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Minnihlutastjórnir á Íslandi og Norðurlöndum 

Helgi Skúli Kjartansson 

 

 

Söguþinginu var ekki fyrr lokið en Ríkisútvarpið birti eftirfarandi frétt: 

 

Fredrik Reinfeldt, forsætisráðherra Svíþjóðar, staðfestir í Svenska Dagbladet í dag að ósk 

hafi borist frá íslenskum stjórnvöldum um varnaraðstoð. Hann segir að þetta verði rætt 

við forystumenn sænskra stjórnmálaflokka og að miklu skipti að um málið ríki breiður 

stuðningur.1 

 

Á sænsku hafði verið haft eftir ráðherranum: „Det gäller nu att i lugn och ro prata med de övriga 

partierna, till exempel Socialdemokraterna, för att nå ett beslut som har bredast möjliga 

underlag.―2 Þessi ummæli eru dæmigerð fyrir eitt af því sem skilur á milli „átakahefðarinnar― í 

íslenskum stjórnmálum og „samráðshefðarinnar― á Norðurlöndum (sjá nánar grein Guðmundar 

Jónssonar). Maður sér t.d. ekki fyrir sér að Jóhanna Sigurðardóttir myndi bregðast við hliðstæðu 

erindi með því að byrja á að tala „í ró og næði― við hina flokkana, sér í lagi Sjálfstæðisflokkinn. 

Hér skiptir það kannski máli að Reinfeldt fer fyrir minnihlutastjórn. Hún er samsteypustjórn 

allra „borgaralegra― flokka (þ.e. hægri og miðflokka) á sænska þinginu, sem hafa meiri þingstyrk 

en vinstri flokkarnir en vantar þó hársbreidd á hreinan meirihluta því að þjóðernissinnar 

(Sverigedemokraterna, SD), sem eldri flokkarnir líta á sem ósamstarfshæfan öfgaflokk, náðu 

oddaaðstöðu í síðustu kosningum. 

Svo mikið er víst að í stjórnmálum norrænu grannlandanna, Svíþjóðar, Danmerkur og Noregs, 

fer síðustu áratugina þrennt saman sem mjög stingur í stúf við Ísland: átakaminna yfirbragð 

stjórnmálanna, ríkara samráð stjórnarflokka og stjórnarandstöðuflokka og miklu tíðari 

minnihlutastjórnir. Þetta þrennt er eðlilegt að tengja saman og þó ekki augljóst hvernig í 

tengingunni liggur, t.d. að hve miklu leyti líta má á minnihlutastjórnir sem annaðhvort orsök eða 

afleiðingu samráðshefðarinnar. En hvernig sem því er varið eru minnihlutastjórnir eitt af því sem 

vert er að gefa gaum þegar borin eru saman stjórnmál á Íslandi og á Norðurlöndum. 

                                                
1„Vilja efla varnarsamstarfið―, birt 11. júní 2012 á vef Ríkisútvarpsins: http://www.ruv.is/frett/vilja-efla-
varnarsamstarfid. 
2„Reinfeldt bekräftar luftövervakning―, birt 11. júní 1012 á vef Svenska Dagbladet: 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/reinfeldt-bekraftar-luftovervakning_7268445.svd. 

http://www.ruv.is/frett/vilja-efla-varnarsamstarfid
http://www.ruv.is/frett/vilja-efla-varnarsamstarfid
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/reinfeldt-bekraftar-luftovervakning_7268445.svd
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Tjaldað til einnar nætur 

Íslenskar minnihlutastjórnir 3  eru ekki aðeins fátíðar, í samanburði við grannlöndin, heldur 

tiltakanlega skammlífar enda jafnan til þeirra stofnað til að leysa tímabundin verkefni. Á átta 

áratugum, 1930 til 2010, störfuðu sex minnihlutastjórnir og sátu að völdum samtals rösk þrjú ár 

(um 4% tímabilsins). Það voru stjórnir: 

1. Hermanns Jónassonar (Framsóknarflokkur) — 1938–39 — 13 mánuði 

2. Ólafs Thors (Sjálfstæðisflokkur) — 1942 — 7 mánuði 

3. Ólafs Thors (Sjálfstæðisflokkur) — 1949–50 — 3 mánuði 

4. Emils Jónssonar (Alþýðuflokkur) — 1958–59 — 11 mánuði 

5. Benedikts Gröndal (Alþýðuflokkur) — 1979–80 — 4 mánuði 

6. Jóhönnu Sigurðardóttur (Samfylking, Vinstri–græn) — 2009 — 3 mánuði 

Allar þessar stjórnir voru myndaðar þegar misklíð stjórnarflokka hafði sprengt meiri-

hlutasamstarf. Alltaf var það einn af flokkum fráfarandi stjórnar sem myndaði minni-

hlutastjórnina, venjulega með stuðningi stjórnarandstöðunnar. Þannig studdu Alþýðuflokkur og 

Sósíalistaflokkur stjórn Ólafs Thors 1942, Sjálfstæðisflokkur stjórnir Emils og Benedikts en 

Framsóknarflokkur stjórn Jóhönnu. Þá brá svo við að hinn stjórnarandstöðuflokkurinn, Vinstri–

græn, gekk inn í samsteypustjórn með Samfylkingunni; allar hinar voru eins flokks stjórnir. 

Stuðningur stjórnarandstöðunnar var tímabundinn, háður því að stjórnin beitti sér fyrir 

kosningum sem fyrst (1979, 2009), jafnvel tvennum kosningum og kjördæmabreytingu (1942, 

1959). Hin dæmigerða íslenska minnihlutastjórn er sem sagt mynduð fyrir kosningar en ekki eftir. 

Og hún nýtur meirihlutastuðnings á þingi. Oft er það orðað svo að stuðningsflokkur (eða -

flokkar) veiti stjórninni „hlutleysisstuðning― eða „verji hana vantrausti― en í því felst í rauninni að 

stjórnar- og stuðningsflokkar, sem til samans ráða meirihluta á Alþingi, koma sér saman um að 

stjórnin skuli mynduð. Verður þá að telja að forseta sé, í krafti þingræðisreglunnar, skylt að greiða 

fyrir slíkri stjórnarmyndun, rétt eins og um meirihlutastjórn sé að ræða. (Það er annað mál að 

1958 var Ásgeir Ásgeirsson farinn að beita sér fyrir minnihlutastjórn Emils áður en vilji 

Sjálfstæðisflokksins lá fyrir; það var frjáls ákvörðun forseta og engin skylda.) 

Tvær minnihlutastjórnirnar eru frávik frá hinu almenna mynstri. 

Stjórn Hermanns Jónassonar 1938 var alls ekki mynduð; hún sat bara eftir þegar hinn 

stjórnarflokkurinn, Alþýðuflokkurinn, dró ráðherra sinn út úr stjórninni. Hún leitaði ekki 

stuðnings stjórnarandstöðunnar (Sjálfstæðisflokksins þó í einstökum málum; Kommún-

istaflokknum leit hún ekki við) heldur naut áfram hlutleysis Alþýðuflokksins. Hún varð til 

                                                
3 Nýjasta umfjöllun: Þingræði á Íslandi. Samtíð og saga, ritstj. Ragnhildur Helgadóttir o.fl. (Reykjavík: Forlagið, 2011), 
einkum bls. 115–117 (höf. Stefanía Óskarsdóttir); 214 (Ragnhildur Helgadóttir); 261–274, 279, 287, 295–314 
(Stefanía Óskarsdóttir); 341–348 (Þorsteinn Magnússon). 
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snemma á kjörtímabili og gekkst ekki fyrir kosningum heldur greiddi fyrir myndun 

meirihlutastjórnar, einkum með því að undirbúa efnahagsaðgerðir, m.a. gengisfellingu. 

Stjórn Ólafs Thors 1949 var um margt svipuð: mynduð skömmu eftir kosningar og hafði það 

meginverkefni að undirbúa efnahagsaðgerðir – aftur með gengisfellingu – sem orðið gætu 

grundvöllur nýrrar meirihlutastjórnar. Stjórn Ólafs var þó vissulega mynduð (hann var ekki 

forsætisráðherra fráfarandi stjórnar eins og Hermann hafði verið) en án þess að styðjast við aðra 

þingflokka. Myndun hennar var því á valdi forseta (Sveins Björnssonar) á sama hátt og þegar 

hann (sem ríkisstjóri) ákvað myndun utanþingsstjórnar 1942. Hvorugt gat komið til greina ef 

þingmeirihluti hefði óskað eftir annars konar stjórn – sama hvort það hefði verið meirihluta- eða 

minnihlutastjórn. En þar sem enginn þingmeirihluti lá fyrir gat forseti tekið til sinna ráða. Til þess 

hafði hann sama rétt hvort sem hann valdi til stjórnarmyndunar embættismann eða flokksforingja 

og hvort sem ráðherrar voru sóttir í raðir þingmanna eða ekki. 

Norræna mynstrið og samráðshefðin 

Hjá frændþjóðunum í Skandinavíu, Dönum, Norðmönnum og Svíum, hafa minnihlutastjórnir 

verið miklu algengari en á Íslandi, raunar alla 20. öld en hér nægir að líta á tímann frá 1950.4 

Nokkuð var um meirihlutastjórnir fyrstu áratugina, sérstaklega í Noregi. Um 1970 féllu 

meirihlutastjórnir eða misstu meirihlutann í löndunum öllum og voru sjaldséðar eftir það. Í 

Svíþjóð voru meirihlutastjórnirnar tvær milli 1970 og 2006; í Noregi aðeins ein á árabilinu 1971 til 

2005 og sat í þrjú ár (jafnvel sú stjórn hafði verið mynduð sem minnihlutastjórn en aðrir 

stjórnarflokkar bæst við hana síðar); og í Danmörku hefur ekki setið meirihlutastjórn nema hálft 

annað ár allt frá 1971. Minnihlutastjórnir eru, í öllum löndunum þremur, iðulega myndaðar strax 

eftir kosningar og ætlað að starfa til nokkurrar frambúðar, rétt eins og meirihlutastjórnum. 

Í þessum löndum skiptast stjórnir í tvö horn – vinstri og hægri – eftir því hvort þær lúta 

forustu jafnaðarmanna eða „borgaralegra― flokka. Í Noregi höfðu jafnaðarmenn stundum hreinan 

meirihluta, þó ekki eftir 1961, og í Svíþjóð eitt kjörtímabil; þá leiddi af sjálfu sér að þeir mynduðu 

meirihlutastjórn. Annars hafa stjórnir jafnaðarmanna oftast verið eins flokks minnihlutastjórnir. 

Samsteypustjórnir jafnaðarmanna með miðflokkum komu fyrir í Svíþjóð á 6. áratugnum, í 

Danmörku um 1960 og aftur eftir 1990 en ekki í Noregi fyrr en 2005. Samstjórn jafnaðarmanna 

með flokkum lengra til vinstri var lengi vel útilokuð, ísinn ekki brotinn fyrr en með núverandi 

ríkisstjórnum í Noregi (2005) og Danmörku (2011) sem báðar ná einnig til miðflokka.5 Þá hafa 

                                                
4 Sbr. Þingræði á Íslandi, bls. 342—343; annars stuðst við yfirlitsefni, mest af vefjum, sem ekki verður vísað til nánar. 
5 Sú norska er meirihlutastjórn (varði meirihluta sinn í kosningum 2009), mynduð af báðum sósíalísku flokkunum 
(Verkamannaflokknum og Sosialistisk Venstreparti, SV) og helsta miðflokknum (Senterpartiet). Í Danmörku situr sams 
konar þriggja flokka stjórn jafnaðarmanna með Socialistisk Folkeparti (SF) og miðflokknum Radikale Venstre. Munurinn 
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sænskir jafnaðarmenn í seinni tíð lýst sig fúsa til stjórnarsamvinnu við aðra vinstriflokka en á það 

hefur ekki reynt. 

Um stjórnarsamstarf jafnaðarmanna við hægriflokk er aðeins eitt dæmi 6  (danskt og 

skammvinnt, 1978–79), enda myndi borgarlegur flokkur, sem vandræðalaust gæti unnið með 

jafnaðarmönnum, sjálfkrafa flokkast sem miðflokkur. 

Borgaralegar stjórnir eru nær alltaf samsteypustjórnir (undantekningar tvær og skammvinnar, 

norsk og dönsk), oft breið fylking mið- og hægriflokka en þó oftast minnihlutastjórnir. 

Þannig er ljóst að á Norðurlöndum ríkir allt annar hugsunarháttur hjá stjórnmálaflokkum, 

þegar kemur að myndun ríkisstjórnar, en á Íslandi. Norrænu flokkarnir eru miklu tilbúnari til að 

starfa í minnihlutastjórnum, sem þeir íslensku gera ekki nema í skamman tíma út úr neyð. 

Þá ber þess raunar að gæta að miklu auðveldara er að koma saman meirihlutastjórn í íslenska 

flokkakerfinu en í flokkakerfum hinna landanna. Aðalmunurinn er sá að þar hafa jaðarflokkar, 

bæði til hægri og vinstri, talist ósamstarfshæfir eða a.m.k. óstjórntækir (líkt og litið var á íslenska 

kommúnista/sósíalista fram til 1941). Þetta átti upphaflega við um gömlu kommúnistaflokkana, 

sem eftir 1950 hefur ekki farið mikið fyrir, en á sjöunda áratugnum komu fram breiðari 

sósíalistaflokkar vinstra megin við jafnaðarmenn og síðan nýir hægriflokkar, kenndir við 

„skattapópúlisma― (Glistrup) og útlendingahatur (jafnvel nýnasisma), sem til samans hafa 

spannað talsvert og vaxandi svið flokkakerfisins (fyrst og mest í Danmörku, minnst í Svíþjóð). Án 

jaðarflokkanna eru sósíalískar meirihlutastjórnir alveg útilokaðar, borgaralegar meirihlutastjórnir 

oftast líka (nema helst í Svíþjóð) auk þess sem þær krefjast flókinnar samvinnu, yfirleitt ekki færri 

en fjögurra flokka. Eftir stendur þriðji möguleikinn: samstjórn jafnaðarmanna og miðflokka. En 

hann hefur verið jafnaðarmönnum ógeðfelldur, a.m.k. í Noregi og Svíþjóð, auk þess sem vægi 

miðflokka hefur verið lítið í flokkakerfum landanna (mest í Danmörku þar sem þeir hafa verið 

nokkrir en smáir) og ekki sjálfgefið að þeir dugi til meirihluta með jafnaðarmönnum. Er það ólíkt 

íslenska flokkakerfinu þar sem bæði Framsóknarflokkur og Alþýðuflokkur / Samfylking hafa 

verið miðflokkar í þeim skilningi að geta hæglega átt samstarf bæði til hægri og vinstri.7 

                                                                                                                                                   
er sá að í Danmörku hafa stjórnarflokkarnir ekki meirihluta einir sér, enda eru sósíalísku flokkarnir þar þrír, lengst til 
vinstri Enhedslisten (sameinaður úr nokkrum kommúnískum jaðarhreyfingum). Þótt hann kæmi ekki til greina sem 
stjórnarflokkur samdi stjórnin við hann um formlegan stuðning, og voru þeir samningar, ekki síður en stjórnaraðild 
SF, fráhvarf frá hefð jafnaðarmanna. 
6 Þ.e. ef miðað er við tímann frá 1950. Í stríðslokin kom víðari samvinna til greina, rétt eins og nýsköpunarstjórnin er 
íslenskt dæmi um. 
7 Það á við a.m.k. frá stríðslokum eða hátt í 70 ár. Báðir hafa þeir á vissum tímabilum – Samfylkingin t.d. um þessar 
mundir – talið samstarf til vinstri æskilegra og eðlilegra. Samstarf til hægri hefur hins vegar verið að því leyti 
auðveldara að stærri miðflokkurinn hefur næstum alltaf meirihluta með Sjálfstæðisflokknum einum, smærri 
miðflokkurinn stundum líka – en til að mynda meirihluta með Sósíalistaflokki / Alþýðubandalagi / Vinstri–grænum 
hefði alltaf nema 2009 þurft báða miðflokkana og jafnvel ekki dugað til. Því hafa hægristjórnir (þ.e. stjórnir með 
Sjálfstæðisflokki) orðið miklu algengari en vinstristjórnir, öfugt við Norðurlöndin þar sem yfirleitt þarf færri flokka til 
að mynda meirihluta á vinstri vængnum. Hér eins og þar er alger undantekning – ef Alþýðuflokkurinn er skilgreindur 
sem miðflokkur – að hægri- og vinstriflokkur séu saman í stjórn.  
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Enn ber þess að geta að norrænu minnihlutastjórnirnar, rétt eins og þær íslensku, styðjast 

yfirleitt við nokkuð áþreifanlegan þingmeirihluta. Raunveruleg stjórnarandstaða er í minnihluta á 

þingi, einnig í tíð minnihlutastjórna sem gera greinarmun á stuðningsflokkum sínum og 

stjórnarandstöðuflokkum. Samráðshefðin norræna táknar ekki að stjórnin sé tilbúnari þar en hér 

að semja við þingið – það er oftúlkun sem stjórnmálamenn bregða fyrir sig þegar hentar.8 Heldur 

að stjórnarflokkarnir eru fúsari til samráðs og samninga við aðra flokka, ekki aðeins við 

stuðningsflokka sína (þar á milli er samningsviljinn reyndar stundum nokkuð takmarkaður) heldur 

umfram allt við minnihlutann, stjórnarandstöðuna.9 

Slíkt samráð við stjórnarandstöðu er ekki einskorðað við minnihlutastjórnir heldur virðist það 

tíðkast hjá meirihlutastjórnum líka, ekki síst í utanríkismálum. Það er ekki augljóst hvort Fredrik 

Reinfeldt gaf svarið, sem vitnað var til hér í upphafi, vegna þess að hann stýrir aðeins 

minnihlutastjórn eða hvort hann hefði svarað á sömu lund á síðasta kjörtímabili þegar stjórn hans 

hafði þó hreinan meirihluta á þingi. Sú var að vísu tíðin að Olof Palme spurði ekki hægriflokkana 

um leyfi þegar hann talaði máli Svíþjóðar á alþjóðavettvangi. En Palme stýrði samt aðeins 

meirihlutastjórn í eitt ár af sínum tíu sem forsætisráðherra. Hvers konar samráð er haft við 

stjórnarandstöðuna veltur sem sagt á fleiru en því hvort ríkisstjórnin er meirihluta- eða 

minnihlutastjórn. 

Misjafnir meirihlutar 

Íslensku minnihlutastjórnirnar, sem fyrr voru nefndar, skiptast að því leyti í tvo skýra flokka að 

allar studdust við yfirlýstan meirihluta á þingi nema ein, stjórn Ólafs Thors 1949, sem hafði engan 

ákveðinn stuðning út fyrir sinn eigin þingflokk – enda féll hún fyrir vantrausti. Þótt 

minnihlutastjórnirnar norrænu hafi líka flestar haft stuðningsflokka sem tryggðu þeim meirihluta 

á þingi, nema e.t.v. til bráðabirgða í skamman tíma, þá hefur verið mjög breytilegt hve formlegt 

og hve náið samstarfið var milli stjórnar og stuðningsflokka. Við miðflokka þurfti alltaf að gera 

einhvers konar samkomulag því að ella voru þeir óbundnir í stuðningi við hægri eða vinstri 

fylkinguna. Hins vegar tíðkaðist lengi, einkum í Noregi og Svíþjóð, að jafnaðarmenn stjórnuðu í 

                                                
8 Sjá dæmi í Þingræði á Íslandi, bls. 346–348. 
9 Hér má skjóta inn splunkunýju dæmi (júní 2012) frá Danmörku (sjá t.d. yfirlit og tengt efni hjá Berlingske Tidende: 
http://www.b.dk/politiko/vejen-til-det-svaere-skatteforlig, og viðhorf forsætisráðherra ásamt tengdu efni hjá 
Politiken: http://politiken.dk/politik/ECE1667896/thorning-aftale-med-enhedslisten-ville-give-mindre-velfaerd/). 
Minnihlutastjórnin (sjá nmgr. 5) vann að stefnumótun í skattamálum, var langt komin að semja við stuðningsflokk 
sinn, Enhedslisten, en kaus heldur, þegar þess reyndist kostur, að semja við tvo aðalflokka stjórnarandstöðunnar. Þeir 
féllust að mestu leyti á tillögur stjórnarinnar, komu þó að vissum breytingum, og skattgreiðendur mega vænta þess að 
samkomulagið gildi í stórum dráttum þótt stjórnarskipti verði. Stuðningsflokkurinn tók þessu illa og dró formlegan 
stuðning sinn við stjórnina til baka. Samt er reiknað með að hann verji hana falli, bregði t.d. ekki fæti fyrir fjárlaga-
frumvarp hennar; er hann þar með kominn í svipaða stöðu og kallast má hefðbundin hjá jaðarflokkum til vinstri 
þegar jafnaðarmenn eru við völd.  

http://www.b.dk/politiko/vejen-til-det-svaere-skatteforlig
http://politiken.dk/politik/ECE1667896/%1fthorning-aftale-med-enhedslisten-ville-give-mindre-velfaerd/
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skjóli róttækra smáflokka án þess að semja við þá um eitt eða neitt; þeir myndu hvort sem er 

ógjarna leyfa sér að steypa stjórninni ef það þýddi að leiða hægrimenn til valda (eins og SF hafði 

orðið á í Noregi 1963 en flýtt sér að leiðrétta mistökin og koma jafnaðarmönnum til valda á ný). Í 

Danmörku var slíkt stjórnarmynstur sjaldgæfara en þekkist þó (fyrst 1966). 

Hægristjórnir gættu þess ekki síður að forðast formlegt samneyti við varhugaverða 

jarðarflokka og gátu þó tæplega gengið að óumsömdum stuðningi þeirra vísum á sama hátt og 

jafnaðarmenn gagnvart vinstriflokkum. Þannig sniðgengur Reinfeldt stuðningsflokk sinn (SD) 

jafn-vendilega og Carl Bildt hafði gert þegar hann stjórnaði í skjóli jaðarflokks (ND) á sínum 

tíma. Þar skiptir auk annars máli að báðir voru stuðningsflokkarnir nýir á þingi. Í Noregi og enn 

frekar Danmörku eru jaðarflokkarnir til hægri ekki eins ósnertanlegir í seinni tíð þegar þeir hafa 

haslað sér völl með verulegu og varanlegu fylgi. Í Svíþjóð voru það líka þáttaskil þegar 

jafnaðarmaðurinn Göran Persson stjórnaði (1996–2006) með umsömdum stuðningi 

smáflokkanna til vinstri. Nú má ætla að ný vinstristjórn í Svíþjóð yrði samsteypustjórn, líkt og þær 

sem þegar ráða ríkjum í Danmörku og Noregi. 

Stuðningsflokkur ríkisstjórnar tekur að sér – hvort sem það er umsamið eða óumbeðið – að 

verja hana vantrausti. Um leið væntir stjórnin fylgis hans við helstu þingmál, þau sem svo miklu 

varða að þingmeirihluti gegn þeim teldist ganga vantrausti næst. Hitt er mismunandi hvort samið 

er um málefnasamvinnu og þá e.t.v. aðeins á vissum sviðum (t.d. við hagstjórn og fjárlagagerð). 

Þannig stóð á í Danmörku 1982–88 þegar Radikale venstre var stuðningsflokkur borgaralegrar 

stjórnar og vann með henni í efnahagsmálum en ekki í varnarmálum, sem á þeim árum snerust 

um NATO-samstarfið og kjarnorkuvígbúnað í Evrópu. Í þeim efnum lét ríkisstjórnin sér lynda 

að vera raunveruleg minnihlutastjórn, hafa þingmeirihlutann á móti sér. Þessi staða (sem var mjög 

áberandi í fréttum, kennd við „fodnotepolitik― vegna fyrirvaranna sem Danir gerðu á vettvangi 

NATO) er þó undantekning í sögu norrænu minnihlutastjórnanna, a.m.k. þeirra sem sátu til 

lengdar. Annars reyndu þær að tryggja sér meirihluta í helstu málum, ef ekki í trausti 

stuðningsflokka sinna þá með samvinnu við stjórnarandstöðuna eða einstaka 

stjórnarandstöðuflokka. Þannig gat Göran Persson ekki verið þekktur fyrir að stjórna 

varnarmálum Svía í umboði kommúnista og samdi því við Miðflokkinn um að vera 

stuðningsflokkur stjórnarinnar á því sviði. Borgaralegar stjórnir hafa jafnvel gengið svo langt að 

semja við sjálfa jafnaðarmenn um afgreiðslu fjárlaga, t.d. í Danmörku um 1990 þegar borgaralegi 

meirihlutinn valt á Framfaraflokki Glistrups sem ríkisstjórnin vildi ekkert við tala og síst um 

ríkisfjármál. 

Slík flokkasamvinna á einstökum sviðum á sér raunar hliðstæður í Íslandssögunni, bæði hjá 

meirihluta- og minnihlutastjórnum. Þannig var Alþýðuflokkurinn í stjórnarandstöðu 1951 en þó 
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hafður með í ráðum, líkt og stjórnarflokkarnir sjálfir, um komu varnarliðsins. Minnihlutastjórn 

Hermanns Jónassonar vann á þingi ýmist með stuðningsflokki sínum, Alþýðuflokknum, eða 

aðalflokki stjórnarandstöðunnar, Sjálfstæðisflokki. Og minnihlutastjórn Emils Jónssonar, sem 

hafði með stuðningsflokki sínum, Sjálfstæðisflokknum, aðeins meirihluta í annarri deild þingsins, 

kom stærstu málum sínum fram í samvinnu við stjórnarandstöðuflokkana á víxl, 

Alþýðubandalagið um kjördæmabreytingu, Framsóknarflokk um efnahagsaðgerðir. 

En stjórn Tryggva? 

Hér hefur verið rætt um íslenskar minnihlutastjórnir eftir 1930, skandinavískar eftir 1950. En á 

Íslandi eru ekki síður dæmi um minnihlutastjórnir á fyrstu áratugum aldarinnar: 1911–12; 1915–

17; 1920–22; 1922–23; 1926–27; 1927–31.10 Af þeim er hin síðasta athyglisverð því að hún minnir 

sterklega á það norræna mynstur sem hér hefur verið lýst. Tryggvi Þórhallsson myndaði þá 

minnihlutastjórn Framsóknarflokksins með umsömdum stuðningi Alþýðuflokks, en hann var þá 

smáflokkur á þingi (með 5 af 42 þingsætum), lengst til vinstri í flokkakerfi landsins og hafði aldrei 

komið að stjórnarmyndun. Þótt Alþýðuflokkurinn héti stjórninni aðeins „hlutleysi fyrst um sinn― 

og hefði „engin skilyrði sett fyrir hlutleysi sínu,―11 þá var samstarfinu í raun ætlað að standa sem 

lengst og vantaði lítið á að það entist út kjörtímabilið. Stjórnarflokkur og stuðningsflokkur 

mynduðu óopinberan þingmeirihluta (feimnislega viðurkenndan með því að kjósa Jón 

Baldvinsson vafaforseta efri deildar) andspænis stjórnarandstöðunni (frá 1929 sameinaðri í 

Sjálfstæðisflokknum) þótt aðeins annar legði til ráðherrana. 

Þetta stjórnarmynstur er þó í raun annars eðlis en við sjáum dæmi um í Skandinavíu síðar 

þegar jafnaðarmenn stjórna í skjóli jaðarflokka til vinstri. Það samsvarar stefnu Alþýðuflokksins 

sem hafði frá upphafi, lagt áherslu á það klassíska markmið jafnaðarmanna að taka völdin þegar 

hreinn meirihluti gerði þeim kleift að sníða samfélagið að sínum hugmyndum („… brátt nú 

hljótum / að byggja réttlátt þjóðfélag―). Í stjórnmálum líðandi stundar hlutu jafnaðarmenn þó að 

starfa með öðrum flokkum til að bæta hag umbjóðenda sinna (vökulögin eru hið klassíska 

íslenska dæmi), þar á meðal með því að styðja til valda hina skárri af borgaralegu flokkunum. Það 

höfðu danskir jafnaðarmenn gert með því að styðja minnihlutastjórn Radikale venstre, bæði 1909 

og 1913, áður en þeir litu á sjálfa sig sem hugsanlegan stjórnarflokk, og í þeim anda var 

stuðningur Alþýðuflokksins við ríkisstjórn Tryggva Þórhallssonar. 

Nú var það að vísu úrelt prinsipp 1927, a.m.k. í Danmörku og Svíþjóð, að jafnaðarmenn gætu 

ekki átt sæti í borgaralegri ríkisstjórn. Í báðum löndunum höfðu þeir tekið þátt í stjórnarsamvinnu 

                                                
10 Flokkun og afmörkun einhverra af þessum stjórnum kann að orka tvímælis (sbr. Þingræði á Íslandi, bls. 304–305), þó 
ekki þeirrar síðustu sem hér skiptir máli. 
11 „Afstaða Alþýðuflokksins til hinnar nýju stjórnar―, Alþýðublaðið 26. ágúst 1927, bls. 2. 
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á stríðsárunum – að vísu við sérstakar aðstæður – og átt ráðherra fram til 1920.12 Eftir það höfðu 

þeir ekki aðeins stutt minnihlutastjórnir heldur myndað minnihlutastjórnir sjálfir, reyndar ekki átt 

aðild að samsteypustjórnum aftur, en án þess að þeir teldu það neitt útilokað. Þannig má kannski 

undrast að Alþýðuflokkurinn lifði enn eftir þeirri gömlu reglu að sækjast ekki eftir ráðherrastól í 

borgaralegri stjórn. En þá er þess að gæta að fimm manna þingflokkur var of lítill til að gera tilkall 

til eins ráðherra af þremur. Það gat flokkurinn hins vegar gert 1934 þegar hann átti meira en 

þriðjung af þingliði stjórnarflokkanna, auk þess sem jafnaðarmenn voru þá búnir að mynda sína 

fyrstu samsteypustjórn í Danmörku (1929) svo að fyrirmyndin var ótvíræð. 

Hvernig sem annars má líta á stjórn Tryggva Þórhallssonar er þó a.m.k. alþekkt að hin 

opinberu samskipti stjórnar og stjórnarandstöðu hafa ekki í annan tíma verið með hatrammari 

átakablæ. Enginn norrænn samráðstónn þar þótt minnihlutastjórn væri. 

Stjórnsækni og átakahefð 

Svo að aftur sé horfið að seinni hluta aldarinnar, þá er hinn stóri munur á stjórnarmynstri Íslands 

og Norðurlandanna sem sagt ekki sá að þar sé ekki yfirleitt þingmeirihluti að baki 

ríkisstjórnunum, rétt eins og hér, og stjórnarandstaðan í minnihluta á þingi. Heldur sá að flokkar 

meirihlutans eru ekki allir í stjórn. Einhverjir þeirra láta sér lynda að vera aðeins stuðningsflokkar, 

sætta sig jafnvel við að styðja ríkisstjórn sem virðir þá naumast viðlits. Íslenskir stjórnmálaflokkar 

eru hins vegar vanir – með fáum og mjög tímabundnum undantekningum – að krefjast 

ráðherrastóla í ríkisstjórnum sem þeir á annað borð styðja. 

Þetta samstarfsmynstur íslensku flokkanna er túlkað sem merki um stjórnsækni þeirra, eftirsókn 

eftir hlutdeild í valdi ríkisstjórnarinnar.13 Og þá endilega beinni hlutdeild, eigin ráðherrastólum, 

fremur en bara þeim áhrifum sem fylgja aðild að þingmeirihluta. Þetta mun tengjast ólíkum 

hefðum um ráðherravaldið og beitingu þess (eða misbeitingu). Ef einungis kæmi til hin íslenska 

átakahefð, sem m.a. felur í sér að þingmeirihluti reynir eftir föngum að halda minnihlutanum frá 

áhrifum og stjórnarandstöðuflokkar bera ekki ábyrgð á öðru en að undirbúa valdatöku sína síðar, 

ætti staða stuðningsflokks líka að teljast eftirsóknarverð. En svo er greinilega ekki. 

Reyndar verður ekki sagt að hlutskipti stuðningsflokka sé beinlínis eftirsótt í norræna kerfinu 

heldur. Í því hlutverki lenda oftast jaðarflokkar sem, a.m.k. til mjög skamms tíma, hafa ekki þótt 

koma til greina sem stjórnarflokkar. Eða þá borgaralegir flokkar, oft mjög smáir á íslenskan 

                                                
12 Í Danmörku var ekki mynduð eiginleg samsteypustjórn á stríðsárunum heldur var eins flokks minnihlutastjórn 
útvíkkuð með „ráðherrum án stjórnardeildar― frá öðrum þingflokkum, þar á meðal Stauning, leiðtoga 
jafnaðarmanna. En þegar sams konar ráðherrar hinna flokkanna létu af störfum sat hann áfram og nú sem 
félagsmálaráðherra. Það verður í rauninni að líta á sem þátttöku í samsteypustjórn. Þó hefur ekki tíðkast að flokka 
hana þannig, enda var hún aldrei formlega „mynduð― fremur en t.d. minnihlutastjórn Hermanns Jónassonar. 
13 Fleiri vísbendingar þykja styðja þá ályktun um flokkana, sjá Gunnar Helgi Kristinsson og Indriði H. Indriðason, 
„Stjórnsækni og stefnufesta―, Stjórnmál og stjórnsýsla – veftímarit, 3. árg. 2007, seinna hefti, bls. 265–288. 
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mælikvarða (en flokkar með minna en 8–9% fylgi hafa aldrei komið til álita sem stjórnarflokkar á 

Íslandi). Þannig er það að nokkru leyti flokkakerfið sem þvingar norrænu flokkana í þessa stöðu 

sem íslenskir flokkar líta helst ekki við. En „svo má illu venjast að gott þyki― og því er það 

nærtækari möguleiki fyrir skandinavískan stjórnmálaflokk en íslenskan að ganga inn í hlutverk 

stuðningsflokks. 

Átakahefð og minnihlutastjórnir 

Meirihlutastjórnir og átakastjórnmál eru tvær mikilvægar hliðar á íslenskri stjórnmálamenningu. 

Hvernig þær tengjast er þó hvorki einfalt sé sjálfgefið – því hef ég a.m.k. reynt að halda fram hér 

að framan. En tengsl þessara tveggja hefða eru ekki síður verðugt rannsóknarefni þótt þau kunni 

að vera óbein og flókin. Þau má m.a. nálgast með því að athuga minnihlutastjórnirnar, sem þó 

bregður fyrir í íslenskri stjórnmálasögu, og gæta að því hvernig háttað var samstarfi meirihluta og 

minnihluta á þingi meðan þær sátu að völdum. Er þá til samanburðar á annan bóginn hið 

venjulega stríðsástand meirihlutastjórnar og stjórnarandstöðu, hins vegar valdatími þeirra tveggja 

stjórna – utanþingsstjórnarinnar og minnihlutastjórnarinnar 1949–50 – sem engan þingmeirihluta 

höfðu við að styðjast. 

Nú hef ég ekki á reiðum höndum niðurstöður neinnar verulegrar rannsóknar á þessu efni – 

sem ég vonast til að gera frekari skil á öðrum vettvangi síðar. En gögnin, sem einfaldast er að 

miða við í fyrstu umferð, eru annars vegar innanþingskosningar – þ.e. forsetakjör og nefndakjör á 

Alþingi, ásamt kosningu til efri deildar meðan hún var til – og hins vegar minnihlutaálit 

þingnefnda. Með þeim hætti má fylla upp í hina viðteknu sögu minnihlutastjórna sem aðallega 

styðst við rannsókn á myndun þeirra og endalokum. Um það verður hér að duga eitt dæmi.14 

Minnihlutastjórnirnar 1942 og 1958–59 áttu það sameiginlegt að þær tóku að sér að koma 

fram kjördæmabreytingu með samkomulagi sömu þriggja stjórnmálaflokkanna: Sjálfstæðisflokks, 

Alþýðuflokks og Sósíalistaflokks / Alþýðubandalags. Gagnvart fyrri stjórninni hafði 

Sósíalistaflokkurinn (eins og Alþýðuflokkurinn) stöðu stuðningsflokks. Hin síðari var hins vegar 

mynduð út á nauman þingmeirihluta Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks með Alþýðubandalagið 

sem samstarfsflokk í þessu eina máli en að öðru leyti í stjórnarandstöðu. 

Athugun á nefndarálitum staðfestir þessa mynd hvað varðar mánuðina fram að þingrofi 1959. 

Að kjördæmamálinu slepptu skilar Alþýðubandalagið minnihlutaálitum í stíl stjórnarandstöðu – 

jafnvel frekar en Framsóknarflokkurinn – sem Sjálfstæðisflokkurinn gerir að sjálfsögðu ekki. En 

þegar kemur að sumarþinginu 1959 er annað upp á teningnum. Þá hafa Sjálfstæðis- og 

Alþýðuflokkur ekki nema sléttan helming þingsæta sem að vísu dugir til þess að verja stjórnina 

                                                
14 Án nákvæmra heimildavísana en byggt á Alþingistíðindum. 
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vantrausti svo að hún situr orðalaust áfram. En á þingi myndar hún nýjan meirihluta þriggja 

flokka sem starfa ekki aðeins saman að afgreiðslu kjördæmabreytingarinnar heldur tryggja þeir sér 

í sameiningu þingforsetana og meirihluta í nefndum þingsins. (Sjálfstæðismenn létu sig m.a.s. hafa 

það að standa að kjöri Einars Olgeirssonar sem varamanns í utanríkismálanefnd.) Þannig er 

Alþýðubandalagið orðið hluti af skipulegum þingmeirihluta og í raun hluti af þingræðisgrundvelli 

minnihlutastjórnarinnar. Það er sama staða og Sósíalistaflokkurinn hafði að forminu til á 

sumarþinginu 1942. En þá var samstarf hans við ríkisstjórnina stranglega takmarkað við framgang 

kjördæmabreytingarinnar. Að öðru leyti, t.d. við nefndakjör, virðast Sósíalistar öldungis 

einangraðir á þingi og allra síst að þeir eigi samleið með stjórnarflokknum, Sjálfstæðisflokki. Þar 

minna þeir á skandinavísku jaðarflokkana eftir stríð, þá sem létu sér lynda að styðja stjórnir sem 

virtu þá ekki viðlits. En á Íslandi kom slíkur stuðningur ekki til greina nema tímabundið og í þetta 

eina skipti. 

 
 


