ósammála um. Þá er nauðsynlegt að þeir flokkar sem starfa saman í 

ríkisstjórn séu sammála um stór og umdeild mál sem þeir ætla að koma í gegn.  

Framsóknarflokkurinn var að mörgu leyti hentugasti flokkur í samstarf fyrir 

Sjálfstæðisflokkinn eftir kosningarnar árið 1995. Nokkrar ástæður eru fyrir því. Í 

fyrsta lagi, jafnframt helsta ástæðan, eru sameiginlegur áherslur í mörgum af stærstum 

málefnum landsins, líkt og utanríkismálum, sjávarútvegsmálum og iðnaðarmálum. 

Framsókn virtist einnig vera tilbúin að færa sig lengra til hægri og taka af fullum 

þunga þátt í breytingum á fjármálakerfinu sem Sjálfstæðisflokkurinn vildi koma í 

gegn. Eftir stirt samstarf við Alþýðuflokk kjörtímabilið áður var það eflaust 

umhugsunarefni fyrir Sjálfstæðisflokkinn að komast í samstarf með flokki sem deildi 

líkum áherslum og var tilbúinn að fylgja þeim eftir í öðrum málum. Aftur á móti var 

Sjálfstæðisflokkurinn eini raunhæfi möguleikinn fyrir Framsóknarflokkinn á 

ríkisstjórnarsamstarfi, enda var flokkurinn fljótur að loka á fjögurra flokka vinstri 

stjórn, eins og áður sagði. Sjálfstæðisflokkurinn var þó einnig tilbúinn að hjálpa 

Framsóknarflokknum að uppfylla sín stærstu kosningaloforð, líkt og átak í 

atvinnumálum og breytingar á búvörusamningnum. 

Til að fá greinargóða lýsingu og til að sýna fram á líkar áherslur flokkanna 

verða ályktanir frá 32. Landsfundi Sjálfstæðismanna, sem var haldinn í október 1996, 

og ályktanir frá 23. og 24. flokksþingi Framsóknarmanna, sem voru haldin í 

nóvember 1994 og 1996, og helstu málefni borin saman.  

Eitt af stóru markmiðum ríkisstjórnarinnar var einkavæðingin: 

Framsóknarflokkurinn ályktar á landsfundi sínum árið 1996: „Rekstur 

samkeppnisfyrirtækja er best komin í höndum einstaklinga og samtaka þeirra.“54. Þar 

var Framsóknarflokkurinn þó búinn að taka u-beygju frá síðasta flokksþingi sínu frá 

1994 en þá var flokkurinn í stjórnarandstöðu. Í ályktun frá því flokksþingi er hvergi 
                                                
53 María Hrund Marínósdóttir, Mikilvægi málefna. Bls. 15. 
54 Ályktanir 24. flokksþings Framsóknarmanna. Bls. 8. 
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minnst á einkavæðingu en þó er minnst á „Eftir dýrkeypt ár frjálshyggjunnar verður 

félagshyggjan að ná yfirhöndinni á ný“.55 Sjálfstæðisflokkurinn er yfirlýstur 

stuðningsaðili einkavæðingunnar og vill „leggja áherslu á að flytja atvinnurekstur úr 

höndum hins opinbera til einkaaðila“56 Það er því ljóst að áherslubreytingar höfðu 

orðið í Framsókn eftir að flokkurinn hóf samstarf við Sjálfsstæðisflokkinn. Gott dæmi 

um að Framsóknarflokkurinn var tilbúinn að fylgja stefnu Sjálfstæðisflokksins í 

efnahagsmálum. 

 Flokkarnir deila sömu skoðun á fiskveiðistjórnunarkerfi landsins. Mikið hefur 

verið deilt á kerfið frá því að það var sett á og fyrir kosningarnar 1995 voru aðeins 

tveir flokkar sem vildu halda í kerfið, en það eru einmitt ríkisstjórnarflokkarnir tveir.57 

Sjálfstæðisflokkurinn telur skynsamlegast að byggja á núverandi 

fiskveiðistjórnunarkerfi.58 Framsóknarmenn álykta að aflamarkskerfið hafi tryggt 

uppbyggingu fiskistofna í kringum landið og ekki bera að breyta um kerfi á meðan 

ekki er til annað kerfi sem tryggi betri árangur.59 Því var reynt að styrkja kerfið í 

staðinn fyrir að skipta því út eins og annars hefði kannski verið gert.  

 Utanríkisstefna flokkanna tveggja byggist upp á sömu meginhugmynd og gæti 

nánast verið samin af sama aðilanum. Báðir flokkar eru hlynntir EES og vilja nýta sér 

samninginn til hins ítrasta. Flokkarnir eru á móti ESB vegna fiskveiðikerfi 

sambandsins, en vilja þó fylgjast með þróun sambandsins og þá sérstaklega 

hugmyndum um sameiginlega mynt kerfisins. Báðir flokkarnir eru hlynntir NATO 

aðild og veru Bandaríkjahers hér á landi.60 

 Nýjar áherslur í iðnaðar- og orkumálum komu fram í kjörtímabilinu. Enn voru 

flokkarnir samstíga. Nýta á orkuna og þeir sem stofna vilja til atvinnureksturs eins og 

stóriðju eiga að fá orkuna á hagstæðasta verði, samkvæmt Framsóknarflokknum.61 

Sjálfstæðisflokkurinn segir: „Nýting orkulinda fallvatna og jarðvarma á að geta bætt 

afkomu þjóðarinnar, skapað ný og fjölbreytt störf og lækkað orkuverð til almennings 

jafnt sem atvinnufyrirtækja.“62 

                                                
55 Ályktanir 23. flokksþings Framsóknarmanna. Bls. 5. 
56 32. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins, Ályktanir. Bls. 7. 
57 Morgunblaðið, 7. apríl 1995, bls. 34-35. 
58 32. Landsfundur Sjálfsstæðisflokksins, Ályktanir. Bls. 29. 
59 Ályktanir 24. flokksþings Framsóknarmanna. Bls. 28. 
60 Sjá 32. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins, Ályktanir. Bls. 41-43, Ályktanir 24. flokksþings 
Framsóknarmanna. Bls. 11-14, og Ályktanir 23. flokksþings Framsóknarmanna. Bls. 34-35. 
61 Ályktanir 23. flokksþings Framsóknarmann. Bls. 22. 
62 32. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins, Ályktanir. Bls. 3. 
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Flokkarnir voru þó alls ekki sammála um allt. Til dæmis má sjá á ályktunum 

frá Landsfundi Sjálfstæðisflokksins að leggja eigi að niður ÁTVR63, rekstur 

Flugstöðvar Leifs Eiríkissonar og skylduáskrift að ríkisfjölmiðlum.64 

Framsóknarflokkurinn var aftur á móti með yfirlýsta stefnu að ÁTVR og 

Ríkisútvarpið eigi að vera í ríkiseign.65 Þessi málefni hafa þó minna vægi en þau sem 

áður er búið að telja upp, en sýna að flokkarnir voru ekki samstíga um öll málefnin. 

 

3.2 Stefnuskrá ríkisstjórnarinnar 

„Málefnasamningar gegna því hlutverki í samsteypustjórnum að setja stefnumótun 

þeirra ramma fyrir komandi kjörtímabil. Líta má á þá sem viðleitni til að samhæfa 

störf stjórnarinnar að sameiginlegu markmiði.“66 Þannig skilgreinir Gunnar Helgi 

Kristinsson málefnasamninga samsteypustjórna í grein sinni og Indriða H. 

Indriðasonar Stjórnsæki og stefnufesta. 

 Fyrstu samsteypustjórnir á Íslandi gerðu ekki með sér málefnasamninga heldur 

gerðu forsætisráðherrar oftast grein fyrir helstu stefnumálum þeirra á þingi. Þó það sé 

enn við lýði að forsætisráðherra kynni stefnu ríkisstjórnar sinnar í upphafi hvers þings 

byrjuðu að þróast skriflegir málefnasamningar um verkefni ríkisstjórna á Íslandi. 

Fyrsti skriflegi samningurinn var gerður árið 1934 þegar Framsóknar- og 

Alþýðuflokkur („stjórn hinna vinnandi stétta“) settist að völdum. Eftir það virðast 

flestar stjórnir gera með sér einhverskonar sáttmála í upphafi samstarfs.67 

 Stefnuyfirlýsingar ríkisstjórna hér á landi eru ábyrgð formanna flokkanna sem 

standa að þeim. Þegar kemur að því að semja þær er það æðsta fólkið í flokknum sem 

annast þá, það eru formenn, varaformenn, framkvæmdastjórar flokkanna, reyndir 

þingmenn og þeirra helstu aðstoðarmenn. Formenn flokkanna spyrja flokkinn sinn 

álits á stjórnarviðræðum og sækja til hans umboðs til að halda áfram eða byrja 

viðræður við aðra flokka. Þekkt er það hér á landi að aðilar í sitthvorum flokknum 

hittast á þægilegum stað, þar sem þeir geta verið í ró og næði, og ræða um 

stjórnarsamstarf. Í þeim viðræðum eru oft sett á blað þau helstu málefni sem koma 

eiga fram í stjórnarsáttmálanum. Í tilfelli ríkisstjórnar Sjálfstæðis- og 
                                                
63 32. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins, Ályktanir. Bls. 45. 
64 33. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins, Ályktanir. Bls. 46. 
65 Ályktanir 24. flokksþings Framsóknarmanna. Bls. 42 og 56. 
66 Gunnar Helgi Kristinsson, „Stjórnsækni og stefnufesta“. Bls. 279. 
67 Gunnar Helgi Kristinsson, „Stjórnsækni og stefnufesta“. Bls. 279. 
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Framsóknarflokks er talið að Björn Bjarnason, þingmaður Sjálfstæðisflokks, og 

Guðmundur Bjarnason, varaformaður Framsóknar, hafi hittst, að sjálfsögðu með leyfi 

formanna beggja flokka, og lagt drögin að stjórnarsamstarfi og stefnuyfirlýsingu 

flokkanna.68 

 Stjórnarsáttmálar á Íslandi eru styttri en það sem þekkist til úti í löndum. Á 

árunum 1944-1959 voru þeir sérstaklega stuttir.  

Vissa þróun í átt til ítarlegri stjórnarsáttmála má greina fram til 1987 en 

eftir það hafa þeir stytst aftur á ný. Styttri stjórnarsáttmálar frá 1991 hafa 

farið saman við að mun skemmri tíma hefur tekið að mynda ríkisstjórnir 

en áður var títt. Stjórnmálamenn hafa reynt að tryggja sér stjórnarsetu með 

því að bindast fastmælum um stjórnarmyndun án þess, eftir því sem best 

verður séð, að hafa gengið frá ítarlegum málefnagrundvelli fyrir 

stjórnarsamstarfið. Með því að draga þeir úr hættunni á að lenda utan 

stjórnar og spara sér samningskostnað sem væri því samfara að gera 

ítarlega stjórnarsáttmála.69  

Í samanburðarrannsóknum margra ríkja eru íslensku ríkisstjórnirnar nánast í sérstöðu 

vegna hversu stuttir stjórnarsáttmálarnir eru.70  

 Eitt af hlutverkum stjórnmálaflokka er að marka þjóðfélaginu langtímastefnu 

og sýn til framtíðar. Það er nákvæmlega það sem stefnuyfirlýsingar gera. Í henni eru 

talin upp þau verkefni sem ríkisstjórnin ætlar sér að taka fyrir hendur á næstu fjórum 

árum. Þar er kosningaloforðum fundinn staður. Þær eru málamiðlanir flokkanna sem 

eru að byrja að starfa saman, sameinar tvær stríðandi fylkingar í eitt skjal. Það er þó 

ekki svo að þegar skoða á stefnu stjórnvalda í einstökum málaflokkum að hægt sé að 

fletta henni upp stefnuyfirlýsingunni og finna svarið. Stefnuyfirlýsingar veita í besta 

falli afar almenna leiðsögn um áherslur á tilteknu kjörtímabili.71  

Þó kom upp mörg önnur atriði sem ekki eru upptalin í stefnuyfirlýsingunni. 

Mörg af umdeildari verkum ríkisstjórnarinnar er til dæmis ekki að finna í 

stefnuyfirlýsingunni, að minnsta kosti ekki í beinum orðum. Hvergi er til dæmis tekið 

fram stuðningur við miðlægan gagnagrunn Decode. Steingrímur Hermannsson segir 

til dæmis í ævisögu sinni: „Stjórnarsáttmáli lýsir stefnu. Öðrum þræði er hann því 

                                                
68 Guðni Th. Jóhannesson, „Stjórnarmyndanir á Íslandi“. Bls. 21. 
69 Gunnar Helgi Kristinsson, „Stjórnsækni og stefnufesta“. Bls. 279. 
70 Gunnar Helgi Kristinsson, „Stjórnsækni og stefnufesta“. Bls. 279. 
71 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið. Bls. 227. 
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óskhyggja. Ytri aðstæður ráða oft mestu um hvernig tekst að láta ýtrustu óskir rætast. 

Enginn ríkisstjórn hefur komið fram öllu því sem að var stefnt í upphafi“72 

Helstu stefnu ríkisstjórnarinnar er hægt að finna í stefnuyfirlýsingu 

ríkisstjórnarinnar. Fyrsta stefnuyfirlýsing flokkanna var samin dagana 18.-23. apríl 

1995. Yfirlýsingin er ekki löng, eins og venja hefur verið í ríkisstjórnum Davíðs. Hún 

telur 23 punkta sem ríkisstjórn segist ætla að framkvæma. Takmark stefnu stjórnvalda 

er að “Með aðgerðum sínum á kjörtímabilinu hyggst ríkisstjórnin gera landsmönnum 

kleift að ganga bjartsýnir og með reisn inn í 21. öldina”.73  

                                                
72 Dagur B. Eggertsson, Forsætisráðherrann Steingrímur Hermannsson. Bls. 184. 
73 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 1. 
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4 Helstu verkefni og framkvæmd stjórnarsáttmála 

Ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks á árunum 1995-1999 var frjálslynd 

ríkisstjórn. Meginmarkmið hennar eru að finna í stefnuyfirlýsingu hennar.74 Hér verða 

helstu atriðin talin upp.  

Þar ber helst að viðhalda á stöðugleika í efnahagsmálum og skapa skilyrði 

fyrir hagvöxt. Nýsköpun í atvinnulífinu átti að vinna gegn atvinnuleysi. Lagt var upp 

með að ná jafnvægi í ríkisfjármálum, til dæmis með því að vinna að nýskipan í 

ríkisrekstri, með því að einfalda hann og gera arðsemiskröfur til fyrirtækja. 

Endurskoðun skattakerfisins var orðið tímabært; markmiðið með því var draga úr 

skattsvikum, bæta umhverfi fyrirtækja hér á landi og gera umhverfið samkeppnishæft 

við önnur lönd. Lagt var upp með áframhaldandi einkavæðingu ríkisfyrirtækja, með 

áherslu á að breyta um rekstrarform ríkisviðskiptabankanna og fjárfestingasjóða.  

Lagt var upp með að halda kvótakerfnu en vinna að því að styrkja kerfið á 

kjörtímabilinu. Umgengi um auðlindir sjávar skyldi bætt. Treysta þurfti 

tekjugrundvöll bænda með því að laga búvörusamninginn frá 1991. Efla byggðir 

landsins með traustum góðum samgöngum. Tryggja átti öllum jafnt tækifæri til náms 

og endurskoða lög og reglur LÍN. Athuga hvort aðstæður biðu upp á að breyta gæti 

lánstíma húnsæðislána, frá 25 árum í 15-40 ár. Lífeyrissjóðina átti að endurskoða með 

því skyldi tryggja aukið valfrelsi í lífeyrissparnaði og innleiða samkeppni á milli 

lífeyrissjóða. Vinna átti gegn launamisrétti. Kosningalöggjöfin þótti vera að renna sitt 

skeið og lagt var upp með að einfalda hana og tryggja jafnara vægi milli kjördæma. 

Stefnt var að því að vinna að frekari erlendri fjárfestingu í atvinnulífinu og vinna 

áfram að undirbúningi orkufreks iðnaðar. Treysta átti samskipti við Evrópusambandið 

á grundvelli EES samningsins og aðildin að Atlantshafsbandalaginu og 

varnarsamstarfið við Bandaríkin voru áfram þungamiðja öryggisstefnu Íslands.75 Í 

stefnuskrá stjórnarinnar lýsir stjórnin að vilji hennar sé að: 

Undirstöður velferðar verða treystar og sköpuð skilyrði fyrir bættri 

afkomu heimilanna í landinu. Áhersla verður lögð á samheldni 

þjóðarinnar, samvinnu vinnuveitenda og launþega, dreifbýlis og þéttbýlis. 

Efnahagslegur stöðugleiki og jafnvægi í ríkisfjármálum eru forsenda 
                                                
74 Stjórnarsáttmálann má lesa í heild sinni í viðauka ritgerðarinnar. 
75 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 2-8. 
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framfara, lágra vaxta, öflugs atvinnulífs og atvinnuöryggis. Framtak 

einstaklinga verður virkjað í þágu aukinnar verðmætasköpunar. Á þann 

hátt verður stuðlað að hagsæld, félagslegum umbótum og afkomuöryggi. 

Vegur menntunar og rannsókna verður aukinn, en það er forsenda 

nýsköpunar í atvinnulífinu. Unnið verður að markaðssókn fyrir íslenskar 

vörur og þjónustu á erlendum mörkuðum, samstarfi við erlend fyrirtæki og 

þjóðir svo og fjárfestingu erlendra aðila á Íslandi. Ný upplýsingatækni 

verður nýtt í þágu efnahagslegra framfara og uppbyggingar í atvinnulífinu, 

vísindarannsókna, lista og hvers kyns menningarmála.76 

Í þessum kafla verða öll ráðuneyti ríkisstjórnarinnar skoðað útfrá 

stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og hlutverki þessi á kjörtímabilinu. Ráðherra 

ráðuneytsins verður kynntur og helstu verkefni þess ráðuneytis á kjörtímabilinu 

talin upp. Í þessari upptalningu vantar bæði fjármálaráðuneytið og 

utanríkisráðuneytið en þeim verður gerð betur skil í næstu tveimur köflum sem 

fylgja á eftir. 

 

4.1 Forsætisráðuneytið 

Forsætisráðherra setur ekki fram mörg frumvarp í sínu nafni þó svo að hann styðji öll 

þau frumvörp sem ráðherrar hans setja fram. En þegar hann gerir það eru það þá 

aðallega frumvörp sem tengjast einhverju málefni sem ekki er að finna í öðrum 

ráðuneytunum eða eitthvað málefni sem forsætisráðherra finnst svo mikilvægt að 

hann setur fram í eigin nafni. Endurskoðun kosningalöggjafarinnar er gott dæmi um 

mál sem forsætisráðherra setur fram, en mál sem snúa að breytingu á stjórnarskránni 

er oftast unnið í samvinnu með öllum flokkum sem eiga sæti á Alþingi. Einnig fór 

forsætisráðherra með byggðarmál í ríkisstjórninni, þar sem helsta málið var að sporna 

gegna fækkun fólks á landsbyggðinni. 

 Forsætisráðherra var Davíð Oddsson. Davíð er menntaður lögfræðingur frá 

Háskóla Íslands. Hann var formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra á 

kjörtímabilinu. Hann sat í öllum ríkisstjórnum Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks. 

                                                
76 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 1. 
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Endurskoðun kosningalöggjafarinnar var eitt af yfirlýstu markmiðum 

ríkisstjórnarinnar í stjórnarsáttmálanum. Ríkisstjórnin beitti sér fyrir endurskoðuninni 

í sátt við stjórnarandstöðu, eins og venja er með svona mál. Var frumvarp um 

breytingu á stjórnarskipunarlögum setti fram árið 1998 af Davíð Oddssyni 

forsætisráðherra. Markmið nýju laganna var að gera kosningakerfið einfalt og 

auðskiljanlegt en þáverandi kosningalöggjöf þótti orðin úrelt og ósanngjörn. Draga 

átti úr misvægi atkvæða og gera þingsætafjölda í hverju kjördæmi sem jafnastan.77 

Misvægið kom sérstaklega niður á íbúum Suðvesturhornsins enda var staða þeirra 

löguð með frumvarpinu.78 Almenn ánægja var með þá breytingu að frátöldum 

nokkrum þingmönnum landsbyggðarinnar. Frumvarpið var samþykkt en öðlaðist ekki 

gildi fyrr en eftir næstu kosningar þegar búið að var að samþykkja það á því þingi 

líka, líkt og með allar breytingar á stjórnarskrá. 

Byggðarstefnuályktun 1998-2001 var lögð fram á alþingi. Forsætisráðherra 

sagði að búsetuþróun á landinu væri áhyggjuefni. Byggðum fækkar á landsbyggðinni 

og sífellt fleiri flytjast í bæinn. Á árunum 1988-1998 fjölgaði íbúum landsbyggðar um 

10% en íbúum höfuðborgarsvæðisins um 19%.79 Átti því nú að byrja að vinna gegn 

þessari þróun. Var því lögð fram fjórþætt áætlun um hvernig vinna mætti gegn þessari 

þróun og sneru aðgerðirnar að nýsköpun í atvinnulífi, aðgerðir á sviði menntunar, 

þekkingar og menningar, aðferðir til að jafna búsetuskilyrði og í fjórða og síðasta lagi 

atriði sem snúa að bættri umgengni við landið.80 

 

4.2 Dóms- og kirkju- og sjávarútvegsmál 

Ekki var að vænta neinnar byltingar í dóms- og kirkjumálum né sjávarútvegsmálum á 

tímabilinu. Flokkarnir í ríkisstjórn lögðu áherslu á að halda kvótakerfinu og reyna að 

styrkja það.81 Í kirkjumálum átti að efla jákvæð áhrif trúarlífs, ekki síst af því tilefni 

að árið 2000 voru liðinn 1000 ár frá kristintöku hér á landi.82 Ekki er minnst á sérstök 

markmið dómsmálum en haldið var áfram að þróa lög um dómstóla og lögreglu í takt 

við breytta tíma. 

                                                
77 Alþingistíðindi 1998-99 A-3, bls. 1788. 
78 Alþingistíðindi 1998-99 B1, d. 1285. 
79 Alþingistíðindi 1998-99 B1, d. 1144-1145. 
80 Alþingistíðindi 1998-99 B1, d. 1145. 
81 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 3. 
82 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 7. 
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 Dóms- og kirkjumálaráðherra og sjávarútvegsráðherra var Þorsteinn Pálsson. 

Þorsteinn er fyrrum formaður Sjálfstæðisflokksins og menntaður lögfræðingur frá 

Háskóla Íslands.  

 Sjávarútvegsmál eru eitt mikilvægasta málefni Íslands enda komu u.þ.b. 60-

70% af útflutningstekjum þjóðarinnar af sjávarafurðum á kjörtímabilinu.83 Mikill hluti 

hagvaxtar á Íslandi varð til vegna framleiðniaukningar í greininni. Árið 1984 voru sett 

á lög um stjórn fiskveiða hér á landi. Æ síðar hefur verið deilt á kerfið. Í 

kosningabaráttunni 1995 kom fram gagnrýni á kerfið, meðal annars frá þingmönnum 

Sjálfstæðisflokksins á Vestfjörðum. Þrátt fyrir þá gagnrýni var ákveðið í 

stjórnarsáttmálanum að ekki yrði stefnt að því að endurskoða kerfið. 

 Aftur á móti var sett í stjórnarsáttmála að endurskoða ætti banndagakerfi 

svonefndra krókabáta og festa átti í stjórnarskrá landsins ákvæði um að auðlindir 

sjávar séu sameign íslensku þjóðarinnar og að stjórn fiskveiða og rétti til að veiða 

skuli skipað með lögum.84 Auðlindanefnd var sett á laggirnar árið 1998 þegar Alþingi 

kaus níu manna nefnd til að fjalla um auðlindir sem eru eða kunna að vera þjóðareign, 

skilgreina þær og hvernig ætti að fara með þær. Nefndin átti einnig að kanna hvernig 

standa ætti að gjaldtöku fyrir afnot af auðlindunum í sameign þjóðarinnar, með 

hliðsjón af þeim. 85Átti þetta við fiskinn í sjónum sem og aðrar auðlindir landsins. 

Nefndin skilaði þó skýrslunni ekki af sér fyrr en árið 2000. Þar boðar hún þó enga 

byltingu í fiskveiðistjórnun og leggur til að halda eigi áfram að byggja stjórn fiskveiða 

á aflamarkskerfinu.86 

 Banndagakerfi krókabáta var vissulega endurskoðað á Alþingi á 

kjörtímabilinu. Það meira að segja nokkrum sinnum, kerfið var allt frekar ruglingslegt 

og ekki fyrir venjulegan leikmann að skilja. Á tímabili voru meira að segja fjögur 

mismunandi kerfi í gangi. Hefðbundið aflamarkskerfi, þorskaflahámarkskerfi þar sem 

veiðar aukategunda voru frjálsar, sóknarkerfi með veiðidagatakmörkunum og 

sóknarkerfi með veiðidagahámarki og þorskaflahámarki. Kerfið var einfaldað mikið á 

næsta kjörtímabili.87 

                                                
83 Sjávarútvegurinn í tölum. Bls. 3. 
84 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. bls. 3. 
85 Auðlindaskýrsla. Bls. 9. 
86 Auðlindaskýrsla. Bls. 33. 
87 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 378-379. 
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Aflaheimildir voru rýmkaðar nokkuð að ráði Hafrannsóknastofnunarinnar og 

jókst t.d. loðnuafli 65% árið 1996, einnig jókst þorskaflinn um tæp 60 milljón tonn á 

tímabilinu sem skilaði sér í auknum gjaldeyristekjum til Íslands. 88 

 Heildstæð lög um dómstóla voru sett árið 1998. Þau lög mörkuðu lokaáfanga  

í heildarendurskoðun réttarfarslaga sem hófst 1987. Með lögunum varð til einn 

lagabálkur með samfelldar reglur um skipan dómstóla í héraði og áfrýjunarstigi, 

skilyrði fyrir veitingu dómaraembætta og réttindi og skyldur dómenda. Lögreglulög 

voru einnig tekin til endurskoðunar. Í þeim fólst að stofnun embætti ríkislögreglu en í 

staðinn var Rannsóknarlögregla ríkisins lagt niður. Þessu skylt voru vopnalög 

samþykkt á Alþingi árið 1998. Lögin kveða m.a. á um samræmda landsskrá yfir 

skotvopn til að gera eftirlit með þeim virkara.89 

Frumvarp um breytta stöðu þjóðkirkjunnar var samþykkt á Alþingi. Í nýju 

lögunum bar það helst að ríkið tók að sér launagreiðslur þjóðkirkjunnar að fullu en í 

staðinn fékk ríkið kirkjueignir og kirkjujarðir til varðveislu.90 Löggjöfin styrkti 

verulega sjálfstæði þjóðkirkjunnar og gaf henni meira vald á starfs- og 

stjórnunarsviðum sínum. Vægi kirkjuþings var aukið til muna, fulltrúum fjölgað úr 10 

í 62.91 Að lokum var byrjað að vinna við Kristinhátíð sem var haldin hátíðleg árið 

2000, á 1000 ára afmæli kristni á Íslandi. 

 

4.3 Félagsmál 

Þau málefni sem ríkisstjórnin ætlaði að beita sér fyrir á kjörtímabilinu í félagsmálum, 

samkvæmt stjórnarsáttmálanum, var að breyta húsnæðislánakerfinu og vinna gegn 

launamisrétti kvenna.92 

Með stjórn félagsmála fór Páll Pétursson. Páll er með stúdentspróf frá 

Menntaskólanum á Akureyri og með langa reynslu sem þingmaður Framsóknarflokks 

frá árinu 1974. Stærstu mál félagsmálaráðherra voru sem hér segir. 

Páll Péturson lagði fram frumvarp um húsnæðislán árið 1995. Þar mælir hann 

fyrir því að hægt verði að taka þrenns konar húsnæðislán, til 15 ára, 25 ára og 40 ára, 

                                                
88 Vef. „Afli íslenskra fiskiskipa af öllum miðum eftir  fisktegundum 1945-2007“, 
<http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Sjavarutvegur-og-landbunadur/Afli-og-verdmaeti>. 
89 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 300-301. 
90 Alþingistíðindi 1998-99 A2, bls. 1738. 
91 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 328. 
92 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. bls. 5-6. 
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en fram af þessu hefði bara verið hægt að taka húsnæðislán til 25 ára.93 Þetta var gert 

til að auðveldara væri fyrir fólkið í landinu að kaupa sér eignir. Frumvarpið var 

samþykkt í desember árið 1995. Þetta voru ekki einu breytingar sem gerður voru á 

húsnæðiskerfinu. Húsnæðisstofnun ríkisins, Byggingarsjóður ríkisins og 

Byggingasjóður verkamanna fóru öll inn í nýja stofnun Íbúðalánasjóð. Sú stofnun átti 

að lána almenningi fyrir húsnæðiskaupum.94 

Að vinna gegn launamisrétti kynjanna var eitt af verkefnum ríkisstjórnarinnar. 

En fyrir utan víðtæk lög um réttindi og skyldur starfsmanna, þar sem tekið var skýrt 

fram að karlar og konur höfðu sama rétt til opinbera starfa og til sömu launa fyrir 

sambærileg störf, voru ekki tekin stór skref fram á við í vinnu gegn launamisrétti 

kynjanna. Þó var í stjórnarskrárbreytingunum 1995 sett inn það ákvæði að karlar og 

konur eiga njóta jafns réttar hvívetna.97 

 

4.4 Heilbrigðismál 

Eina konan í ráðherraembætti ríkisstjórnarinnar var heilbrigðisráðherra Ingibjörg 

Pálmadóttir. Hún lauk hjúkrunarfræðiprófi frá Hjúkrunarskóla Íslands 1970.  

Markmið ríkisstjórnarinnar var að auka hagkvæmni í rekstri 

heilbrigðisstofnanna, en þrátt fyrir það jukust útgjöld til heilbrigðismála mikið. Þá var 

unnið að almennum málum til að efla íslensk sjúkrahús, líkt og með lögum um 

löggjöf sjúklinga og fæðingarorlofi feðra. Meiri áhersla var lögð á áfengis- og 

vímuvarnir á kjörtímabilinu en áður hafði þekkst. Óvænt varð mál Íslenskrar 

Erfðagreiningar og miðlægs gagnagrunns á heilbrigðissviði eitt helsta málefni 

kjörtímabilsins. 

Í stjórnarsáttmálanum segir að unnið verði að kerfisbreytingum í þeim tilgangi 

að nýta sem best fjármuni til heilbrigðismála. Því var enn frekar reynt að sameina 

sjúkrahúsin í Reykjavík til að stuðla að aukinni hagræðingu, þannig hófst 

kjörtímabilið á undan með sameiningu Borgarspítalans og Landkotasspítala. Áfram 

var haldið á sömu braut þegar stærra skref var tekið 17. desember 1998 þegar 

samþykkt var að ríkið tæki við öllum rekstri Sjúkrahúss Reykjavíkur frá og með 
                                                
93 Alþingistíðindi 1995-96 A3, bls. 1747. 
94 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 271-271. 
97 Alþingistíðindi 1995 A-Efn, bls. 1. 
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1999.98 Þá var það loks í valdi ríkisins að geta sameinað öll sjúkrahúsin í Reykjavík. 

Það takmark náðist kjörtímabilið eftir þegar öll sjúkrahúsin voru sameinuð. 

Einnig var unnið að löggjöf um réttindi sjúklinga en fyrir voru ekki til nein 

sambærileg lög á Íslandi. Var þetta í takt við að gera íslenska heilbrigðiskerfið betra. Í 

lögunum er að finna ýmis ákvæði um réttindi sjúklinga, eins og t.d. þagnarskyldu 

heilbrigðisstarfsmanna, meðferð upplýsinga í sjúkraskrám og samþykki sjúklinga fyrir 

þátttöku í vísindarannsóknum.99 

Áfengis- og vímuvarnir fengu sífellt viðameiri umfjöllun á landinu. Í 

kosningabaráttunni 1999 urðu þau eitt af stóru málunum, aðallega vegna þess að 

Framsóknarflokkurinn lagði á þau mikla áherslu. Á kjörtímabilinu var stofnað sérstakt 

áfengis- og vímuvarnarráð. Ráðið var stofnað í samráði ráðuneyta dómsmála, 

menntamála, félagsmála, og heilbrigðis- og tryggingamála en hið síðastanefnda 

ráðuneytið fór fyrir ráðinu. Í fréttatilkynningu frá ráðinu segir að tilgangurinn með 

stofnun þess sé „að efla og styrkja áfengis- vímuvarnir sérstaklega meðal ungmenna 

og sporna við afleiðingum neyslu áfengis og vímuefna.“100  

 Byrjað var að vinna að því að jafna fæðingarorlof karla og kvenna. Karlar 

fengu tveggja vikna sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs.101 Fæðingarorlofslögin voru 

svo tekin til gagngerrar endurskoðunar næsta kjörtímabil í samvinnu þriggja 

ráðuneyta. 

Umdeildasta lagafrumvarpið á öllu ríkisstjórnartímabilinu var frumvarpið um 

gagnagrunn á heilbrigðissviði. Frumvarpið fór í gegnum þingið 1998 og varð mikið 

deilumál, bæði á Alþingi sem og í samfélaginu. Þann 6. apríl lagði 

heilbrigðisráðherra, Ingibjörg Pálmadóttir, fyrir frumvarp um gagnagrunn á 

heilbrigðissviði. Frumvarpið átti að tryggja framtíð Íslenskrar Erfðagreiningar hér á 

landi og skapa mörg störf fyrir hámenntað fólk, eitthvað sem var ríkisstjórninni vel að 

skapi. Frumvarpið snerist um það að opna sjúkraskrár Íslendinga svo Íslensk 

Erfðagreining gæti notað þau til að finna lækningar á hinum ýmsu sjúkdómum, með 

því endamarkmiði að geta selt þær upplýsingar til lyfjafyrirtækja. Ísland þótti kjörinn 

staður til þess að rannsaka sökum þess hve fámenn og einangruð þjóðin hafði verðið í 

gegnum aldirnar. Markmiðið var að koma frumvarpinu í gegn á vorþingi 1998 en 

vegna mikla deilna tókst það ekki. Frumvarpið var alltaf miðað við og útfrá notkun 
                                                
98 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 274-275. 
99 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 276. 
100 Morgunblaðið, 31. desember 1998, bls. 61. 
101 Alþingistíðindi 1997-98 A3, bls. 2682. 
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Íslenskrar Erfðagreiningar. Drögin að frumvarpinu voru meira að segja send með faxi 

frá Íslenskri Erfðagreiningu niður í heilbrigðisráðuneyti. En það þóttu óvanaleg 

vinnubrögð og ekki til eftirbreytni. Gagnrýnin á frumvarpinu laut aðallega að þremur 

þáttum. Að menn voru ekki beðnir samþykki til þess að gefa sjúkraupplýsingar sínar, 

það þótti ekki full sannað að ekki væri hægt að rekja heilsufarsupplýsingar til einhvers 

ákveðins einstaklings og margir lýstu yfir óánægju yfir að eitt fyrirtæki fengi nánast 

einkarétt á öllum heilsufarsupplýsingum Íslendinga Frumvarpinu var lokum breytt 

mikið og samþykkt á haustþingi árið 1998 af ríkisstjórnarflokkunum. Það var enn 

umdeilt þó svo að breytingin teldist af hinu góða.102 

 

4.5 Iðnaðar- og viðskiptamál 

Finnur Ingólfsson fór með embætti iðnaðar og viðskiptamála. Hann er menntaður 

viðskiptafræðingur frá Háskóla Íslands. Vinna átti að undirbúningi orkufreks iðnaðar 

og reyna að laða að erlent fjármagn. Einnig átti að tileinka nútíma tækni inn í íslenska 

stjórnkerfi sem og samfélag.103 

Nýir stóriðjusamningar rufu 20 ára kyrrstöðu. Það byrjaði með því að árið 

1995 var Álverið í Straumsvík stækkað. Framkvæmdirnar tóku tvö ár og nýjasti 

áfanginn var tekinn í notkun 1997. Fór framleiðslugetan í 100.000 tonn á ári í 

162.000. Ríkti mikil samheldni um þessa ákvörðun í  þinginu, en einungis 10 árum 

síðar neitaði Hafnarfjarðarbær Alcan um eina stækkun í viðbót. Hvað hafði breyst? 

Árið 1995 voru atvinnuleysistölur á Íslandi þær verstu sem höfðu sést í langan tíma, 

en atvinnuleysi var um 4,9%. Mikil pressa var á ríkisstjórnin að bregðast við þessari 

þróun. Atvinnumál voru líka eitt stærsta málefnið í þingkosningunum 1995, þar sem 

Framsókn lofaði 12.000 nýjum störfum á tímabilinu. Talið er að stækkun álversins í 

Straumsvík hafi skapað um 90 ný störf.104 

Fleiri stóriðjusamningar fylgdu í kjölfarið. Járnblendiverksmiðjan í Hvalfirði, 

sem upphaflega var reist árið 1979, var stækkuð. Með þeim framkvæmdum urðu til 

30-35 ný störf til frambúðar.105 Framleiðslugetan jókst úr 70.000 tonnum í 110.000. 

                                                
102 Ísland í aldanna rás 1976-2000. Bls. 402-404. 
103 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 6-7. 
104 Alþingistíðindi 1995-96 B1, d. 1265. 
105 Alþingistíðindi 1996-97 B3, d. 4961. 
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Stækkuninni var lokið 1999.106 Í framhaldi af þessum stækkunar umræðum ákvað 

ríkið að selja sinn hlut í verksmiðjunni. Einnig var samþykkt snemma árs 1997 að ný 

álbræðsla myndi rísa á Grundartanga og var hún tekin til notkunar árið 1998. Með 

henni var talið að 110-135 ný störf yrðu til, með reiknuðum margfeldisáhrifum í 

kringum 400 störf.107 Með stóriðjusamningum hafa fylgt framkvæmdir við 

orkumannvirki og aukin afköst vatns- og gufuvirkjana til þess að nóg sé af orku til að 

knýja stóriðjuna áfram. Það var ekki mikil andstaða meðal stjórnarandstöðunnar um 

stóriðjumálin, þó var bent á hvað betur mætti fara og athugasemdir gerðir við sumar 

framkvæmdirnar eins og hefð er fyrir. Ef þingmenn voru á móti var það vegna 

áherslna í umhverfismálum. Á síðari árum stjórnarinnar áttu stóriðjumál eftir að vera 

mun meira deiluefni inn á þingi. 

 Einn af punktum ríkisstjórnarinnar í stjórnarsáttmálanum var „að móta 

heildarstefnu í samvinnu við fulltrúa atvinnulífsins um upplýsingatækni.“ Þann 10. 

október 1996 kynnti iðnaðarráðherra Finnur Ingólfsson afraksturinn af þessu verkefni 

ríkisstjórnarinnar. Verkefnið bar heitið Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um 

upplýsingasamfélagið. Markmiðið var að móta heildarstefnu um hagnýtingu 

upplýsingatækni í þágu efnahagslegra framfara og uppbyggingar í atvinnulífinu, 

vísindarannsókna, lista og annarra menningarmála. Aðgangur fólks að opinberum 

upplýsingum verður tryggður, dregið úr skrifræði í samskiptum borgaranna við 

stjórnvöld og óþörf laga- og reglugerðarákvæði afnumin. Samhliða þessu verði 

þjónusta ríkisins sniðin að nútímatækni, til dæmis með nettengingu þjónustustofnana 

og pappírslausum viðskiptum. Nýta átti allar hliðar upplýsingatækni til að tryggja 

vaxandi hagsæld í landinu. Lykilorðin eru tvö, vegsögn, sem vísar til þess að ríkið 

ætlar að vísa upplýsingatækninni veg og greiða fyrir framgang hennar, og varðstaða, 

sem vísar til þess að stjórnvöld þurfi að standa vörð um menningarleg og siðfræðileg 

verðmæti.108 Í framhaldi af þessari stefnumótun ákvað ríkisstjórnin að hrinda af 

stokkum fimm ára þróunarverkefni. Settar voru upp gagnlegar heimasíður fyrir 

almenning eins og Þjóðskrá, Alþingistíðindi, Stjórnartíðindi, Lögbirtingablaðið, 

lagasafnið og réttarheimildavefurinn voru þar á meðal. Þá var tölvupóstur tekinn í 

notkun af hinu opinbera.109 

                                                
106 Vef. „Upphafið“, <http://www.riotintoalcan.is/?PageID=27>. 
107 Alþingistíðindi 1996-97 B4, d. 6746. 
108 Framtíðarsýn Ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið. 
109 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 318-319 
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Einnig urðu nýjar atvinnugreinar umsvifamiklar, svo sem hugbúnaðargerð, 

líftækni og erfðarannsóknir. 

Markmið var að lækka húshitunarkostnað stefnuskránni en 

húshitunarkostnaður á landsbyggðinni hafði verið töluvert hærri en í þéttbýlinu. Því 

átti að stuðla að jafnrétti og jafna samkeppnisstöðu landsbyggðarinnar með því að 

lækka húshitunarkostnað. Nefnd um málið var stofnuð en svo virðist sem hún hafi 

ekki náð að beita sér að fullu og húshitunarkostnaði var ekki breytt á 

kjörtímabilinu.110 

 

4.6 Menntamál 

Menntun átti að vera öllum opin, það var helsta stefna flokkanna í menntamálum. 

Einnig átti að efla framhaldsskóla, sérstaklega í starfsnámi og verknámi, og halda 

áfram uppbyggingu og þróun háskólanna í landinu. Lög og reglur Lánasjóðs íslenskra 

námsmanna átti að endurskoða.111 Auk menntamála voru menningarmál í höndum 

menntamálaráðherra. Helstu verkefni þar voru að standa vörð um íslenska tungu og 

stuðla að öflugu lista- og menningarlífi.112  

Menntamálaráðherra var Björn Bjarnason. Björn er menntaður lögfræðingur 

frá Háskóla Íslands. Þetta var fyrsta kjörtímabilið hans sem ráðherra en hann sat sem 

ráðherra í öllum ríkisstjórnum Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks.  

Nýskipaður menntamálaráðherra gerði það að sínu fyrsta verkefni að mynda 

skýra stefnu og verkefnaáætlun. Námsskrá grunnskóla og framhaldsskóla var 

endurskoðuð, valfrelsi nemenda aukið og einkareknir skólar studdir. Fjórir stærstu 

uppeldisskólar landsins, Kennaraháskólinn, Fósturskólinn, Íþróttakennaraskólinn og 

Þroskaþjálfaskólinn, voru sameinaðir árið 1998 í Kennaraháskólann. Listaháskólinn 

var stofnaður og var settur í fyrsta skiptið árið 1999. Lánasjóður íslenskra námsmanna 

var endurskoðaður af menntamálaráðherra, en námsmenn höfðu gagnrýnt sjóðinn 

mikið frá breytingum sem gerðar voru á honum 1992. Vegna betri stöðu sjóðsins var 

nú hægt að gera nokkrar breytingar á honum. Helstu breytingarnar voru að 

                                                
110 Alþingistíðindi 1997-98 B3, d. 3745. 
111 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 4-5. 
112 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 5. 
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grunnframfærsla og frítekjumark var hækkað, tengingar við tekjur maka afnumdar og 

hækkun á framfærslu afnumdar.113  

Eitt viðamesta verkefni ríkisstjórnarinnar var færsla grunnskólanna frá ríkinu 

yfir til sveitarfélaganna. Heildarlög fyrir grunnskóla voru samþykkt í febrúar 1995 en 

tóku ekki gildi fyrr en 1. ágúst 1996. Í þeim var staðfestur flutningur grunnskóla yfir 

til sveitarfélaganna. 

 Vegna gjörbreytta aðstæðna í upplýsingatækni sökum mikilla tækniframfara 

var ákveðið að endurskoða lög um almenningsbókasöfn. Hlutverk þeirra var nú að 

veita aðgang að bókakosti og öðrum miðlunargögnum á tölvutæku formi.114 

Ákveðið var að 16. nóvember, fæðingardagur Jónasar Hallgrímssonar, yrði 

dagur íslenskrar tungu og var hann fyrst haldinn hátíðlegur árið 1996. Þá voru í fyrsta 

skipti gefin verðlaun Jónasar Hallgrímssonar og sérstakar viðurkenningar fyrir störf í 

þágu íslenskunnar. Málræktarsjóður var efldur en hlutverk hans er að beita sér fyrir og 

styðja hvers konar starfsemi til eflingar íslenskri tungu og varðveislu hennar. 

Menningarsjóður gefur út bækur á íslensku til að efla íslenska menningu.115 

Eins og stefnt var að voru ný íþróttalög samþykkt á Alþingi árið 1998. Þar 

voru íþróttir skilgreindar sem „hvers konar líkamlega þjálfun er stefnir að því að auka 

líkamlegt andlegt atgervi, heilbrigði og hreysti.“.116 Markmið ríkisins og sveitarfélaga 

skulu vera að sem flestir getir iðkað íþróttir við sem hagstæðust skilyrði. 

Menntamálaráðuneytið fer með yfirumsjón íþróttamála.117 

 

4.7 Samgöngumál 

Efla átti byggð í landinu með traustum og góðum samgöngum.118 Vegaframkvæmdir 

eru nauðsynlegar í landi eins og Íslandi. Farið var nýjar leiðir í fjármögnunum 

samgangna í samvinnu við einkaaðila, líkt og í Hvalfjarðargöngunum. 

Halldór Blöndal fór með umsjón samgöngumála á Íslandi. Hann lauk 

stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri og hóf nám í lögfræði við Háskóla 

Íslands en lauk ekki prófi. 

                                                
113 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 316. 
114 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 322. 
115 Menning og menntun. Menntamálaráðuneytið, bls. 20. 
116 Alþingistíðindi 1997-98 A4, bls. 3150. 
117 Alþingistíðindi 1997-98 A4, bls. 3151. 
118 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 4. 
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Þrjár vegáætlanir voru lagðar fyrir á kjörtímabilinu, ein frá 1995-1996, önnur 

frá 1997-1998 og sú þriðja frá 1999-2000. Í þeim koma fram í hvaða framkvæmdir 

eigi að ráðast á tímabilinu og hversu miklar fjárhæðir þær fá. Samkvæmt vegaáætlun 

Íslands fyrir ári 1996 var ákveðið að lækka fjárhæðina til vegaframkvæmda árið 1996 

úr 7678 milljónir króna niður í 6763 milljónir króna, enda ákvörðun um það hjá 

stjórnarflokknum að lækka halla ríkissjóðs.119 Stjórnarandstæðingar brugðust illa við 

og gagnrýndu vinnubrögð stjórnarinnar á þeim forsendum að vegáætlunin hafi verið 

sett fram fyrir lok síðasta kjörtímabils og svo snarlækkuð í upphafi nýs, þótti þeim 

þetta lykt af kosningaloforðum. Sérstaklega þótti höfuðborgarsvæðið fara illa út úr 

skerðingunni. Í vegáætlunin frá árunum 1997-1998 hækkuð fjárlögin nokkuð. Fyrir 

árið 1997 var áætlað um 7.089 milljónir króna og fyrir 1998 um 7.102 milljónir 

króna.120 Í vegáætluninni 1998-2002 var gert ráð fyrir að heildarútgjöldin til 

samgöngumála árin 1998 og 1999 væru 7.695 milljónir fyrir árið 1998 og 8.513 

milljónir króna árið 1999.121 Fé til samgöngumála jókst því stöðugt á tímabilinu. 

Stærstu vegaframkvæmdirnar sem ráðist var í voru Vestfjarðargöng, 

Gilsfjarðarbrú, endurbygging mannvirkja við Skeiðarárssand og Hvalfjarðargöngin. 

Lokið var við Vestfjarðargöng – undir Breiðadals- og Botnsheiði milli Ísafjarðar, 

Önundafjarðar og Súgandafjarðar árið 1996 og þóttu mikil samgöngubúbót fyrir 

svæðið. Gilsfjarðarbrú var reist á kjörtímabilinu en hún hafði lengi verið í 

burðarliðum. Endurbyggja þurfti mannvirki á Skeiðarársandi eftir flóðin þar.122 Það 

voru nokkrir sem töluðu á móti Hvalfjarðargöngunum á sínum tíma og höfðu ekki 

mikla trú á því verkefni. Göngin reyndust hins vegar vera frábært framtak og fólk 

nýtti sér þau  mun meira en gert var ráð fyrir. Opnuðu göngin atvinnumöguleika fyrir 

Akurnesinga til Reykjavíkur og fyrir Reykvíkinga til vinnu við álbræðslurnar í 

Grundartanga og Járnblendiverksmiðjuna í Hvalfirði. Göngin voru byggð í 

einkaframkvæmd af Speli Hf að mestu fyrir erlent lánsfé og eru rekin með 

vegagjaldi.123 

 

                                                
119 Alþingistíðindi 1995-96 B3, d. 3159. 
120 Alþingistíðindi 1996-97 A4, bls. 3041. 
121 Alþingistíðindi 1997-98 A6, bls. 5342. 
122 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 407. 
123 Vef. „Ekki ríkisframkvæmd“, <http://spolur.is/index.php/framkvaemdin/ekki-rikisframkvaemd>. 
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4.8 Umhverfis- og landbúnaðarmál 

Í landbúnaðarmálum fór mestur þunginn í að gera nýjan búvörusamning, þó átti 

einnig að reyna að stuðla að auknum útflutningi meðal bænda. Í umhverfismálum var 

markmiðið að byrja að taka virkan þátt í alþjóðlegum mengunarvörnum. Einnig var 

aukin áhersla á landgræðslu og skógrækt.124 

Guðmundur Bjarnason gegndi embætti umhverfis- og landbúnaðarmála. Hann 

lauk samvinnuskólaprófi frá Samvinnuskólanum að Bifröst.  

Búvörusamningurinn sem Viðeyjarstjórnin gerði kjörtímabilið á undan kom 

fjárhagslega illa niður á sauðfjárbændum. Því ákvað nýmynduð ríkisstjórn að láta það 

vera eitt af sínum fyrstu málum að laga samninginn, þá sérstaklega til að rétta hlut 

sauðfjárbænda. Víðtæk sátt náðist ekki um breytinguna og landbúnaðarráðherra 

viðurkenndi meðal annars í ræðu á Alþingi að samningurinn væri enginn 

óskasamningur en nauðsynlegur fyrir sauðfjárbændur.125 Breytingin sem gerð var frá 

1993 var sú að framleiðslukvóti sauðfjárbænda var tekinn af, verðlagning var gefin 

frjáls og innlegg afurða og uppgjör þeirra algerlega óháð greiðslumarki og 

beingreiðslum bænda.126 

 Að taka virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi um mengunarvarnir og verndun 

lífríkja sjávar var eitt af málefnum stjórnarsáttmálans. Þrátt fyrir það var ekki skrifað 

undir Kyoto samninginn sem var lagður fram árið 1997. Enda þótti 

ríkisstjórnarflokkunum bókunin ekki henta aðstæðum smárra hagkerfa, líkt og á 

Íslandi. Því var haldið áfram að vinna að samkomulagi en ekkert skrifað undir.127  

 

                                                
124 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 3-7. 
125 Alþingistíðindi 1995-96 B1, d. 532. 
126 Alþingistíðindi 1995-96 B1, d. 533. 
127 Alþingistíðindi 1998-99 B1, d. 223-224. 
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5 Stjórn efnahagsmála 

Stjórn efnahagsmála er mikilvægasta verkefni hverrar ríkisstjórnar þannig að mikil 

áhersla var lögð á efnahagsmál. Erfiðir tímar höfðu verið í síðustu kjörtímabil en nú 

voru væntingar um betri tíma og mikilvægt fyrir ríkisstjórnina að nýta það til 

fullnustu. Forsætisráðherra fer formlega með stjórn efnahagsmála í sinni ríkisstjórn, 

fjármálaráðherra fer með ríkisfjármálin og viðskiptaráðherra með viðskiptamál. Sum 

mál gætu því verið undir forsætisráðuneytinu eða viðskiptaráðuneytinu en verða 

frekar tekin fyrir hér í sameiginlegum kafla um stjórn efnahagsmála.  

Fjármálaráðherrarnir urðu tveir á tímabilinu. Friðrik Sophuson gegndi 

embættinu frá upphafi samstarfsins til 16. apríl 1998. Friðrik er menntaður 

lögfræðingur frá Háskóla Íslands. Við ráðherrastólnum tók Geir H. Haarde. Geir er 

með MA-próf í hagfræði frá John Hopkins-háskóla í Bandaríkjunum og í 

alþjóðastjórnmálum frá Minnesota-háskóla í Bandaríkjunum. 

 

5.1 Hagstjórn  

Þrátt fyrir að kjörtímabil á Íslandi séu eingöngu fjögur ár er af nógu að taka í 

efnahagsmálum á þessum fjórum árum. Sala ríkisbankanna og annarra ríkisfyrirtækja, 

EES-samningurinn, opnun kauphallarinnar, breytt hlutverk Seðlabankans og baráttan 

við atvinnuleysi eru aðeins nokkur af þeim málum sem voru tekin fyrir á 

kjörtímabilinu.  

Vegna aukinnar alþjóðavæðingar, opnun markaða, vaxandi samkeppni, 

stóraukinna verðbréfaviðskipta og framfara í tölvu- og upplýsingatækni varð Ísland að 

vera vakandi fyrir nýungum ef landið ætlaði ekki að dragast aftur úr. Markmið 

ríkisstjórnarinnar var að auka frjálsræði, minnka ríkisafskipti og auka samkeppni. 

Stjórnvöld skilgreindu hlutverk ríkisins á fjármagnsmarkaði og sögðu að tryggja yrði 

að til staðar væru reglur um fjármálastarfsemi og að þeim reglum væri fylgt. Það væri 

ekki hlutverk ríkisins að reka banka í samkeppni við einkarekna banka. Markmið 

ríkisstjórnarinnar, eins og segir í stefnuyfirlýsingunni, var:  

Að viðhalda stöðuleika í efnahagsmálum og skapa skilyrði fyrir hagvöxt. 

Hagstætt raungengi og sambærilegir vextir og í helstu samkeppnislöndum 
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eru undirstaða öflugs atvinnulífs og forsenda þess að störfum fjölgi. Með 

auknum fjárfestingum og nýsköpun í atvinnulífi verður unnið gegn 

atvinnuleysi.128 

Annað að meginmarkmiðum ríkisstjórnarinn var að borga erlendar skuldir sem ríkið 

hafði verið að safna á sig á áratugunum áður. Enda töldu stjórnvöld óréttlágt að safna 

skuldum í góðæri. Árið 1998 voru tvö erlend lán sem námu tæplega 10 milljörðum 

króna greidd upp.129 

Breytingar urðu á opinberu eftirliti með fjármálastofnunum. Fyrir var það í 

höndum tveggja stofnana, Seðlabanka Íslands og Vátryggingaeftirlits. Nú átti að 

sameina þessar tvær stofnanir í eitt almennt fjármálaeftirlit sem átti að ná til allra 

greina markaðsins. Þetta átti að vera skref til það sem þekktist í nágrannalöndum 

okkar en svona var fyrirkomulagið í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Viðskiptaráðherra 

lagði þó áherslu á gott samband Fjármáleftirlitsins og Seðlabanka Íslands og að 

mikilvægt væri Seðlabankinn gæti notið upplýsingaöflunar og þekkingar sem 

stofnunin væri vön. Kostnaðinn af þessu nýja eftirliti áttu eftirlitsskyldir aðilar að 

borga, það er fjármálafyrirtækin.130 

Skattalög voru endurskoðuð að einhverju leyti á kjörtímabilinu. Tekjuskattur 

einstaklinga var lækkaður um 4 prósentustig á kjörtímabilinu niður í 27,4%. Það var 

gert til þess að koma í veg fyrir „svarta“ vinnu og til þess að hvetja fólk til að afla 

aukatekna.131 Með því lækkaði heildarskatthlutfall úr 41,98% í 37,9%. Í framhaldi 

voru skattleysismörk hækkuðu um 2,5% á ári næstu þrjú ár. Sérstakur tekjuskattur, 

svonefndur hátekjuskattur, var á hinn bóginn hækkaður úr 5% í 7%, en mörk skattsins 

rýmkuð nokkuð.132 Tekjuskattur fyrirtækja var lækkaður á tímabilinu. Árið 1993 var 

hann 50% en var orðinn 33% árið 1998 og fór niður í 30% árið 1999.133 Var það gert í 

þeim tilgangi að halda fyrirtækjum á Íslandi og skapa þeim góð rekstrarskilyrði. Árið 

1997 lagðist 10% staðgreiðsluskattur á allar fjármagnstekjur einstaklinga, en áður 

voru vaxtatekjur skattfrjálsar. En aðrar fjármagnstekjur, svo sem arður, söluhagnaður 

og leigutekjur voru áður skattlagðar eins og atvinnutekjur og lækkaði því skattlagning 

                                                
128 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 2. 
129 Árangur fyrir alla. Bls. 17. 
130 Alþingistíðindi 1997-98 B3, d. 4590. 
131 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 254. 
132 Árangur fyrir alla. Bls. 17.  
133 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 254. 
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þeirra úr 42-47% í 10%. Álagning tryggingagjalds á fyrirtæki var samræmd milli 

atvinnugreina í áföngum á árunum 1998-2000.134 

Í stefnuskrá ríkisstjórnarinnar er skrifað um þörf í að vinna að nýskipan í 

ríkisrekstri. Í samþykkt ríkisstjórnarinnar um stefnu í nýskipan í ríkisrekstri kom með 

annars fram að „þungmannalegur ríkisrekstur stuðli að auknum álögum á fólki og 

fyrirtæki, dragi úr athafnaþrótti og minnki lífsgæði.“135  Í nýskipaninni fólust aukin 

útboð, sameining stofnana, gerð þjónustusamninga, breytt launakerfi og aukin ábyrgð 

stjórnenda. Stefna átti að meiri hagkvæmi við opinberar framkvæmdir.136 

Þjónustusamningar voru gerðir á milli stofnanna og ráðuneyta. Þar var tilgreint hvaða 

þjónustu ráðuneytið kaupir af stofnunni og fyrir hvaða verð. Ef þess verður krafist að 

stofnunin veiti jafngóða eða betri þjónustu en einkafyrirtæki þarf starfsumhverfi 

stofnunarinnar að batna.137 En það var ekki það eina því fjármálaráðherra lagði einnig 

fram frumvarp um réttindi og skyldur starfsmanna. Í því var æviráðning 

ríkisstarfsmanna afnumin, skerpa átti ábyrgð forstöðumanna í ríkisrekstri, gefa 

starfsfólki tækifæri til að vera launað eftir ábyrgð og hæfni og koma á nútímalegri 

starfsumhverfi í ríkisrekstri. Í stuttu máli átti að færa ríkisrekstur enn frekar í átt til 

einkareksturs. Tilgangurinn var að sjálfsögðu að ná fram nauðsynlegri bætingu á 

rekstri ríkisins og auka hagkvæmi.138  Stjórnarandstaðan gagnrýndi frumvarpið og 

sagði það ekki nógu gott fyrir opinbera starfsmenn. 

Það var takmark að laða hingað til lands erlenda fjárfestingu. Það gekk í formi 

stóriðju. Erlend fjárfesting er eftirsótt enda gefur hún auknar skatttekjur, býr til 

atvinnu, heldur uppi hagvexti, eykur útflutning og styrkir byggð.139 Þess vegna hefur 

það löngum verið reynt að fá erlenda fjárfesta til landsins. Má segja að þeir hafi 

jafnvel stundum verið lokkaðir hingað með boðum um að afslátt af orkuverði auk 

fyrirgreiðslu í formi afsláttar af skattgreiðslum. Eftir að tekjuskatthlutfallið var 

lækkað og íslenska skattkerfið endurbætt minnkaði afsláttur af skattgreiðslum sem 

áttu að gera Ísland eftirsóttara meðal erlendra fjárfesta.140 

                                                
134 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 254-255. 
135 Alþingistíðindi 1995-96 B3, d. 4145. 
136 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 2. 
137 Alþingistíðindi 1995-96 B3, d. 4145-4149. 
138 Þór Sigfússon, „Nýskipan í starfsmannamálum ríkisins“. Morgunblaðið, 16. mars, 1996, bls. 30. 
139 Sigurður Jóhannesson, „Hver er ávinningur Íslendinga af fyrirgreiðslu við erlenda fjárfestinga“. Bls. 
251. 
140 Sigurður Jóhannesson, „Hver er ávinningur Íslendinga af fyrirgreiðslu við erlenda fjárfestinga“. Bls. 
222-223. 
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 Fram til 1998 var Verðbréfaþing með einkarétt á kauphallarstarfsemi á Íslandi, 

en viðskiptaráðherra afnam það árið 1998. Var það eðlilegt framhald á stefnu 

stjórnvalda um frjálsa samkeppni. Í lögunum  var að finna ýmis nýmæli í íslenskri 

löggjöf líkt og ákvæði um skipulag tilboðsmarkaða og yfirtökutilboð. Þá voru ýmis 

ákvæði gildandi réttar gerð skýrari, t.d. ákvæði um upplýsingaskyldu útgefinna 

verðbréfa.141  
Á árunum 1995-1999 ríkti hér á landi góðæristímabil. Það er byggt á því að 

hér var mikill hagvöxtur, kaupmáttur jókst, atvinnuleysi minnkaði, verðbólgunni var 

haldið í skefjum, ríkissjóður skilaði tekjuafgangi, laun hækkuðu meira en verðlag og 

afkoma fyrirtækja var góð. Á mynd 1. má sjá hagvöxtinn á á tímabilinu. Sama hversu 

mikið alþjóðleg uppsveifla hafði um það að segja er ekki hægt að líta framhjá því að 

hagvöxtur hér á landi var að meðaltali 4,3% á ári, nær tvöfalt hærri en í helstu 

iðnríkjum heims. Verðbólgunni var haldið í skefjum allan tímann og fór ekki mikið 

hærra en 3%. Kaupmáttur jókst um 17% frá og með 1996 til 1998.142 Árið 1997 

skilaði ríkissjóður 0,7 milljarða króna afgangi og var það í fyrsta skipti síðan 1984 að 

ríkissjóður skilaði tekjuafgangi.143 

 
144 

Mikil umbreyting hafði orðið í atvinnulífi landsins. Fyrir kosningarnar 1995 

var atvinnuleysið eitt helsta áhyggjuefnið í samfélaginu, enda hafði atvinnuleysi aldrei 

                                                
141 Alþingistíðindi 1997-98 B1, d. 1437-1439. 
142 Áfangar á réttri leið. Bls. 3. 
143 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 224. 
144 Myndrit 1.  
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mælst hærra miðað við heilt ár.145 Eitt helsta kosningaloforð Framsóknarflokksins var 

að lofa 12.000 nýjum störfum í þjóðfélaginu og útrýma atvinnuleysi. Að efna loforðið 

tókst nokkuð vel hjá Framsóknarflokknum enda fór atvinnuleysið stigminnkandi frá 

ári til árs, árið 1995 var atvinnuleysi 4,9%, árið 1996 3,7%, 1997 varð það 3,9%, 1998 

fór það í 2,7% og minnkaði enn meir ár 1999 og var þá komið 2%.146 Eins og sjá má 

myndriti 1. 

 
147 

Þetta voru þó ekki einu aðgerðirnar á vinnumarkaði því talsverður órói var á 

vinnumarkaði á kjörtímabilinu. Ísland var enn ofarlega á lista ríkja með flestar tapaðar 

vinnustundir vegna vinnudeilna. Á árinu  1995 var t.d. mikið um verkföll. Í upphafi 

1995 þurfti sérstakt inngrip frá ríkisstjórninni til að tryggja frið á vinnumarkaðinum 

og skapa traustari sátt í samfélaginu um kjaramál. Það var gert með því hækka 

atvinnuleysisbætur og með hækkun bóta almannatrygginga. Einnig ætlaði ríkisstjórnin 

að koma veg fyrir að verðhækkanir á grænmeti og afurðum svína og alifugla mundi 

raska verðlagsforsendum kjarasamninga.148 

Í lok ársins 1997 var lagt fram frumvarp um breytingu á lífeyrissjóðakerfinu. 

Árið 1995 voru starfandi 66 lífeyrissjóðir á Íslandi og eignir þeirra voru 262.6 
                                                
145 Annál efnahagsmála 1996-2000. Bls. 23. 
146 Vef. „Atvinnuþáttaka, atvinnuleysi, vinnutími og fjöldi starfandi – árstölur 1991-2007“, 
<http://hagstofa.is/Hagtolur/Laun,-tekjur-og-vinnumarkadur/Vinnumarkadur>. 
147 Myndrit 2. 
148 Annál efnahagsmála 1992-1995. Bls 79. 
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milljarðar króna. Í lögunum eru ákvæði um skyldu  allra starfandi einstaklinga á 

vinnumarkaði að tryggja sér tiltekin lífeyrisréttindi. Sett voru lágmarksréttindi sem 

lífeyrissjóðum ber að veita á grundavelli greidda iðgjalda. Einnig eru í lögunum 

almenn skilyrði fyrir starfsemi lífeyrissjóða, ákvæði um rekstur og innra eftirlit, 

heimildir þeirra til fjárfestinga og opinbert eftirlit með starfsemi lífeyrissjóða.149 

Ríkisstjórnin ákvað að iðgjöld einstaklinga til lífeyrissjóða, sem eru 4% af launum, 

skyldu vera skattfrjáls.150 

Eitt af málefnum stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar var að ná jafnvægi í 

ríkisfjármálum á kjörtímabilinu og reyna að setja hann réttu megin við núllið. Árið 

1997, í fyrsta skipti síðan 1984, var tekjuafgangur á afkomu ríkissjóðs. Voru tekjur 

ríkissjóðs 5,7 milljörðum króna meiri en gert var ráð fyrir í fjárlögum. Tekjuaukning 

endurspeglaði aukin umsvif í efnahagsmálum og meiri kaupmátt heimilinna.151 

Hallalaus rekstur ríkissjóðs var takmarkið í tíð ríkisstjórna Davíðs Oddsonar en það 

var ekki fyrr en á öðru kjörtímabili sem efnahagsaðstæður voru það góðar að þær 

leyfðu það.  

 Allar þessar breytingar og uppgangur í efnahagsmálum urðu til að breytingar 

urðu á stöðu Íslands í alþjóðlegum samanburði. Davíð Oddson forsætisráðherra var 

gjarn á að koma þessu að í stefnuræðum við upphaf þings. Í stefnuræðu sinni árið 

1997 bendir hann á að Ísland var í eitt af fimm efstu sætum heims á lista OECD þegar 

landsframleiðsla er metinn, alþjóða fyrirtæki sem fást við mat á lánshæfni sögðu að 

Ísland nyti sívaxandi trausts á erlendum mörkuðum, Alþjóðabankinn sagði að Ísland 

sé með auðugustu ríkjum í heimi og Ísland var á þessum tíma eitt örfárra ríkja sem 

uppfylli Maastricht-samkomulags skilyrðin.152 Í stefnuræðu sinni árið 1998 sagði 

hann að Ísland væri í fimmta sæti þeirra ríkja sem njóta hvað mestrar velferðar í 

heiminum.153 

 Þrátt fyrir þennan góða árangur voru nokkur mál sem voru áhyggjuefni. 

Skuldir heimilanna hófu að aukast örar en áður þekktist, frá árinu 1997, eftir 

íbúðarverð fór hækkandi.154 Einnig var á árunum 1996-2000  innflutningur langt 

umfram útflutning. Þannig jókst innflutningur að magni til um 74% en útflutningur 

                                                
149 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 270. 
150 Árangur fyrir alla. Bls. 10. 
151 Annál efnahagsmála 1996-2000. Bls. 56. 
152 Alþingistíðindi 1997-98 B1, d. 15-21. 
153 Alþingistíðindi 1998-99 B1, d. 511. 
154 Stefán Ólafsson, „Íslenska efnahagsundrið“. Bls 245. 
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um 27%.155 Hér á landi hefur verið því verið haldið fram að mesta hagsældarskeið 

þjóðarinnar verið frá árinu 1995-2007 undir ríkisstjórn Sjálfstæðis- og 

Framsóknarflokks. Eftir bankahrunið árið 2007 fóru í gang mikil endurskoðun á 

ríkisstjórnunum frá 1991-2007. Stefán Ólafsson prófessor skrifaði til dæmis grein þar 

sem hann heldur fram að hagþróun tímabilsins 1960-1980 hafi verið mun kröftugra en 

hagvöxturinn sem varð eftir 1995.156 Í greininni gagnrýnir hann vinnubrögð 

ríkisstjórnanna sem voru við völd 1991-2007, þá sérstaklega vegna sölu bankanna og 

auknu frelsi á fjármálamarkaði og veiku eftirlits- og aðhaldskerfi.157 Hann bendir líka 

á það að þróun lífskjara frá árinu 1995 hafi einkennst af mikilli aukningu ójafnaðar í 

tekjuskiptingu og ekki hafi því allir notið góðærisins.158 

 

5.2 Einkavæðing 

Einkavæðing var yfirlýst stefna ríkisstjórnarinnar á kjörtímabilinu sem báðir flokkar 

studdu heilshugar. Markmiðið var að flytja atvinnurekstur úr höndum hins opinbera til 

einkaaðila til að draga úr umsvifum ríkis og sveitarfélaga og jafnframt til að efla 

samkeppni á markaði. Sérstakar nefndir, ráðherranefnd um einkavæðingu og 

framkvæmdanefnd um einkavæðingu, voru stofnaðar og tryggðu að farið var eftir 

verklagsreglum. En það var svipað fyrirkomulag og var á kjörtímabilinu 1991-1995. 

Á töflunni hér fyrir neðan má sjá hvaða eignir ríkisins voru seldar á 

kjörtímabilinu. 

 

                                                
155 Ársskýrsla Samtaka atvinnulífsins 1999-2000. Bls 7. 
156 Stefán Ólafsson, „Íslenska efnahagsundrið“. Bls 234. 
157 Stefán Ólafsson, „Íslenska efnahagsundrið“. Bls 245. 
158 Stefán Ólafsson, „Íslenska efnahagsundrið“. Bls 234. 
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              Einkavæðingar ríkisins á kjörtímabilinu 1996-1999  

Eignir Ár 
% af 

heildarhlutafé Millj. kr. 
Jarðboranir hf. 1996 28,5 211.0 
Skýrr hf. 1997-98 50,0 221.6 
Bifreiðaskoðun 1997 50,0 91.1 
Íslenska járnblendifélagið hf. 1998 26,5 1033.0 
Fjárfestingabanki atvinnulífsins hf. 1998 49,0 4664.8 
Íslenskur markaður hf. 1998 54,6 90.3 
Íslenskir aðalverktakar 1998 12,1 266.3 
Stofnfiskur hf. 1999 19,0 12.6 
Áburðaverksmiðjan hf. 1999 100,0 1257.0 
      7,847.7  

159 

Fyrir utan einkavæðingu þessara fyrirtækja var grunnur lagður að enn frekari 

einkavæðingu í nálægri framtíð. Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka var breytt í 

hlutafélög á kjörtímabilinu. Byrjað var að ræða um sölu þeirra á Alþingi en það náðist 

ekki að selja bankana á kjörtímabilinu en undirbúningur hófst og ferlið var klárað á 

næsta kjörtímabili. Þó fór fram útboð síðla árs 1998 á 15% aukahlutafé í Landsbanka 

Íslands og Búnaðarbanka Íslands. Þar var hlutafé bankanna aukið um 15% og þau 

hlutabréf svo seld. Pósti og síma var skipt niður í tvö hlutafélög, Landssíma Íslands 

hf. og Íslandspóst hf, í þeim tilgangi að selja þau. Um þetta leyti jókst svo samkeppni 

á fjarskiptamarkaði þegar fyrirtækið Tal kom á markað. Var þá stofnað Póst- og 

fjarskiptaeftirlit til að annast eftirlits á þessum fyrirtækjum. Einnig var Íslenskum 

aðalverktökum SF breytt í hlutafélag.160 

Samþykkt var á Alþingi að stofna Fjárfestingarbanka atvinnulífisins. Þá voru 

þrír fjárfestingarlánasjóðir í ríkiseigu sameinaðir í einn hlutafélagsbanka. En það voru 

Fiskveiðisjóður Íslands, Iðnlánasjóður, Iðnþróunarsjóður og Útflutningslánasjóður. 

Bankinn var síðar á kjörtímabilinu seldur og var kominn í einkaeigu árið 1999. Ríkið 

seldi bankanum m.a. hlut í Íslenska járnblendifélaginu HF.161 

 

                                                
159 Tafla 1. 
160 Einkavæðing 1996-1999 skýrsla. Bls. 5. 
161 Jakob F. Ásgeirsson, Stjórnarráð Íslands. Bls. 235. 
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6 Stefna utanríkismála 

Utanríkismál er einn mikilvægasti málaflokkur hverrar ríkisstjórnar, hér á landi sem 

annars staðar. Til að tryggja viðurvist okkar er nauðsynlegt að vera í góðu sambandi 

við önnur lönd því við erum háð þeim að svo miklu leyti, t.d. með útflutningsvörum 

og vörnum landsins. Hér verður utanríkisstefna ríkisstjórnarinnar og helstu málefni 

hennar rakin. Utanríkismálin voru sérstaklega fyrirferðarmikil kosningatímabilið á 

undan þegar deilan um EES samninginn tröllreið Alþingi. Hér verður utanríkismálum 

Íslands skipt niður í fjóra hluta. Fyrst verður fjallað um breyttar áherslur í 

utanríkismálum, því næst verður farið yfir alþjóðamál, í þriðja lagi um Evrópumál og 

að lokum um varnar- og öryggismál. 

 Utanríkisráðherra var Halldór Ásgrímsson formaður Framsóknarflokksins. 

Hann er löggiltur endurskoðandi og stundaði framhaldsnám við verslunarháskólana í 

Björgvin og Kaupmannahöfn.  

 

6.1 Breyttar áherslur í utanríkismálum 

Utanríkisráðherra lét um mitt ár 1997 skipa nefnd sem átti að gera úttekt á því hvernig 

utanríkisþjónustan gæti best sinnt sínu hlutverki í breyttum aðstæðum 

alþjóðastjórnmála og viðskipta. Þessi nefnd skilaði frá sér skýrslu sem var grunnurinn 

að utanríkisstarfi Íslands sem hélt áfram út stjórnartíð Sjálfstæðis- og 

Framsóknarflokks.  

 Í skýrslunni var lögð áhersla á hvaða tækifæri sendiráðin biðu upp á og 

hvernig ætti að nýta þau. Í stjórnarsáttmálanum var talað um nýta betur sendiráð og 

ræðismenn í þágu utanríkissviðskipta. Með það í huga var Viðskiptaþjónusta 

utanríkisráðuneytisins stofnuð.162 Hlutverk þess var að „styrkja samkeppnisþjónustu 

og afkomu íslenskra fyrirtækja á alþjóðlegum mörkuðum með því að veita 

viðskiptaþjónustu á starfssvæðum íslenskra sendiráða“163 Voru 5 ný starfsgildi tekin 

til upp til að sinna viðskiptaþjónustunni í sendiráðum Íslands í New York, París, 

                                                
162 Álit nefndar um framtíð utanríkisþjónustunnar. Bls. 14. 
163 Álit nefndar um framtíð utanríkisþjónustunnar. Bls.14. 
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Moskvu, Peking og Berlín. Lagt var upp með mikið og náið samstarf við 

Útflutningsráð Íslands.164 

 Tvær nýjar sendiskrifsstofur voru opnaðar á kjörtímabilinu. Fastanefnd 

Íslands hjá Evrópuráðinu í Strassborg annars vegar og sendiráð Íslands í Helsinki hins 

vegar.165 Í skýrslunni er enn fremur lagður grunnur að opnun tveggja nýrra sendiráða í 

Japan og Kanada og lögð er áhersla á setja á fót fastanefnd hjá Öryggis- og 

samvinnustofnun Evrópu og öðrum alþjóðastofnunum í Vínarborg. Þetta var allt 

framkvæmt, sendiráð voru opnuð í í Kanada í 1999 og í Tókýó, Japan árið 2001 og 

fastanefnd tók til starfa í Vín 1999.166 

Áhersla var lögð á að Ísland tæki meiri ábyrgð í alþjóðasamstarfi. Ísland tók 

að sér varaformennsku í Evrópuráðinu og tók við formennsku árið 2000. Ákvörðun 

var tekin um að sækjast eftir sæti í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í fyrsta sinn. Á 

árunum 1997-1999 var Ísland í fyrsta sinn fulltrúi Norðurlandanna og 

Eystrasaltsríkjanna í þróunarnefnd Alþjóðabankans.167 

 Það er engum blöðum um það að fletta að þessi breytta stefna hafði í för með 

sér mikil fjárútlát fyrir utanríkisráðuneytið. Bygging sendiráða og starfsmenn þeirra 

kosta sitt. Áætlaður kostnaður af nýjum sendiráðum og starfsmönnum þeirra er ekki 

undir 300 milljónum króna á ári.168 

 

6.2 Alþjóðamál 

Allt frá því í að íslensk skip byrjuðu að veiða aftur í Barentshafi árið 1993 hafði 

staðið styr um þá veiðar frá Norðmönnum og Rússum. Reyndu yfirvöld að koma á 

formlegum viðræðum til leysa deiluna frá því 1994. Þær viðræður gengu illa framan 

af og það var ekki fyrr en 1998 að eitthvað virtist þokast í átt til lausnar. Það var svo í 

maí 1999 sem loks var skrifað var undir samning um veiðar Íslands í Barentshafi. 

Fengu Íslendingar úthlutað árlegan kvóta innan lögsögu Norðmanna og Rússa.169 Með 

þeim samningi var bundinn endir á þeirri deilu sem var byrjuð að hafa slæm áhrif á 

samskipti Íslands við Norðmenn og Rússa. 

                                                
164 Álit nefndar um framtíð utanríkisþjónustunnar. Bls. 14. 
165 Vef. „Sögulegt yfirlit“, <http://www.utanrikisraduneyti.is/utanrikisthjonustan/soguleg-yfirlit/>. 
166 Álit nefndar um framtíð utanríkisþjónustunnar. Bls. 15. 
167 Ísland fyrir alla. Bls. 44. 
168 Álit nefndar um framtíð utanríkisþjónustunnar. Bls. 10. 
169 Alþingistíðindi 1999 AB bls. 2-4. 
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 Skrifað var undir samkomulag um inngöngu í Schengen-samstarfið árið 1996 

en Schengen samkomulagið var til þess að auka samvinnu lögregluyfirvalda í ríkjum 

Evrópu í baráttunni gegn alþjóðlegum glæpasamtökum. Þátttaka Íslands í Schengen 

samstarfinu kom fyrst og fremst til af áhuga annarra Norðurlandaþjóða til að taka þátt 

því. Umsókn Danmerkur að Schengen aðild leiddi til þessar hinar 

Norðurlandaþjóðirnar þurftu að taka afstöðu til þess og hvernig og hvort ætti að halda 

áfram þróun Norræna vegabréfasamstarfsins, en ef Danmörk hafði gengið í samstarfið 

hefði það þýtt að ytri landamæri Schengen-svæðisins hefðu legið milli 

Norðurlandanna. Það hafði haft í för með sér endalok samstarfsins, sem er eitthvað 

sem hvorki íslensk stjórnvöld né önnur stjórnvöld á Norðurlöndum vildu.170 Baldur 

Þórhallsson prófessor skrifar um Schengen samkomulagið í grein sinni Evrópustefna 

íslenskra stjórnvalda: Stefnumótunn, átök og afleiðingar sem birtist í Uppbrot 

hugmyndakerfisins árið 2007:  

Annað atriði, sem vekur sérstaka athygli varðandi þátttökuna í Schengen, er 

að stjórnvöld samþykktu að deila ákvarðanatöku með ríkjum ESB um mál 

sem varða Ísland og falla undir samstarfið. Þessar ákvarðanir eru með 

öðrum orðum teknar fyrir utan landsteinana af stofnunum 

Evrópusambandsins í Brussel og formlegum stofnunum Schengen-

samstarfsins. Því má segja að íslensk stjórnvöld hafi verið reiðubúinn að 

flytja ákvarðanatökuvald til yfirþjóðlega stofnana þegar þvingunaráhrif 

Evrópusambandsins voru orðin það mikil að landið bara skaða af.171 

Það skal þó taka fram að Ísland fékk ekki fulla inngöngu fyrr en árið 2001 enda 

krafðist innganga allmikils og kostnaðarsams undirbúnings og var háð þátttöku í 

tölvuvæddu upplýsingakerfi. 

 Áhersla á norrænt samstarf og grannríkja samstarf er í raun grundvallarþáttur 

í íslenskri utanríkisstefnu. Norðurlanda- og grannsvæðasamstarf var styrkt með 

inngöngu Íslands í Eystararsaltsráðið, Barentsráðið og Norðurskautsráðið.172 

 

                                                
170 Baldur Þórhallsson, „Evrópustefna íslenskra stjórnvalda“. Bls. 98. 
171 Baldur Þórhallsson, „Evrópustefna íslenskra stjórnvalda“. Bls. 104. 
172 Árangur fyrir alla. Bls. 45.  
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6.3 Evrópumál 

Fram að EES samningnum höfðu íslensk stjórnvöld samstarf við önnur Evrópuríki 

með þátttöku í Fríverslunarsamtökum Evrópu frá árinu 1970.  Með inngöngu í EES 

rann upp nýr tími sem bauð upp á aukið samstarf við önnur Evrópuríki. Eftir harðar 

deilur um EES á Íslandi kjörtímabilið á undan var markmiðið á kjörtímabilinu að 

treysta samskiptin við Evrópusambandið á grundvelli samningsins um Evrópska 

efnahagssvæðið. Nýta átti aukið alþjóðasamstarf á sem flestum sviðum í þágu Íslands. 

 Vegna ánægju með EES samninginn ríkti eining um það innan 

ríkisstjórnarinnar að ganga ekki alla leið sækja um aðild að ESB á kjörtímabilinu. Um 

þetta ríkti einurð á þessum kjörtímabili, en Framsókn endurskoðaði Evrópustefnu sína 

að kjörtímabilinu loknu. 

 Stefna Sjálfstæðisflokksins í garð Evrópusambandsins fram til 1996 var „að 

bíða og sjá“.173 Sem lýsir sér einfaldlega að best væri að bíða og sjá hvað innganga í 

ESB mundi þýða fyrir hagsmuni Íslendinga. Það var ekki fyrr en árið 1996 að 

flokkurinn tók upp þá stefnu að sækja ekki um aðild að Evrópusambandinu. Sú 

ákvörðun byggir hvað mest á því að sjávarútvegsstefna bandalagsins samrýmist ekki 

íslenskum hagsmunum, aldrei komi til greina að framselja yfirráðin yfir fiskmiðum 

Íslands og það eitt og sér útiloki inngöngu Íslands í sambandið. Sjálfstæðisflokkurinn 

tekur enn fremur fram á flokksþingi sínu árið 1999 að aukin skattheimta, 

reglugerðarfargan og önnur opinber afskipti sambandsins sé ekki í samræmi við 

meginstefnu sjálfstæðismanna í efnahagsmálum almennt séð.174 

Framsóknarflokkurinn telur að sjávarútvegsstefna ESB samrýndist ekki hagsmunum 

Íslendinga og á þeim rökum er aðild hafnað.175 Báðir ríkisstjórnarflokkarnir eru þó 

sammála að nauðsynlegt sé að fylgjast vel með þróun sambandsins sérstaklega með 

tilliti til stofnun myntbandalagsins og upptöku sameiginlegu myntarinnar Evrunnar.  

 

6.4 Varnar- og öryggismál 

Ríkisstjórnarflokkarnir lögðu mikla áherslu á að áframhaldandi aðild að 

Atlantshafsbandalaginu og varnarsamstarfið við Bandaríkin væru hornsteinar varnar 

                                                
173 Baldur Þórhallsson, „Evrópustefna íslenskra stjórnvalda“. Bls. 69. 
174 33. Landsfundur Sjálfstæðismanna. Bls. 45. 
175 24.flokksþing Framsóknarmanna. Bls. 12. 
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og öryggis þjóðarinnar. Árið 1996 var svo skrifað undir nýja bókun við 

varnarsamninginn þar sem útfærðar eru trúverðugar varnir til næstu fimm ára. 

Íslendingar nutu ávallt góðs af varnarsamningnum við Bandaríkin, varnar- og 

efnahagslega. Af þátttökuþjóðum í Marshall-aðstoðinni fengu Íslendingar 

hlutfallslega mest og Bandaríkinn veittu auk þess marga styrki og lán á 5. og 6. áratug 

20. aldar. Fyrir utan gjaldeyristekjur og atvinnu sem fengust með veru hersins hér á 

landi. Nú voru blikur á lofti um að þetta gæti breyst.  

Breyttar aðstæður voru nú í alþjóðamálum eftir hrun Sovétríkjanna og endalok 

Kalda stríðsins. Hið sérstaka samband sem hafði ríkt á milli Íslands og Bandaríkjanna 

í nánast 40 ár varð nú að taka breytingum. Dregið hafði úr hernaðaráhuga 

Bandaríkjanna  í Evrópu og þeir vildu sjá breytta áherslu í varnarmálum á Íslandi eftir 

endalok Kalda stríðsins. Þrátt fyrir það var einbeittur vilji íslenskra stjórnvalda, og þá 

sérstaklega innan Sjálfstæðisflokksins, að halda vörnum á Íslandi. Vildu íslenskir 

ráðamenn að hér á landi væru „trúverðugar loftvarnir“. Á sama tíma var innan 

bandaríska flughersins sú skoðun að flytja allar þoturnar og loka herstöðinni. 

Yfirmenn í Pentagon vildu ekki ganga það langt. Íslensk stjórnvöld brugðust illa við 

þessum fréttum og komu þeim skilaboðum áleiðis til Bandaríkjastjórnar að 

Íslendingar mundu segja upp varnarsamningnum ef gripið væri til einhliða 

niðurskurðar.176 

Ríkisstjórn Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks á árunum 1991-1994 náði 

samkomulagi við Bandaríkjastjórn árið 1994 um bókun um framkvæmd 

varnarsamningsins. Íslendingar voru tilbúnir að semja um fækkun á orrustuþotum á 

Íslandi. Komist var að samkomulagi að þær yrðu aldrei færri en fjórar auk 

björgunarsveitarinnar. Íslensk stjórnvöld litu á á samninginn sem sigur. Eftir að ný 

ríkisstjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks tók við árið 1995 var eitt fyrsta verkefni 

Halldórs Ásgrímssona að endurnýja bókunina frá 1994, nánast óbreytta. Með þessu 

samkomulagi sem gilti til fimm ára var föst viðvera þotanna tryggð til ársins 2001. Í 

staðinn afnámu íslensk stjórnvöld í áföngum einkarétt Íslenskra aðalverktaka og 

Keflavíkurverktaka til að draga úr kostnaði. 177 

                                                
176 Valur Ingimundarson, „„Öryggissamfélag“ Íslands og Bandaríkjanna“. Bls. 9-10. 
177 Valur Ingimundarson, „„Öryggissamfélag“ Íslands og Bandaríkjanna“. Bls. 10-12. 
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Hermönnum fækkuðu því ekkert á tímabilinu og voru allan tímann rétt undir 

2000. Tekjur af veru Bandaríkjahers voru um 1.9% af vergri landsframleiðslu, eða í 

kringum 147 milljónir Bandaríkjadala á ári.178 

                                                
178 Valur Ingimundarson, „„Öryggissamfélag“ Íslands og Bandaríkjanna“. Bls. 48-49. 
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7 Árangur ríkisstjórnarinnar 

Ríkisstjórnin 1995-1999 náði miklum árangri. Ef stjórnarsáttmálinn er skoðaður má 

sjá ríkisstjórnin efndi stóran hluta þess sem hún einsetti sér þar. Einnig komu upp 

nokkur mál sem voru ekki stjórnarsáttmálanum sem þó var ráðist í vegna þess að þau 

samrýndist stefnu ríkisstjórnarinnar. 

 
179 

Ríkisstjórnin eftir breytingarnar 11. maí 1999. Frá vinstri: Ingibjörg Pálmadóttir, Geir H. Haarde, Björn 
Bjarnason, Davíð Oddson, Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands, Halldór Ásgrímsson, Finnur 
Ingólfsson, Halldór Blöndal, Ólafur Davíðsson ríkisráðsritari og Páll Pétursson 

 

Ríkisstjórnin frá 1995-1999 var iðin og þrátt fyrir að deila megi um þau mál 

sem hún kom í gegn verður ekki tekið af henni að hún flestu sem hún ætlaði sér í 

gegn. Ef stjórnarsáttmálinn er skoðaður má sjá að ríkisstjórnin tók á lang flestum 

málum sem stefnt var að, sama hvort það voru stór mál eða smá. Nægir það að nefna 

mál sem áður hefur verið fjallað um líkt og endurskoðun kosningalöggjafarinnar, 

                                                
179 Mynd 2. 
181 Morgunblaðið, 4. maí 1999, bls. 6. 
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endurskoðun heildstæðra laga um dómstóla, breytt staða þjóðkirkjunnar, endurskoðun 

húsnæðislána, breyting á lífeyrisjóðskerfinu, kerfisbreytingar í heilbrigðismálum, 

aukin réttindi sjúklinga, stofnun áfengis- og vímuvarnarráðs, þrír stóriðjusamningar 

voru samþykktir, heildarstefna um upplýsingatækni var mótuð, námskrá grunnskóla 

og framhaldsskóla var endurskoðuð, ný íþróttalög samþykkt, ráðist var í stórar 

vegaframkvæmdir eins og Hvalfjarðargöng, nýr búvörusamningur var samþykktur á 

Alþingi. Öll þessi upptöldu mál voru í stjórnarsáttmálanum og unnið í þeim að 

einhverju leyti. Þó voru nokkuð mál sem í stjórnarsáttmálanum sem voru ekki efnd 

eða lítið unnið í, líkt lækkun húshitunarkostnaðar og launamunur kynjanna eins og 

fjallað var um áður. 

Einnig komust mörg mál af stað þó ekki hafa náðst að klára þau á 

kjörtímabilinu. Þar má nefna vinnu auðlindarnefndarinnar sem skilaði frá sér ítarlegri 

skýrslu á næsta kjörtímabili, og ný fæðingarorlofslög voru sett á næsta kjörtímabili 

sem jafnaði rétt karla og kvenna til töku fæðingarorlofs.  

Í efnahags og utanríkismálum bar þetta helst. Í efnahagsmálum ríkti stöðuleiki og 

skilyrði voru sköpuð fyrir hagvöxt eins og stefnt var að. Störfum fjölgaði og 

atvinnuleysi minnkaði, nýsköpun ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum hjálpaði þar til. 

Ríkissjóður var rekinn með afgangi í fyrsta skipti í langan tíma, einkavæðing 

ríkisfyrirtækja hélt áfram og skattakerfinu var breytt. Í utanríkismálum var lögð meiri 

áhersla á þau viðskiptatækifæri sem liggja út um allan heim og ákveðið var að styrkja 

viðskiptatengsl Íslands með því að stofna Viðskiptaþjónustu utanríkisráðuneytisins. 

Einnig var samið á ný um veru Bandaríkjahers á Íslandi. Sú stefna að var rekin af 

báðum stjórnarflokkum að Ísland ætti ekki ganga í Evrópusambandið. 

Ríkisstjórnarsamstarfi Sjálfsstæðisflokks og Framsóknarflokks fylgdi líka ró 

sem hafði góð áhrif á almenning. Stöðuleiki samstarfsins var mikill. Það var ekki 

mikið um opinberar deilur á milli flokkanna í fjölmiðlum ólíkt því sem viðgekkst í 

samstarfinu kjörtímabilið áður. Ríkisstjórnarsamstarfið var líka aldrei í hættu á að 

springa eins og hafði verið langvarandi ástand íslenskri pólitík síðustu tíu árin á 

undan.  

Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks naut ágætis vinsælda 

nánast allt kjörtímabilið í skoðanakönnunum. Þar að auki bar Davíð Oddsson höfuð 

yfir herðar annarra stjórnmálamanna í vinsældakosningum fjölmiðla. Rétt fyrir 

kosningarnar 1999 gerði Sjálfstæðisflokkurinn könnun sem sýndi að 64% landsmanna 

vildu Davíð Oddson áfram sem forsætisráðherra.181 
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Skoðanakannanir sem gerðar voru á kjörtímabilinu sýna að ríkisstjórnin naut 

ágætis vinsælda í gegnum kjörtímabilið. Oftast var fylgi ríkisstjórnarinnar í kringum 

55%. Lægsta mælanlega fylgið var 40,2% í maí 1997. 182 Hæsta mælanlega fylgi var 

70% í nóvember 1998.183 

Fylgi ríkisstjórnarflokkanna var upp og niður allt kjörtímabilið eins og gengur 

og gerist. Hæst fór fylgi Sjálfstæðisflokksins í 50,6% eða hreinan meirihluta í könnun 

DV í febrúar 1998,184 lægst fór það í 36% í maí 1997,185 eða einu prósenti undir 

kjörfylgi í kosningunum 1995. Framsóknarflokkur var undir kjörfylgi í 

skoðanakönnununum nánast allt kjörtímabilið. Flokkurinn fór hæst í 26,6% í 

september 1995186 eftir að vera nýkomnir í ríkisstjórn en fór lægst í 13.1% í könnun 

sem Gallup gerði í mars 1999187. 

Í stjórnarsáttmálanum 1995 var boðað að lögð yrði fyrir Alþingi „verkefnaskrá 

fyrir einsök ráðuneyti þar sem gerð verður grein fyrir þeim verkefnum sem 

ríkisstjórnin hyggist ljúka á kjörtímabilinu.“188 Ekkert varð þó úr því sem er leitt, 

sérstakleg fyrir sagnfræðinga og aðra fræðimenn sem þurfa að vinna með upplýsingar 

frá þessum ríkisstjórnum. Aftur á móti var árið 2004 gefin út bókin Stjórnarráð 

Íslands 1964, saga ríkisstjórna og helstu framkvæmdir 1983-2004 í samstarfi við 

ríkisstjórnina og menntamálaráðuneytið. Það verk rekur helstu framkvæmdir 

ríkisstjórna á þessum árum. 

Ljóst er að bankahrunið á Íslandi á haustmánuðum 2008 gæti í framtíðinni haft 

áhrif á skoðun Íslendinga á verk ríkisstjórnarinnar á kjörtímabilinu 1995-1999. En 

þangað til hafði verið litið jákvæðum augum á verk ríkisstjórnarinnar. Eftir hrunið 

fóru margar gagnrýnisraddir á loft. Frá tímabilinu 1995-1999 var helst gagnrýnt 

stofnun Fjármálaeftirlitsins, en eftirlitið þótti of veikt og samvinna þess með 

Seðlabankanum, sem við stofnun eftirlitsins var lögð rík áhersla á að yrði gott, var þó 

nokkuð ábótavant. Einnig var einkavæðing ríkisbankanna gagnrýnd og þó svo að hún 

hafi ekki náð í gegn á kjörtímabilinu hófst vinna við einkavæðingu bankanna á 

kjörtímabilinu. Þótti mörgum eftirá að hyggja of geyst farið og hefði mátt taka meiri 

tíma í nokkrar framkvæmdir, líkt og einkavæðinguna, stofnun fjármálaeftirlitsins, 

                                                
182 Morgunblaðið, 31. maí 1997, bls. 14. 
183 Morgunblaðið, 19. nóvember 1998, bls. 10. 
184 DV, 11. febrúar 1998, bls. 2. 
185 Morgunblaðið, 31. maí 1997, bls. 2. 
186 Morgunblaðið, 23 september 1995, bls. 8. 
187 Morgunblaðið, 6. mars 1999, bls. 6. 
188 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 23. apríl 1995. Bls. 8. 
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stóriðjuframkvæmdir, breytingar á 90% lánum fyrir íbúðarhúsnæði svo eitthvað sé 

nefnt. Svo komu aðrar gagnrýnisraddir þar sem spurt var af hverju aðild að 

Evrópusambandinu var ekki rædd og í framhaldi því afhverju ekki var skoðuð 

upptaka annars gjaldmiðils og þá helst Evruna. Vegna hrunsins fór í gang 

endurskoðun á verkum ríkisstjórnarinnar 1995-1999 og gæti verið að í framtíðinni 

verði litið á verk hennar öðrum augum. Nú er of fljótt um það að fullyrða enda ekki 

öll kurl komin til grafar í því máli. 

 

7.1 Stjórnarandstaðan 

Hlutverk stjórnarandstöðu er að veita lýðræðislegt aðhald með því að benda á 

veikleika í stefnu stjórnarinnar og bjóða upp á aðra valkosti við lausn mála. 

Stjórnarandstaðan á árunum 1995-1999 fór í gegnum miklar breytingar; gamlir 

flokkar leystust upp og nýir flokkar voru stofnaðir. Svo miklar voru breytingarnar að í 

kosningunum 1999 var enginn stjórnarandstöðuflokkur í framboði sem hafði boðið 

sig fram til kosninga 1995. 

Það var lengi búið vera markmið meðal vinstrimanna á Íslandi að sameinast í 

einn stóran hóp með miklu kjörfylgi, líkt og Sjálfstæðisflokkurinn var fyrir hægri 

menn. Margir stjórnmálamenn á vinstri kantinum þóttust hafa stofnað þann flokk eða 

sögðu að flokkurinn sinn væri sá flokkur, þó fylgi í kosningum hafði ætíð sannað 

annað. Í borgarstjórnarkosningum árið 1994 sameinuðust allir minnihlutaflokkarnir í 

Reykjavík í eitt bandalag, hinn svokallaði R-lista. Niðurstaðan var mikill sigur og loks 

var búið að leggja Sjálfstæðisflokkinn á heimavelli. 

Það var því komin reynsla á að vinstri menn gætu sameinast og unnið sigur. 

Það reyndi þó ekki á þetta í kosningunum 1995, en þar klofnuðu vinstri flokkarnir enn 

frekar þegar Jóhanna Sigurðardóttir stofnaði Þjóðvaka. En á kjörtímabilinu 1995-1999 

var Samfylkingin stofnuð, fyrst sem kosningabandalag en síðan sem formlegur 

stjórnmálaflokkur. Að Samfylkingunni komu Alþýðuflokkurinn, Þjóðvaki, 

Alþýðubandalagið og Kvennalistinn. Flokkurinn stendur fyrir jafnaðarstefnu í anda 

stórra jafnaðarflokka sem finna er á Norðurlöndum. Samfylkingin lýsir sér sem 

„sameining jafnaðarmanna, félagshyggjufólks og kvenfrelsissinna“189 

                                                
189 Vef. „Flokkur jafnaðar og réttlætis“, <http://xs.is/Forsida/Umflokkinn/>. 
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Af stóru sameiningu vinstri manna varð þó ekki. Hluti úr hinum nýmyndaða 

flokki klofnaði strax úr flokknum, en þeim fannst að hinn ný stofnaði flokkur færi 

langt frá þeim málefnum sem þeirra pólitíska samviska boðaði. Klofnaða fylkingin 

með Steingrím J. Sigfússon í forsvari stofnaði flokkinn Vinstri hreyfingin – grænt 

framboð. Sá flokkur var vinstrisinnaðri en Samfylkingin og stendur lengst til vinstri í 

íslenskum stjórnmálum. Helsta stefna hans er að „tvinna saman félagshyggja og 

umhverfisvernd“ og þykir flokkurinn róttækur í báðu.190 

Kvennalistinn hætti starfsemi á kjörtímabilinu. Talið var að konur þyrftu ekki 

sinn eigin flokk til að hafa möguleika að komast í stjórnmál og í forystu flokka. 

Jafnrétti var að aukast bæði í hugum fólks og í verki. Skiptust flokksmenn hans að 

mestu niður í nýju vinstri flokkanna tvo. 

Á kjörtímabilinu varð einnig klofningur úr Sjálfstæðisflokki. Sverrir 

Hermannsson sem lengi hafði verið þingmaður og ráðherra fyrir Sjálfstæðisflokkinn, 

en var nú einn af bankastjórum Landsbankans, sá sig neyddan til að stofna flokk. 

Kostnaðarsamar laxveiðiferðir Landsbankans þóttu hneykslanlegar og urðu til þess að 

bankastjórar bankans urðu að segja af sér. Sverrir sór af sér sakirnar og sagðist hafa 

gengið inn í kerfi og ekki vitað betur. Sverrir stofnaði í kjölfarið Frjálslynda flokkinn. 

Hann afneitaði því sem hann kallaði, nýfrjálshyggjustefnu Sjálfstæðisflokksins og 

sagðist ekki lengur þekkja flokkinn og því ekki getað stutt hann.191 Það var þó ekki 

persónulegur málsstaður Sverris sem varð aðalmálefni flokksins heldur andstaða 

flokksins við kvótakerfið og þá sérstaklega á Vestfjörðum.  

Þrátt fyrir þessar róttæku breytingar á stjórnarandstöðunni fengu flokkarnir 

einungis svipaða niðurstöðu í kosningum 1995 og 1999.  

                                                
190 Vef. „Stefna VG“, <http://www.vg.is/stefna/>. 
191 Morgunblaðið, 1. maí 1999, bls. 18. 



  56 

 

8 Alþingiskosningarnar 1999 og samstarf endurnýjað 

Alþingiskosningar eru stærsti mælikvarðinn á gengi ríkisstjórna. Eðli málsins 

samkvæmt, ef ríkisstjórn stendur sig vel fær hún góða kosningu og áframhaldandi 

umboð frá fólkinu í landinu, en ef kjósendur eru ósáttir með framkvæmdir 

ríkisstjórnarinnar þá eru kosningar tækifærið til að segja hug sinn og veita öðrum 

umboð sitt. 

 

8.1 Alþingiskosningarnar 1999 

Alþingiskosningarnar 1999 þóttu með rólegra móti þrátt fyrir nýja flokka með nýjar 

áherslur. Sjálfstæðisflokkurinn lagði áherslu á áframhaldandi stjórnun og að byggja 

ætti á árangri síðustu átta ára sem flokkurinn hefði verið í forystu í landsmálum. 

Andstæðingar Sjálfstæðisflokksins sögðu að þeirra kosning snerist aðallega um tvo 

hluti: Davíð og góðærið. Mikið væri lagt upp með ímynd Davíðs sem var einkar 

vinsæll um þessar mundir og að Sjálfstæðisflokkurinn hafi skapað hið svokallaða 

góðæri. Framsóknarflokkurinn lagði áherslu á árangur sinn í ríkisstjórn síðastliðin 

fjögur ár og benti meðal annars á góðan árangur sem náðst hafði í atvinnumálum. 

Athygli vakti áherslan á baráttuna við fíkniefni þar sem flokkurinn lofaði að eyða 

1000 milljónum í baráttuna við fíkniefni. Rætt var um fjárframlög til stjórnmálaflokka 

og hvort gera ætti þau gegnsæ. Klofningsframboð úr Sjálfstæðisflokki, Frjálslyndi 

flokkurinn, var nefndur „einnar stefnu flokkur“, en langmestur þungi flokksins fór í 

það að fjalla um fiskveiðistjórnun Íslendinga. Náðu þeir að stjórna umræðunni og var 

tal um breytingar eða aflagningu á kvótakerfinu aðalmálið í kosningunum. 

Samfylking og Vinstri grænir lýstu yfir markmiði sínu að mynda vinstri stjórn. 

Málefni um kjör aldraða og öryrkja voru nokkur hitamál. Baráttusamtökum þeirra 

fannst að umbjóðendur sínir hefðu verið látnir sitja á hakanum. 

Gengið var til kosninga laugardaginn 8. maí 1999. Úrslit kosninganna voru á 

þann veg að Framsóknarflokkur fékk 18,4% atkvæða, Frjálslyndi flokkurinn fékk 

4,2% atkvæða, Samfylkingin 26,8% atkvæða, Sjálfstæðisflokkur 40,7% atkvæða, og 
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Vinstrihreyfingin – grænt framboð 9,1% atkvæða.192 Eins og sjá má bætti 

Sjálfstæðisflokkurinn við sig 3% sem var góður árangur miðað við að hafa setið í 

ríkisstjórn í samtals 8 ár samfleytt. Framsóknarflokkurinn missti aftur á móti rúm 5% 

af sínu fylgi, fer frá 23,3% niður í 18,4% og voru það þeim mikil vonbrigði.. Nýju 

flokkarnir fengu eftirfarandi: Samfylkingin  26,8%, Vinstri grænir rúm 10% og 

Frjálslyndi flokkurinn  4,2%. Þrátt fyrir þetta var umræðan þannig að sigurinn hjá 

nýju flokkunum virtist meiri því minna fylgi sem þeir höfðu. Árangur Frjálslynda 

flokksins að koma inn tveimur mönnum var mikill sigur, því ekki var reiknað með að 

þeir næðu inn manni. Vinstri grænir voru hæstánægð með sín 10% og náðu að sanna 

sig sem alvöru kosningaafl í sínum fyrstu kosningum, en nokkur efi var búinn að vera 

uppi með það í þjóðfélaginu. Samfylkingin fékk fína kosningu eða rúm 27% í sínu 

fyrstu kosningum en samt voru þó nokkur vonbrigði með það innan flokksins. 

Aðallega vegna þess að flokkurinn var búinn að miða hátt og setja sig til höfuðs 

Sjálfstæðisflokknum en endaði með rúmum 15% minn fylgi. En engu að síður var 

flokkurinn orðinn sá næsti stærsti á landsvísu.  

 

8.2 Áframhaldandi samstarf 

Líkt og 1995 hélt ríkisstjórnin velli og þurfti því Davíð Oddson ekki að biðjast lausnar 

fyrir ríkisstjórn sína. Strax á mánudeginum 10. maí, tveim dögum eftir kosningar, 

samþykktu þingflokkar sjálfstæðis- og framsóknarmanna að hefja viðræður um 

áframhaldandi samstarf daginn eftir.193 Flokkarnir fóru sér engu óðslega og gáfu sér 

tíma við semja nýjan stjórnarsáttmála og skiptingu ráðuneyta. Við gerð nýs 

stjórnarsáttmála réðu varaformenn flokkanna, þeir Finnur Ingólfsson og Geir H. 

Haarde, gangi mála. Þann 28. maí, eða 20 dögum eftir kosningarnar, tók svo ný 

ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks við völdum.194 Ekkert varð því úr 

að þriggja flokka vinstri stjórn mynduð með Vinstri grænum, Samfylkingu og 

Framsóknarflokki, þrátt fyrir loforð Vinstri grænna og Samfylkingar í fjölmiðlum um 

að gefa Halldóri Ásgrímssyni forsæti þeirrar stjórnar. 

                                                
192 Vef. „Úrslit alþingiskosninga 1963-2007“, 
<http://hagstofa.is/Hagtolur/Kosningar/Althingiskosningar>. 
193 Morgunblaðið, 11. maí 1999, bls. 84.  
194 Morgunblaðið, 28. maí 1999, bls. 72. 
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Nokkur uppstokkun varð á ráðherraliði ríkisstjórnarinnar. Tveir ráðherrar létu 

af embætti á síðasta ríkisstjórnarfundi fráfarandi stjórnar þann 10. maí 1999. Það voru 

þeir Guðmundur Bjarnason fyrir Framsókn og Þorsteinn Pálsson fyrir 

Sjálfstæðisflokk. Auk þess lét Halldór Blöndal af ráðherraembætti og varð nú forseti 

Alþingis. Fimm nýir ráðherrar tóku sæti í ríkisstjórn. Þau Sólveig Pétursdóttir, Árni 

Mathiesen og Sturla Böðvarsson fyrir Sjálfstæðisflokk og fyrir Framsóknarflokk voru 

það þau Guðni Ágústsson og Siv Friðleifsdóttir. Fjölgaði var um tvö ráðuneyti þar 

sem embætti umhverfis- og landbúnaðarmála var nú skipt niður í tvö mismunandi 

ráðuneyti líkt og með embætti dóms-, kirkju- og sjávarútvegsmála. Þess vegna 

fjölgaði ráðherrum ríkisstjórnarinnar um tvo og voru nú 12 talsins, sex úr hvorum 

flokki.  

Ráðherrar í áframhaldandi ríkisstjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks voru 

eftirtaldir: Fyrir Sjálfstæðisflokk, Davíð Oddson forsætisráðherra og ráðherra 

Hagstofu Íslands, Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra, Björn Bjarnason 

menntamálaráðherra, Geir H. Haarde fjármálaráðherra, Sólveig Pétursdóttir 

dómsmálaráðherra og Sturla Böðvarson samgönguráðherra. Fyrir 

Framsóknarflokkinn, Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra, Finnur Ingólfsson 

iðnaðar- og viðskiptaráðherra en síðar á kjörtímabilinu tók Valgerður Sverrisdóttir við 

því embætti, Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra, Ingibjörg Pálmadóttir 

heilbrigðisráðherra en síðar á kjörtímabilinu tók Jón Kristjánsson við því embætti, 

Páll Pétursson félagsmálaráðherra og loks Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra.195 

Markmið ríkisstjórnarinnar var að vinna í áfram í anda þeirra megin 

sjónarmiða sem lýst er í stjórnarsáttamálanum frá 1995. Höfuðáhersla var lögð á að 

viðhalda stöðuleika efnahagslífsins og örva efnahags- og atvinnulíf til aukinnar 

verðmætasköpunar. Margt var eðlileg framþróun frá síðasta kjörtímabili, líkt og sala 

ríkisbankanna og áframhaldandi stóriðjuframkvæmdir með byggingu 

Kárahnjúkavirkjunar. Nýjar áherslur voru helst í fjölskyldu-, fíkniefna og 

byggðarmálum, en Framsóknarflokkurinn hafði lagt mikla áherslu á þessi málefni í 

kosningabaráttunni. Einnig var markmiðið að reyna að skapa sátt og endurskoða 

fiskveiðistjórnunarkerfið sem var mál málanna í kosningunum 1999. 

                                                
195 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld. Bls. 535. 
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9 Lokaorð 

Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks var við völd í 1496 daga. Á 

þessum dögum var margt afrekað. Búið er að kynna þær framkvæmdir sem ráðist var í 

og farið yfir stutt mat á þeim. En fyrir hvað ætli ríkisstjórnarinnar verði minnst? 

Úr mörgu er að velja en í framtíðinni verður þessarar ríkisstjórnar minnst fyrir 

breytinga á fjármálakerfinu, einkavæðingu, aukinnar frelsisvæðingu og hagræðingu í 

ríkisfjármálum. Einnig fyrir góðan árangur í atvinnumálum, fyrir að taka upp 

stóriðjustefnu og ná að laða að erlenda fjárfesta með breytingum á skattakerfinu til að 

reisa hér verksmiðjur. Í utanríkismálum ber helst ný stefna um að nota 

utanríkisþjónustuna frekar til kynningar á Íslandi á sviði viðskipti og iðnaðar. 

Fjárútgjöld til ráðuneytisins hækkuðu nokkuð en ekki hefur verið mikið rætt um 

árangurinn. Ber þó líka að nefna aðgerðir ríkisstjórnar til að halda Bandaríkjaher á 

Íslandi, sem tókst um tímasakir en mistókst að lokum vegna áherslubreytinga 

Bandaríkjamanna í varnarmálum. Í heilbrigðismálum er minnistæðust deilan um 

miðlægan gagnagrunn. Eftir bankahrunið 2008 verður eflaust ríkisstjórnarinnar einnig 

minnst fyrir hraðan sem hér ríkti í fjármálakerfinu, stofnun Fjármálaeftirlitsins og 

deilt verður meir á einkavæðinga framkvæmdir ríkisstjórnarinnar. 

Ríkisstjórnin naut mikillar vinsælda nánast allt kjörtímabilið. Enda var það 

ekki furða. Ástandið í landinu var gott, það ríkti góðæri á kjörtímabilinu. Kaupmáttur 

jókst, atvinnuleysi minnkaði og sakttar lækkuðu. Ísland mældist einnig sífellt ofar í 

alþjóðlegum mælingum. 

Enn fremur verður ríkisstjórnarinnar minnst vegna þeirra manna sem stjórnuðu 

henni. Davíð Oddson og Halldór Ásgrímsson fara þar hæst enda formenn þeirra 

flokka sem stóðu að samstarfinu. Davíð Oddson var sigursæll stjórnmálamaður á 

sínum ferli og aldrei var neinn lognmolla í kringum hann. Óvænt brottför Finns 

Ingólfssonar úr pólitík kjörtímabilið síðar þótti líka athyglisverð, svo virtist sem hann 

hafði ekki lengur áhuga á að starfa í pólitík, en mikið var deilt á hans störf á 

kjörtímabilinu. 

 Flest þau málefni og framkvæmdir sem eru rakin í ritgerðinni eru að finna í 

stjórnarsáttmálanum frá 1995. Önnur mál sem nefnd hafa verið hafa fundist í gegnum 

rannsóknir á kjörtímabilinu. Hér var farið yfir stór málefni sem sum munu seint 
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gleymast á Íslandi en einnig hefur verið minnst á önnur minna eftirtektarverð málefni 

sem hafa safnað ryki frá því að þeim var komið í gang og er vel að viðra þau aðeins 

hér. Mest áhersla hefur þó verið lögð á helstu framkvæmdir, stefnur og málefni 

ríkisstjórnarinnar, og reynt að kafa ofan í þau atriði. Rétt er að taka fram í lokin að 

verk ríkisstjórnarinnar voru auðvitað mun fleiri. Til að kynna sér ítarlega verk 

ríkisstjórnar mælir höfundur með Alþingstíðindum frá tímabilinu og með bókinni 

Stjórnarráð Íslands 1964-2004, sem vitnað er í ritgerðinni.  
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Skrá yfir myndir, myndrit og töflur 

Mynd 1. Önnur ríkisstjórn Davíðs Oddsonar, myndin er tekin af heimasíðu 

Stjórnarráðs Íslands og hægt er að nálgast hana undir slóðinni 

<http://www.stjornarrad.is/rikisstjorn/nr/28>.  

Mynd 2. Önnur ríkisstjórn Davíðs Oddsonar eftir breytingar, myndin er tekin af 

heimasíðu Stjórnarráðs Íslands og hægt er að nálgast hana undir slóðinni 

<http://www.stjornarrad.is/rikisstjorn/nr/28>. 

Myndrit 1. Sett saman úr upplýsingum frá vefsíðu Hagstofu Íslands. „Úrslit 

alþingiskosninga 1963-2007“, hægt er að nálgast upplýsingarnar undir slóðinni 

<http://hagstofa.is/Hagtolur/Kosningar/Althingiskosningar>. 

Myndrit 2. Sett saman úr upplýsingum frá vefsíðu Hagstofu Íslands „Atvinnuþáttaka, 

atvinnuleysi, vinnutími og fjöldi starfandi – árstölur 1991-200“, hægt er að 

nálgast upplýsingarnar undir slóðinni <http://hagstofa.is/Hagtolur/Laun,-tekjur-

og-vinnumarkadur/Vinnumarkadur>. 

Tafla 1. Tafla sett saman úr upplýsingum frá Einkavæðing 1996-1999. Skýrsla 

framkvæmdarnefndar um einkavæðingu, Reykjavík, 1999, bls 9. 
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Viðauki 

STEFNUYFIRLÝSING 

RÍKISSTJÓRNAR SJÁLFSTÆÐISFLOKKS OG 

FRAMSÓKNARFLOKKS 1995 

 

Með myndun ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hefst ný 

framfarasókn þjóðarinnar. Undirstöður velferðar verða treystar og sköpuð skilyrði 

fyrir bættri afkomu heimilanna í landinu. Áhersla verður lögð á samheldni 

þjóðarinnar, samvinnu vinnuveitenda og launþega, dreifbýlis og þéttbýlis. 

Efnahagslegur stöðugleiki og jafnvægi í ríkisfjármálum eru forsenda framfara, lágra 

vaxta, öflugs atvinnulífs og atvinnuöryggis. Framtak einstaklinga verður virkjað í 

þágu aukinnar verðmætasköpunar. Á þann hátt verður stuðlað að hagsæld, 

félagslegum umbótum og afkomuöryggi. Vegur menntunar og rannsókna verður 

aukinn, en það er forsenda nýsköpunar í atvinnulífinu. Unnið verður að markaðssókn 

fyrir íslenskar vörur og þjónustu á erlendum mörkuðum, samstarfi við erlend fyrirtæki 

og þjóðir svo og fjárfestingu erlendra aðila á Íslandi. Ný upplýsingatækni verður nýtt í 

þágu efnahagslegra framfara og uppbyggingar í atvinnulífinu, vísindarannsókna, lista 

og hvers kyns menningarmála. 

Með aðgerðum sínum á kjörtímabilinu hyggst ríkisstjórnin gera landsmönnum kleift 

að ganga bjartsýnir og með reisn inn í 21. öldina. 

Meginmarkmið ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks eru þessi: 

· Að viðhalda stöðugleika í efnahagsmálum og skapa skilyrði fyrir hagvöxt. Hagstætt 

raungengi og sambærilegir vextir og í helstu samkeppnislöndum eru undirstaða öflugs 

atvinnulífs og forsenda þess að störfum fjölgi. Með auknum fjárfestingum og 

nýsköpun í atvinnulífi verður unnið gegn atvinnuleysi. 

· Að ná jafnvægi í ríkisfjármálum á kjörtímabilinu. Áhersla verður lögð á ráðdeild og 

að treysta stoðir velferðarinnar. Í þeim tilgangi er brýnt að stöðva sjálfvirkni í 

útgjöldum ríkissjóðs. Unnið verður að kerfisbreytingum í þeim tilgangi að nýta sem 

best fjármuni sem varið er til heilbrigðis- og menntamála, einstakra atvinnugreina og 
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opinberra framkvæmda. Kannað verður hvort lífeyrissjóðir geti leyst af hólmi einstaka 

þætti almannatryggingakerfisins. Teknar verða upp viðræður við sveitarfélögin um 

alvarlegan hallarekstur þeirra og leiðir til að bregðast við þeim vanda. 

 · Að vinna að nýskipan í ríkisrekstri, t.d. með auknum útboðum, sameiningu 

stofnana, þjónustusamningum, breyttu launakerfi og aukinni ábyrgð stjórnenda. Stefnt 

verður að meiri hagkvæmni við opinberar framkvæmdir. Unnið verður að því að gera 

ríkisrekstur einfaldari en um leið skilvirkari. Aðstöðumunur verður jafnaður þar sem 

ríkið stundar atvinnurekstur í samkeppni við einkaaðila. Arðsemiskröfur verða gerðar 

til fyrirtækja ríkisins. 

· Að taka upp samstarf við aðila vinnumarkaðarins um endurskoðun á skoðun á 

skattkerfinu með það að markmiði að draga úr skattsvikum, lækka jaðarskatta, 

einfalda skattkerfið og auka jafnræði innan þess. Með skattaívilnunum verður 

almenningur hvattur til að leggja áhættufé í atvinnufyrirtæki. Undirbúningi þessara 

skattabreytinga verður lokið á árinu 1996. Skattalegt umhverfi fyrirtækja verði eins og 

best gerist í samkeppnislöndum þannig að ekki þurfi að gera sérsamninga við erlend 

fyrirtæki um skattaafslætti til að þau fáist til að starfa hér á landi. 

· Að leggja fram áætlun um verkefni á sviði einkavæðingar sem unnið verður að á 

kjörtímabilinu. Áhersla verður lögð á að breyta rekstrarformi ríkisviðskiptabanka og 

fjárfestingarlánasjóða. Það á einnig við um fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkisins sem 

eru í samkeppni við einkaaðila. Unnið verður að sölu ríkisfyrirtækja á kjörtímabilinu í 

samræmi við ákvarðanir Alþingis. 

· Að tryggja stöðug og góð rekstrarskilyrði útflutningsgreina og stuðla að nýsköpun 

og sókn í vöruþróun og markaðssetningu. Að mestu er byggt á aflahlutdeildarkerfi í 

sjávarútvegi, en banndagakerfi svonefndra krókabáta verður tekið til endurskoðunar. 

Skapað verður svigrúm til að rétta hlut þeirra aflamarksbáta sem harðast hafa orðið úti 

vegna minnkandi þorskafla. Öflugar líffræði- og hagkvæmnirannsóknir eru forsenda 

skynsamlegrar fiskveiðistjórnar og eðlilegrar þróunar hennar. Sérstök áhersla verður 

lögð á að bæta umgengni um auðlindir sjávar. Tryggja þarf hagsmuni Íslands varðandi 

veiðar utan fiskveiðilögsögunnar með því að afla málstað Íslands fylgis á 

alþjóðavettvangi og með samningum við aðrar þjóðir. Stefnt er að því að festa í 

stjórnarskrá ákvæði um að auðlindir sjávar séu sameign íslensku þjóðarinnar og að 

stjórn fiskveiða og rétti til veiða skuli skipað með lögum. 
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· Að taka búvörusamninginn frá 1991 til endurskoðunar, sérstaklega með tilliti til þess 

mikla vanda sem sauðfjárbændur standa frammi fyrir. Skapað verður svigrúm til 

aukinnar hagræðingar í landbúnaði og úrvinnslugreinum hans og gripið til þeirra 

hliðaraðgerða sem óhjákvæmilegar eru. Í því sambandi er mikilvægt að taka tillit til 

hugsmuna neytenda. Treysta verður tekjugrundvöll bænda. Í því felst m.a. að losa um 

framleiðsluhömlur og auka sveigjanleika í framleiðslustjórn, stuðla að nýsköpun og 

fjölbreyttari atvinnu til sveita og auðvelda bændum breytingar á búháttum eða 

búskaparlok. Átak í útflutningi landbúnaðarafurða verður stutt, sérstaklega á 

grundvelli nýrra laga um vöruþróun og markaðssókn sem byggist á hreinleika og 

hollustu afurðanna. Rannsóknir og þróunarstarf á þessum sviðum verður eflt. Unnið 

verður að gróðurvernd og landgræðslu með það að markmiði m.a. að stöðva 

landeyðingu. Áherslur í landgræðslu og skógrækt miðist jafnframt við að auka hlut 

bænda í framkvæmdum. Verkefnum verður raðað með það fyrir augum að mæta 

samdrætti í hefðbundnum búskap. 

· Að efla byggð í landinu með traustum og góðum samgöngum þannig að gæði 

landsins og aðrar auðlindir til lands og sjávar nýtist með hagkvæmum hætti. Með 

verkefnaflutningi frá ríki til sveitarfélaga og ákvörðun um staðsetningu opinberra 

stofnana verður stuðlað að eflingu þjónustukjarna. Unnið verður að lækkun 

húshitunarkostnaðar. Starfsemi og skipulag Byggðastofnunar, 

Atvinnuleysistryggingasjóðs og atvinnuráðgjafa verður tekið til endurskoðunar í því 

skyni að þessir aðilar geti í sameiningu stuðlað að sókn og uppbyggingu atvinnulífsins 

um land allt. 

· Að tryggja öllum tækifæri til náms án tillits til búsetu og efnahags. Þörfum 

einstaklinga fyrir endurmenntun og fullorðinsfræðslu verður sinnt. Flutningi 

grunnskóla til sveitarfélaga verður lokið í samkomulagi við þau og í samráði við 

samtök kennara. Framhaldsskólar verða efldir, ekki síst starfsnám og verkmenntun. 

Unnið verður áfram að uppbyggingu og þróun Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri 

og listnáms á háskólastigi. Öflugt rannsókna- og þróunarstarf er forsenda 

framfarasóknar í íslensku atvinnulífi. Nýta verður sem best fjármagn sem varið er í 

því skyni og tryggja að bæði nýjar og hefðbundnar atvinnugreinar eigi jafnan aðgang 

að rannsóknafé. Lög og reglur um Lánasjóð íslenskra námsmanna verða endurskoðuð. 

Nýsköpunarsjóður námsmanna verður studdur og þátttaka námsmanna í 

rannsóknastarfi verður aukin. 
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 · Að standa vörð um íslenska tungu og þjóðmenningu og stuðla eins og kostur er að 

öflugu lista- og menningarlífi sem aðgengilegt sé öllum landsmönnum. Stuðningur 

við menningarstarfsemi miðist við að efla skilning Íslendinga á eigin menningu, 

ávaxta menningararfleifð þjóðarinnar og auka þekkingu landsmanna á menningu 

annarra þjóða. 

· Að lánstími húsnæðislána frá Húsnæðisstofnun verði breytilegur þannig að í stað 25 

ára eins og nú er verði hann á bilinu 15-40 ár. Sérstök áhersla verður lögð á að hjálpa 

ungu fólki til þess að eignast sína fyrstu íbúð. Þeim sem greiða af eldri 

fasteignaverðbréfum Húsnæðisstofnunar verður gefinn kostur á lengingu lána. Stuðlað 

verður að því að einstaklingar sem eiga í alvarlegum greiðsluerfiðleikum hafi 

möguleika á því að ná tökum á fjármálum sínum. Stefnt verður að því að flytja 

almenna húsnæðislánakerfið frá Húsnæðisstofnun yfir í bankakerfið. 

· Að stuðla að hagkvæmni og auka fjölbreytni í rekstri heilbrigðisstofnana. Lögð 

verður sérstök áhersla á þátt forvarna- og fræðslustarfs í heilbrigðismálum, þ.á.m. til 

að draga úr neyslu vímuefna. Komið verður á markvissara samstarfi og 

verkaskiptingu milli sjúkrahúsanna í landinu. Sett verða ný lög um almannatryggingar 

þar sem réttur þeirra sem raunverulega þurfa á bótum að halda verður betur tryggður 

en nú er. Tryggingastofnun verður gerð virkari í eftirliti með útgreiðslum og 

sjúkratryggingum, svo og þeirri þjónustu sem stofnunin kaupir. 

· Að endurskoða vinnulöggjöfina með það að markmiði að stuðla að stöðugleika, 

ábyrgð samningsaðila og auknum áhrifum einstakra félagsmanna í stéttarfélögum. 

· Að treysta starfsgrundvöll lífeyrissjóðakerfisins þannig að allir landsmenn njóti 

sambærilegra lífeyrisréttinda. Tryggja þarf aukið valfrelsi í lífeyrissparnaði og 

innleiða samkeppni milli lífeyrissjóða. Sett verða almenn lög um starfsemi 

lífeyrissjóða þar sem m.a. verða tryggð bein áhrif sjóðsfélaga á stefnumörkun og 

stjórn sjóðanna. einnig verða sett lög um stöðu og hlutverk séreignasjóða 

lífeyrisréttinda. Leitað verður samkomulags við lífeyrissjóði um að þeir verji auknum 

hluta af árlegu ráðstöfunarfé sínu til fjárfestingar í atvinnulífinu. 

· Að vinna gegn launamisrétti af völdum kynferðis. Stuðlað verður að jafnari 

möguleikum kvenna og karla til að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína. 

· Að endurskoða kosningalöggjöfina með það fyrir augum að hún verði einfaldari og 
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tryggi jafnara vægi atkvæða milli kjördæma. 

· Að setja reglur er tryggi aðgang borgaranna að upplýsingum hjá stjórnvöldum. 

Dregið verði úr skrifræði í samskiptum borgaranna við stjórnvöld og óþarfa laga- og 

reglugerðaákvæði verða afnumin. Þjónusta ríkisins verði sniðin að nútíma tækni, t.d. 

með nettengingu þjónustustofnana og pappírslausum tollviðskiptum. Tryggt verður að 

eftirlitsaðilar íþyngi fyrirtækjum ekki um of með starfsemi sinni. 

· Að stuðla að vexti íþrótta- og æskulýðsstarfs með hag fjölskyldunnar að leiðarljósi. 

Forvarnir og löggæsla verður efld til verndar borgurunum. 

· Að vinna í samstarfi við þjóðkirkjuna og aðra kristna söfnuði að því að efla jákvæð 

áhrif trúarlífs með þjóðinni ekki síst í tilefni þess að um næstu aldamót verða 1000 ár 

liðin frá kristnitöku. 

· Að móta heildarstefnu í samvinnu við fulltrúa atvinnulífsins um upplýsingatækni og 

miðlun er miði að því að auka framleiðni og samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja. 

· Að taka virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi um mengunarvarnir og verndun lífríkis 

sjávar. Unnið verður að markvissari endurvinnslu og endurnýtingu. Stuðlað verður að 

bættri ferðaþjónustu er falli vel að umhverfissjónarmiðum. Áhersla verður lögð á að 

Ísland hafi ímynd hreinleika og umhverfisverndar. 

· Að vinna að frekari erlendri fjárfestingu í atvinnulífinu. Markaðsstarfsemi verður 

efld með því að styrkja starfsemi Útflutningsráðs, Ferðamálaráðs og 

Markaðsskrifstofu iðnaðarráðuneytisins og Landsvirkjunar. Utanríkisþjónustan mun 

leggja meiri áherslu á að kynna möguleika erlendra fjárfesta hérlendis. Unnið verður 

áfram að undirbúningi orkufreks iðnaðar. Lög um erlenda fjárfestingu verða 

endurskoðuð í því skyni að laða að erlent fjármagn. 

· Að treysta samskiptin við Evrópusambandið á grundvelli samningsins um Evrópska 

efnahagssvæðið, fylgjast náið með þróun mála innan sambandsins á næstu misserum 

og kynna íslenska hagsmuni fyrir aðildarríkjum þess. Áhersla verður lögð á að tryggja 

viðskiptasamstarf og önnur samskipti Íslands við Bandaríkin. Kannaðar verða 

hugmyndir, sem fram hafa komið, um fríverslunarsamstarf Bandaríkjanna og annarra 

Atlantshafsríkja og hvort í þeim felist sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki. Áhersla 

verður lögð á markaðssókn um allan heim og leitað leiða til að virkja íslenskt framtak 

til verkefna á erlendum vettvangi. Þau tækifæri til alþjóðaviðskipta sem leiðir af aðild 
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Íslands að Alþjóðaviðskiptastofnuninni, verði nýtt. Aðildin að Atlantshafsbandalaginu 

og varnarsamstarfið við Bandaríkin verða áfram þungamiðja öryggisstefnu 

þjóðarinnar, en áhersla er lögð á að efla þátttöku Íslands í því víðtæka pólitíska 

samráði sem fram fer á vettvangi bandalagsins. Þá er lögð áhersla á þýðingu norræns 

samstarfs og þátttöku Íslands í starfi Sameinuðu þjóðanna og Öryggis- og 

samvinnustofnunar Evrópu. Íslendingar munu vinna að stofnun 

Norðurheimskautsráðs sem verði vettvangur samráðs og samhæfingar þeirra ríkja sem 

eiga hagsmuna að gæta á Norðurheimskautssvæðinu, sérstaklega á sviði umhverfis- 

og auðlindanýtingar.  Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks mun láta 

útbúa verkefnaskrá fyrir einstök ráðuneyti þar sem gerð verður grein fyrir þeim 

verkefnum sem ríkisstjórnin hyggst ljúka á kjörtímabilinu. Verkefnaskráin verður 

lögð fyrir Alþingi á haustþingi 1995. 

Reykjavík, 23. apríl 1995. 


