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Samráð að hætti Dana 

Klíkur stjórnmálaflokka sem formbundið stjórnvald 

Helgi Skúli Kjartansson 

Þessi rannsókn, eða vísir að rannsókn, er innlegg í samanburðinn á íslenskri stjórn-
málamenningu og norrænni (sjá einkum Guðmund Jónsson, 2013, 2014), íslenskri 
„átakahefð“ og „meirihlutaræði“ andspænis norrænni „samráðshefð“. 

Ég leiði hjá mér þá hlið málsins sem kennd er við „korpóratisma“, þ.e. samráð 
stjórnvalda við viðurkennd hagsmunasamtök, en horfi þess í stað á samráð (eða ekki 
samráð) milli stjórnvalda og stjórnmálaflokka og það sérstaka form sem það hefur 
fengið í Danmörku. Form sem upphaflega tengist sterkri hefð Dana fyrir minnihluta-
stjórnum (Helgi Skúli Kjartansson, 2013) en dregur raunverulegt vald bæði úr höndum 
þings og stjórnar en leggur það í hendur stjórnmálaflokkanna sjálfra. Fyrst lýsi ég 
danska kerfinu með því að bera saman hvernig stjórnvöld komu að endurskoðun 
kennaramenntunar á Íslandi (1988–2008) og í Danmörku (2006–2012). Þá verður 
nánar lýst þróun danska kerfisins og gangverki þess, m.a. með dæmum frá síðustu 
stjórnarskiptum (2011). Að lokum verður það aftur borið saman við íslensk stjórnmál, 
bæði raunveruleg (þar sem samstaðan um vestræna varnarsamvinnu eftir 1950 er það 
sem helst minnir á aðferð Dana) og ímynduð (með rammaáætlun um virkjunarkosti 
sem dæmi), og minnt á skýrslu til Viðskiptaþings 2013 þar sem beinlínis er lagt til að 
íslenskir stjórnmálaflokkar taki sér hina dönsku til fyrirmyndar í þessu efni. 

Endurskoðun kennaramenntunar 

Á Íslandi 
Stöðu minnar vegna hef ég haft ástæðu til að fylgjast með þróun kennaramenntunar á 
Íslandi síðan 1985. Í umræðum um það mál er iðulega bent á norrænar hliðstæður, m.a. 
danskar, og er áberandi hvað pólitískir aðilar, ráðherra og þingflokkar, ganga miklu 
lengra þar en hér í að móta sundurliðaða stefnu um málefni kennaramenntunar. 

Á Íslandi er það lengd kennaranámsins, miklu fremur en inntak þess eða skipulag, 
sem ákveðin er á pólitískum grundvelli. Reyndar var það pólitísk ákvörðun við 
breytingu á lögum um Kennaraháskóla Íslands 1988 að í nýju fjögurra ára kennara-
námi skyldi sérhæfing kennaranema í völdum námsgreinum grunnskólans aukin enn 
meir en lagt var til af faglegri nefnd sem undirbjó breytinguna („Skólakerfið styrkt“, 
1988). Þau ákvæði voru felld niður 1994, með þeim rökum að slíkar reglur ættu ekki 
heima í lögum, án þess það vekti neina pólitíska athygli. Hún beindist einungis að 
lengingunni sjálfri, úr þriggja ára námi í fjögurra. 

Lengingin var baráttumál Kennaraháskólans sjálfs sem menntamálaráðherra, sjálf-
stæðismaðurinn Birgir Ísleifur Gunnarsson, féllst á að taka upp í stjórnarfrumvarp sem 
varð að lögum 1988. Skyldi hún koma til framkvæmda innan sex ára eftir nánari 
ákvörðun ráðherra. Þá ákvörðun tók Svavar Gestsson, menntamálaráðherra Alþýðu-
bandalagsins, rétt fyrir kosningar 1991 og voru nemendur innritaðir í það sem átti að 
verða fjögurra ára kennaranám. Menntamálaráðherra nýrrar stjórnar, Ólafur G. 
Einarsson frá Sjálfstæðisflokki, afturkallaði ákvörðun Svavars. Lengingu kennaranáms 
var þar með frestað um óákveðinn tíma og aftur 1994 þegar sex ára tímamarkið var, 
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að frumkvæði ráðherra sem enn var Ólafur, víkkað í tíu ár samhliða þeirri laga-
breytingu sem fyrr var nefnd. 
Þetta kjörtímabil naut málið nokkurrar athygli á þingi. Stjórnarandstöðuþingmenn 

notuðu ýmis tækifæri til að ýta á eftir lengingu kennaranámsins og fulltrúar þeirra í 
þingnefnd gagnrýndu lagabreytinguna 1994 (Þingskjal 812, 1994). Helsta röksemd 
ráðherra var hættan á kennaraskorti, einkum á landsbyggðinni, og átti það sjónarmið 
hljómgrunn hjá sveitarstjórnarmönnum víða um land (sjá t.d. „Ekki tímabært að 
lengja“, 1991). 

Á næsta kjörtímabili hjaðnaði ágreiningur um lengd kennaranáms. Kapp var lagt á 
að vinna gegn kennaraskorti á landsbyggðinni, með því að hefja kennaranám við nýja 
Háskólann á Akureyri og með því að efla fjarnám bæði við Kennaraháskólann og HA. 
Lenging kennaranáms var nú ekki lengur neitt einkamál Kennaraháskólans, sem hætti 
að þrýsta á um framkvæmd laganna frá 1988 en lagði þess í stað metnað sinn í að 
byggja upp framhaldsnám á meistarastigi. Við næstu lagabreytingu, sem gerð var 1997 
í tilefni af samruna Kennaraháskólans við nokkra sérskóla, var ágreiningslaust að fella 
brott ákvæðið um fjögurra ára nám. Þess í stað skyldi lengd náms ákveðin í námskrá 
(Þingskjal 886, 1996–1997, sjá kafla II í athugasemdum við frumvarpið). Valdið til að 
breyta lengd námsins var þar með formlega fært til Kennaraháskólans sjálfs, en innan 
ramma fjárveitinga sem í raun þýddi að ráðherra hélt ákvörðunarvaldinu. 
Þar við sat nokkuð fram yfir aldamót, þegar lenging kennaranáms kom aftur á dag-

skrá og þá í anda þess stórhugar sem um skeið einkenndi bæði þjóðlíf og stjórnmál. 
Nú var markmiðið að kennarar allra skólastiga lykju meistaraprófi og þar með fimm 
ára háskólanámi. Frumvarp þess efnis, samið af nefnd fagmanna og lagt fram af 
menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokks, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, varð að 
lögum 2008, ekki sett sem lög um einstaka skóla eða um kennaranám heldur „um 
menntun og ráðningu kennara“. En skilyrðum slíkra laga hlutu kennaramennta-
stofnanir að laga sig að. Efasemdir um þessa tilhögun, sem í almennri umræðu snerust 
um menntun leikskólakennara fremur en grunnskólakennara, urðu ekki að neinu póli-
tísku máli, enda skilaði stjórnarandstaðan í menntamálanefnd ekki séráliti þó einstakir 
þingmenn skrifuðu undir með fyrirvara eða misstu af lokaumræðu um málið (Þingskjal 
1013, 2008). 
Þetta er nokkuð dæmigert fyrir stefnumótun í íslenska stjórnkerfinu. Ráðherra 

lætur vinna mál, oft með atbeina stofnana (t.d. Kennaraháskólans) eða sérstakra 
nefnda, og tekur stefnumótandi ákvarðanir. Ef hann þarf á löggjöf að halda er hún 
kynnt í þingflokkum stjórnarinnar sem tryggja henni síðan framgang, með í mesta lagi 
tæknilegum breytingum. Stjórnarandstaðan kemur lítið við sögu nema henni virðist 
ráðherra gefa höggstað á sér sem ráðlegt sé að nýta. 

Í Danmörku 
Kennaramenntun hefur líka verið til endurskoðunar í Danmörku síðari ár, reyndar 
ekki lengd námsins, sem í áratugi hefur verið fjögur ár á háskólastigi, heldur inntak 
þess og tilhögun. Þar tók nýtt skipulag gildi 2007, byggt á nákvæmlega sundurliðaðri 
stefnumótun sem kennslumálaráðuneytið hafði kynnt í mars árið áður (Under-
visningsministeriet, 2006). Í tilkynningu ráðuneytisins, og greinargerð með væntanlegu 
lagafrumvarpi sem þá var búið að semja (Forslag til Lov om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen, 2006), kemur fátt fram um faglegan 
undirbúning eða undangengið samráð við hagsmunaaðila, aðeins talið upp hverjum 
lagafrumvarpið verður sent til umsagnar. En um tilurð þessarar stefnumótunar er því 
lýst hvernig stjórnarflokkarnir, Íhaldsflokkurinn og Vinstriflokkurinn, höfðu náð sam-
komulagi um málið – nefnt „forlig“, eiginlega „sáttargerð“ – við þrjá aðra flokka: 
stuðningsflokk stjórnarinnar Þjóðarflokkinn (Dansk Folkeparti, DF), miðflokkinn 
Róttæka (Radikale Venstre) og aðalflokk stjórnarandstöðunnar, Jafnaðarmenn. Þessir 
fimm flokkar, nefndir „forligspartier“ eða „forligskreds“, ákveða í sameiningu hina 
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nýju stefnumörkun. Einnig um innri mál skólanna (þeir vilja t.d. innleiða viðvistar-
skyldu á fyrsta námsári) og jafnvel niður í mjög afmörkuð atriði: „Der er enighed 
blandt forligspartierne om, at faget kristendomskundskap/livsoplysning skifter nafn til 
kristendomskundskap/livsoplysning/medborgerskab“ og hvað þeirri nafnbreytingu 
skuli fylgja (Forslag til Lov om uddannelsen, 2006, bls. 7). 

Með gildistöku nýrra laga og reglugerðar í ársbyrjun 2007 var samstarfi flokkanna 
fimm engan veginn lokið. Þeir mynduðu áfram sinn „forligskreds“ eða sáttarhóp sem 
bráðlega ákvað að fylgjast skyldi með framkvæmd hinnar nýju kennaramenntunar. Það 
hlutverk var fengið hópi sjö fagmanna sem skilaði rækilegri skýrslu þegar lögin höfðu 
verið fimm ár í gildi og einn árgangur lokið námi í samræmi við þau (Følgegruppen for 
ny læreruddannelse, 2012). 
Þegar hér var komið sögu höfðu orðið stjórnarskipti. Af flokkunum fimm, sem 

mynduðu „sáttarhópinn“ um kennaramenntun 2006, voru Vinstri og Íhaldsmenn nú í 
stjórnarandstöðu, Jafnaðarmenn og Róttækir hins vegar í stjórn og það með hinum 
þriðja, Sósíalíska þjóðarflokknum, SF. Hafði hann nú, sem stjórnarflokkur, ákveðið að 
bætast í hópinn sem ábyrgð bar á málum kennaramenntunar. Leið ekki á löngu þar til 
ráðuneytið (mennta- og vísindaráðuneytið sem tekið hafði við málefnum kennara-
menntunar af kennslumálaráðuneytinu) gat kynnt nýja „sátt“ um frekari breytingar á 
skipan kennaramenntunar (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2012). Skyldi hún 
að þessu sinni útfærð með rammalöggjöf og ítarlegri reglugerð sem sáttarhópur flokk-
anna sex lagði línur um. Enn sem fyrr var mælt fyrir um fjölda mjög afmarkaðra atriða, 
t.d. að tekin skyldi upp einkunnagjöf fyrir æfingakennslu. Þessi „sátt“ er birt á vef 
ráðuneytisins meðal réttarheimilda („lovstof“), en þar eru „politiske aftaler“ sérstakur 
flokkur við hlið laga og reglna. 

Af þessu er svo að sjá að ekki sé einungis miklu nákvæmari pólitísk stýring á 
málum kennaramenntunar í Danmörku en á Íslandi heldur sé aðkoma stjórnmála-
flokkanna þar öll önnur. Þeir mynda ekki aðeins ríkisstjórnir og afgreiða mál á þingi 
heldur hafa þeir þennan sérstaka vettvang: „sáttarhópinn“ sem virðist geta sagt bæði 
þingi og ráðherra fyrir verkum. 

Stjórnvaldið „forligsgruppe“ 

Óformleg aðferð festist í sessi 
Þetta reynist vera nokkuð dæmigert um vinnubrögð danskra stjórnmálaflokka eins og 
þau hafa mótast síðustu áratugi (Frandsen, 2008, 2014).i Lengi hefur tíðkast að ríkis-
stjórnir sækist eftir meira en lágmarksfylgi við mál sín á þingi og leiti þá samkomulags 
við stjórnarandstöðuflokka, t.d. á nefndarstigi í þinginu. Upp af þessu spratt samstarfs-
hefð sem nú setur sterkan svip á dönsk stjórnmál. Ráðherra, sem undirbýr stefnu-
mótun eða stefnubreytingu á einhverju sviði, er nú líklegur til að efna til samráðs við 
þingflokkana löngu áður en málið er lagt fram á þingi, líka þó um sé að ræða reglugerð 
eða annað sem alls ekki þarf að koma til kasta löggjafarþingsins. Úr því verður 
„sátt“ tiltekinna flokka. Stundum bara stjórnarflokkanna sjálfra ásamt stuðnings-
flokkum sínum (en danskar ríkisstjórnir eru nánast alltaf minnihlutastjórnir sem sitja í 
skjóli stuðningsflokka) og kallast það „þröng sátt“. En oft er leitast við að ná sam-
stöðu með a.m.k. helstu flokkum stjórnarandstöðunnar líka í svonefndri „breiðri sátt“. 
Ráðherrum er metnaðarmál að geta náð fram breiðri samstöðu um mál sín, enda er þá 
tryggt að stefnan gildi þótt stjórnin falli. 
Þegar einu sinni er búið að mynda „sáttarhóp“ stjórnmálaflokka um tiltekið mál-

efni, eins og kennaramenntun í dæminu sem rakið var fyrir skemmstu, þá heldur hann 
áfram að bera ábyrgð á þeim málaflokki. Nýmæli eða veruleg stefnubreyting þarf sam-
þykki hópsins – sama þó ekki sé um þingmál að ræða – og þar telst hver flokkur hafa 
neitunarvald. Stjórnarflokkarnir 2006 afsöluðu sér nokkru valdi með því að taka Rót-
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tæka og Jafnaðarmenn inn í sáttarhópinn um kennaramenntun og veita þeim þannig 
neitunarvald um frekari breytingar. En á móti héldu Íhaldsmenn og Vinstrimenn 
neitunarvaldi sínu í sáttarhópnum eftir að þeir lentu í stjórnarandstöðu. 

Stjórnarfrumvörp á danska þinginu eru í raun iðulega flutt í umboði viðkomandi 
sáttarhóps, ekki stjórnarflokkanna einna. Þingflokkar sáttarhópsins eru þá í svipaðri 
stöðu og íslenskir stjórnarþingmenn: hafa það aðalhlutverk að koma málinu í gegn, 
hugsanlega með einhverjum lagfæringum í nefnd en mest bara með því að samþykkja. 
Í hlutverki hinnar íslensku stjórnarandstöðu eru þá þeir flokkar einir sem standa ekki 
að sáttinni, stundum bara fámennir jaðarflokkar og jafnvel engir. 

Sátt fellur úr gildi við kosningar ef aðstandendur hennar fá ekki meirihluta þingsæta. 
Haldi þeir meirihluta, eins og yfirleitt gerist þegar „breið“ sátt á í hlut, þá gildir sáttin 
áfram með þeim breytingum sem sáttarhópurinn verður sammála um. Ríkisstjórn 
getur þá lent í að þurfa að framfylgja stefnu sem aðeins sumir stjórnarflokkarnir eiga 
þátt í að móta. En þá gildir sú leikregla að stjórnarflokkur getur gengið inn í þá 
sáttarhópa sem hann kýs, tekið þar með ábyrgð á stefnunni eins og hún er en haft 
neitunarvald um frekari breytingar. Flokkur, sem aðeins er stuðningsflokkur stjórnar, á 
ekki eins skýlausa kröfu til að ganga inn í sáttarhópa þótt Þjóðarflokknum (Dansk 
Folkeparti, DF) hafi tekist að fá aðild að einhverjum á sínu langa skeiði sem 
stuðningsflokkur hægristjórna 2001–2011. 

Ráðherra, sem situr uppi með neitunarvald stjórnarandstöðuflokks í mikilvægum 
málum, getur gefist upp á samstarfinu og sagt sáttinni upp. Aðrir flokkar geta líka sagt 
sig úr sáttarhópi ef þeir vilja tala fyrir stefnu sem ekki fær hljómgrunn í hópnum. En 
uppsögn tekur ekki gildi fyrr en eftir næstu kosningar, og fellur sáttin þá því aðeins úr 
gildi að flokkar, sem enn standa að henni, hafi ekki fengið meirihluta í kosningunum. 
Kjósandi, sem greiðir atkvæði tilteknum flokki, er þar með að styðja allar þær sáttir 
sem flokkurinn er aðili að og stuðla að því að þær haldi meirihluta. 

Sjálfsprottið stjórnvald 
Sáttarhópar stjórnmálaflokkanna eiga sér enga formlega tilvist í lögum og reglum, 
einungis í samkomulagi um hefð. En hefðin gefur þeim stöðu til að segja bæði þingi 
og ráðherrum fyrir verkum, og þeir geta tekið sér samþykktarvald um afgreiðslumál í 
ráðuneytunum. Fyrir kemur að flokkar brjóta hinar óskráðu reglur sáttakerfisins, eða 
a.m.k. að einum flokki virðist annar hafa brotið þær, en það er ekki algengt; yfirleitt 
virðast flokkarnir sammála um hvað hinar óskráðu reglur leyfa og hvað ekki. Það má 
raunar bera saman við óskráðar reglur þingræðisins sjálfs sem langoftast er samstaða 
um hvernig eigi að túlka þó út af því geti líka brugðið. 

Flokkakerfið og sáttakerfið 
Danska flokkakerfið hefur löngum verið nokkuð flókið, þingflokkar margir og smáir 
og sumir skammlífir. Fjórir eru elstir, voru lengi stærstir og hafa öðrum fremur átt sæti 
í ríkisstjórnum. Það eru Íhaldsflokkurinn og Vinstriflokkurinn til hægri, Jafnaðarmenn 
til vinstri og Róttæki flokkurinn (Radikale Venstre) þar á milli. Þessir flokkar eru líka 
uppistaðan í flestum sáttahópunum, ýmist tveir, þrír eða allir. Jaðarflokkar, annaðhvort 
taldir til vinstri til jafnaðarmenn eða hægri við Íhaldsmenn, þóttu löngum óhæfir til 
stjórnarsetu þótt gömlu flokkarnir gætu treyst á þá sem stuðningsflokka minnihluta-
stjórna. Þá fólst í sáttakerfinu ákveðin samtrygging „fjórflokksins“ gegn því að verða 
of háður jaðarflokkunum. Eftir aldamót hefur Þjóðarflokkurinn orðið áhrifamikill í 
sáttakerfinu og SF hafði náð þar nokkurri fótfestu líka áður en hann varð í fyrsta sinn 
stjórnarflokkur 2011–2014. Hins vegar er lítið um að Enhedslisten standi að sáttum, sá 
flokkur sem lengst stendur til vinstri. Var hann þó formlegur stuðningsflokkur ríkis-
stjórnar 2011–2013. 
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Síðustu stjórnarskipti 
Stjórnarskipti urðu síðast í Danmörku eftir kosningar 2011 þegar tíu ára stjórnartíð 
hægriflokkanna lauk og við tók þriggja flokka vinstristjórn undir forsæti jafnaðar-
manna. Fréttaskýranda taldist þá svo til að af 112 gildandi flokkasáttum, sem máli 
skiptu, væri nýja stjórnin bundin af 59 („Rød regering er bundet“, 2011). „Þröng-
ar“ sættir, sem hægristjórnin hafði aðeins gert við stuðningsflokk sinn, Þjóðarflokkinn 
(DF), og stundum líka smáflokkinn Liberal Alliance, féllu sjálfkrafa úr gildi þar sem 
aðstandendur þeirra höfðu ekki haldið meirihluta í kosningunum. Einhverjar féllu líka 
úr gildi við kosningarnar af því að fyrri stjórnarflokkar höfðu sagt sig frá þeim. Þá 
ráðabreytni höfðu Jafnaðarmenn gagnrýnt: „Þetta er ákaflega leitt,“ hefur fréttastofa 
eftir formanni þeirra. „Það er sérstakt og mikils virði í dönskum stjórnmálum að við 
gerum breiða samninga, því að þá getur þjóðin treyst á það sem við segjum og að við 
það verði staðið til frambúðar“ („Hjort overvejer at opsige“, 2011). Sjálfir höfðu 
jafnaðarmenn ekki sagt upp þeim „breiðu“ sáttargerðum sem þeir voru aðilar að; varð 
þeim þá ekki breytt nema með samþykki allra aðstandenda (Rød regering er bundet, 
2011; Rehling, 2011; Frandsen, 2014). 

Flokkasættir voru áfram í gildi þó það væri ekki nema einhver einn af nýju stjórnar-
flokkunum sem hafði gert þær við fyrri stjórn. Þannig stóð t.d. á um eitt vandræðalegt 
mál: sparnað í lífeyriskerfinu (Tilbagetrækningsreformen, 2014; „Regeringen vil vente“, 
2011; Frandsen, 2014). Eftir aldamótin þótti ljóst að í óefni stefndi í lífeyrismálum því 
að öldruðum myndi fjölga miklu meira en vinnandi fólki. Ríkisstjórn hægriflokkanna 
taldi nauðsynlegt að bregðast við, m.a. með því að hækka lífeyrisaldurinn. Um það 
náði hún samkomulagi 2006, ekki aðeins við stuðningsflokk sinn, Þjóðarflokkinn, 
heldur við Róttæka og sjálfa Jafnaðarmenn sem mátu meira að taka þátt í stefnu-
mótuninni en að fá tækifæri til að gagnrýna hana, einkum af því að það gaf þeim 
neitunarvald um frekari breytingar. Á það reyndi þegar hinir flokkarnir, sem að sáttinni 
stóðu, töldu nauðsynlegt að bæta við vissum sparnaðaraðgerðum. Þegar Jafnaðarmenn 
voru ekki til í það, gerðu hinir með sér nýja sátt sem tók þó ekki gildi því hin fyrri 
taldist bindandi fram að kosningum 2011. Einmitt þeim kosningum sem leiddu til 
valda núverandi vinstristjórn undir forsæti Jafnaðarmanna og með þátttöku Róttækra. 
En þær sömu kosningar gáfu aðstandendum nýju sáttarinnar nauman meirihluta; hún 
tók því gildi þvert gegn vilja Jafnaðarmanna, hvað þá stjórnarflokks (SF) og stuðnings-
flokks (Enhedslisten) enn lengra til vinstri sem ekki einu sinni höfðu samþykt 
aðgerðirnar 2006. Frekar en rjúfa leikreglur sáttakerfisins ákvað stjórnin að fram-
kvæma niðurskurðinn. Jafnframt notuðu Jafnaðarmenn og SF rétt sinn sem nýir 
stjórnarflokkar til að gerast aðilar að sáttarhópnum og hafa þá neitunarvald um frekari 
breytingar. 

Íslenskar hliðstæður? 

Ekki tíðkast hér 
Á Íslandi er það að jafnaði ríkisstjórnin og þingmeirihluti hennar sem ber ábyrgð á 
stefnumótun. Aðrir flokkar telja það helst hlutverk sitt að benda á veikar hliðar 
stjórnarstefnunnar, eða leggja a.m.k. ekki mikla vinnu í mál sem þeir sjá sér ekki hag í 
að vera skýrt og greinilega á móti. 

Vissum stórmálum fylgir sú tilfinning að þau beri að afgreiða í sátt fremur en 
ágreiningi. Þar var lýðveldisstofnunin í sérflokki: mál sem þingflokkarnir tóku í sínar 
hendur (enda utanþingsstjón við völd) og reyndu í lengstu lög að vinna það í sátt. 
Síðan komu upp ýmis mál, sérstaklega landhelgisdeilur, sem erfitt var fyrir stjórnar-
andstöðu að halda uppi harðri gagnrýni á, en það þýddi ekki að ríkisstjórnin hefði aðra 
flokka með í ráðum, fremur tók hún því með þökkum að eðli málsins héldi stjórnar-
andstöðunni stilltri. 
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Hér hafa að vísu setið minnihlutastjórnir sem þurfa þá að tryggja málum sínum 
meirihluta í samstarfi við stuðningsflokk sinn eða stuðningsflokka, eða hugsanlega við 
stjórnarandstöðuflokk í trássi við stuðningsflokk (eins og minnihlutastjórn Fram-
sóknar 1938–39 átti það til að vinna með Sjálfstæðisflokki í stað Alþýðuflokks, og 
minnihlutastjórn Sjálfstæðisflokks 1942 að treysta meira á Framsókn en Sósíalista). 
Stjórnir með knappan meirihluta hafa líka, líkt og dönsku stjórnirnar, þurft að leita til 
stjórnarandstöðuflokka í einstökum málum. Skýrasta dæmið er minnihlutastjórn 
Alþýðuflokksins með stuðningi Sjálfstæðisflokks 1958–59 sem samdi við Framsókn 
um efnahagsmál og Alþýðubandalag um kjördæmabreytingu. En allt þetta eru dæmi 
um samninga sem Danir kalla ekki sáttargerð – forlig – heldur bara „atkvæða-
samning“ – stemmeavtale – samning um að tryggja tilteknu máli meirihluta í eitt skipti. 

Merkilegasti vísir að sáttapólitík í stíl Dana er samstaða „lýðræðisflokkanna“, sem 
svo nefndu sig, í málefnum vestrænnar samvinnu. Aðild Íslands að Atlantshafsbanda-
laginu 1949 var ákveðin af ríkisstjórn Alþýðuflokks, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar-
flokks. Ári síðar færðist Alþýðuflokkurinn í stjórnarandstöðu. Ríkisstjórn hinna flokk-
anna tveggja hafði engu að síður Alþýðuflokkinn með í ráðum um gerð varnar-
samningsins 1951 og komu varnarliðsins, líkt og með þeim þremur gilti sáttargerð í 
dönskum stíl um stefnumótun á þessu sviði. Í stað „sáttarhóps“ á vegum þingflokk-
anna var samstaðan innsigluð með aðild áberandi manna úr öllum flokkunum að 
Varðbergi og Samtökum um vestræna samvinnu. Strax 1956 snerist Framsókn svo 
gegn niðurstöðunni um veru varnarliðsins og fékk Alþýðuflokkinn í lið með sér fyrir 
þingkosningar það ár. Þetta minnir á aðferð Dana þar sem flokkur losnar úr sáttargerð 
með því að segja henni upp fyrir kosningar, og fellur hún úr gildi ef flokkar, sem enn 
standa að henni – í þessu dæmi aðeins Sjálfstæðisflokkurinn, fá ekki meirihluta þing-
sæta. 

Ímyndað dæmi: virkjanastefna 
Ef danska sáttargerðakerfið hefði tíðkast hér, þó ekki væri nema frá aldamótum síð-
ustu, hvað þá? 

Tólf ára stjórnarsamvinnu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 1995 til 2007 má 
bera saman við samstjórn Vinstriflokksins og Íhaldsflokksins í Danmörku, með 
stuðningi Þjóðarflokksins, áratuginn 2001–2011. Samkvæmt dönsku aðferðinni hefði 
ríkisstjórnin fellt stefnumótun sína í flestum málum í form opinberrar „sáttar-
gerðar“ með „sáttarhóp“ til að líta eftir framkvæmdinni. Af því stjórnin hafði traustan 
þingmeirihluta þurfti hún ekki, fremur en hægriflokkarnir þrír í Danmörku, að koma 
langt til móts við flokka stjórnarandstöðunnar til að tryggja málum sínum framgang. 
En hefði boðið þeim aðild að sáttargerðum ef þeir gátu fallist nokkurn veginn á það 
sem stjórnin vildi. Það hefðu Vinstri–græn varla gert nema í tiltölulega ópólitískum 
málum; hefðu t.d. mjög trúlega staðið að lengingu kennaramenntunar 2008. Frjálslyndi 
flokkurinn hefði, sem smáflokkur til hægri sem ríkisstjórnin þurfti ekki á að halda, haft 
áþekka stöðu og Liberal Alliance (áður Ny Alliance) í Danmörku (sbr. Frandsen, 2008, 
bls. 130–132). Fremur en að hafa mikil áhrif á úrslit mála hefði honum boðist að skrifa 
upp á niðurstöðu stóru flokkanna, sem þó hefðu kannski ekki alltaf verið tilbúnir að 
hafa hann með og veita honum þar með neitunarvald um framhaldið. 

Samfylkingin hefði, eins og systurflokkur hennar í Danmörku, verið sá flokkur sem 
ríkisstjórnin leitaði einkum til þegar hún vildi ná „breiðri sátt“ um stefnumótun. 
Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma, sem unnið var að frá því um 
aldamót, er dæmi um mál sem eftir dönskum hugsunarhætti hefði þótt rétt að afgreiða 
í breiðri sátt. Ólíklegt er að slík sátt hefði tekist við Vinstri–græn. Hins vegar má hugsa 
sér að Samfylkingin hefði látið af andstöðu sinni við Kárahnjúkavirkjun, sem hún gat 
hvort sem er ekki komið í veg fyrir, gegn því að hafa áhrif í „sáttarhópi“ um virkjana-
mál og hafa þar neitunarvald framvegis. Sáttin hefði þá gilt áfram eftir stjórnarskiptin 
2007 og Framsókn haldið sæti sínu í sáttarhópnum þó hún væri nú utan stjórnar. Ef 
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Samfylkingin hefði hins vegar kosið að þvo hendur sínar af Kárahnjúkavirkjun, þá 
hefðu stjórnarflokkarnir staðið að „þröngri sátt“ um málið, hvort sem er einir eða 
með aðild Frjálslyndra. Eftir kosningarnar 2007 hefði sú sátt áfram talist bindandi því 
stjórnarflokkarnir héldu þingmeirihluta – þó naumur væri og ekki nægur til að þeir 
héldu áfram stjórnarsamstarfi. Eftir stjórnarmyndun með Sjálfstæðisflokki hefði Sam-
fylkingin þá kosið að ganga inn í sáttina og sáttarhópinn, fremur en láta fyrrverandi 
stjórnarflokka ráða þar eina. Þegar stjórnarsamstarfið slitnaði 2009 og Samfylking 
myndaði minnihlutastjórn með þátttöku Vinstri–grænna, hefðu þau, sem nýr stjórnar-
flokkur, átt kost á að ganga inn í sáttina en vafalaust hafnað því. Hún hefði haldið gildi 
sínu í bili en Samfylkingin þurft að segja henni upp fyrir kosningar 2009 til þess að 
geta síðan mótað nýja stefnu með nýjum samstarfsflokki. Hvort sem það hefði orðið 
þröng sátt stjórnarflokkanna tveggja eða breiðari sátt við eitthvað af stjórnarand-
stöðunni. Þröng sátt hefði fallið úr gildi þegar stjórnarflokkarnir misstu meirihlutann 
2013. Breiðari sátt með aðild annaðhvort Framsóknar- eða Sjálfstæðisflokks hefði hins 
vegar lifað af kosningarnar og væri í gildi enn í dag – nema einhver flokkurinn hefði 
sagt henni upp fyrir kosningar og gert hana þannig að kosningamáli.  

Á þetta erindi til okkar? 
Eins og lýst hefur verið hafa sáttargerðir dönsku flokkanna þau áhrif að takmarka 
stefnubreytingar við stjórnarskipti, varðveita þannig stefnufestu og stöðugleika en 
dempa þá líka áhrif stjórnarskiptanna. (Og draga um leið úr áhrifum kjósenda ef sættir 
eru svo „breiðar“ að þær eigi öruggan meirihluta í hverjum kosningum.) Á Íslandi 
hefur ný stjórn miklu frjálsari hendur að snúa af stefnu fyrri stjórnar, ekki síst í þeim 
málum sem nýir stjórnarflokkar höfðu lagt áherslu á í stjórnarandstöðu. (Sem eykur 
áhrif kjósenda, þó síður ef mjög er á huldu fyrir kosningar hvaða flokkar eru líklegir til 
samstarfs og þá um hvaða málefni.) 

Hér er þess þó að gæta að stjórnarskipti á Íslandi eru talsvert annað fyrirbæri en í 
Danmörku. Ekki aðeins að því leyti að hér tíðkast meirihlutastjórnir en í Danmörku 
minnihlutastjórnir – sem þó styðjast jafnan við sinn ákveðna þingmeirihluta. Heldur 
falla þingmeirihlutarnir dönsku í tvo skýra flokka: hægri og vinstri; en á Íslandi skarast 
stjórnarmynstrin miklu meira. Að stjórnarandstaða eins kjörtímabils verði að stjórnar-
meirihluta þess næsta, það gerðist að vísu á Íslandi í fyrra (2013), sömuleiðis 1971 og 
1927 – á meira en 40 ára fresti. Við öll önnur stjórnarskipti hefur a.m.k. einn stjórnar-
flokkur komið úr fráfarandi meirihluta. (Utanþingsstjórnin telst hér ekki með; minni-
hlutastjórnirnar 1938, 1942, 1949, 1958 og 2009 mynduðu flokkar sem bæði komu úr 
síðustu samsteypustjórn og áttu aðild að þeirri næstu; einungis minnihlutastjórnin 
1979 var mynduð af flokki sem átti ekki aðild að næstu stjórnarmyndun; að henni 
stóðu hins vegar tveir flokkar úr síðustu meirihlutastjórn.) Þannig var t.d. vinstri-
stjórnin 2009 mynduð að meirihluta af fráfarandi stjórnarflokki, Samfylkingunni, sem 
tók með sér talsverða ábyrgð á stefnumálum fyrri stjórnar. En var að vísu, ólíkt því 
sem tíðkast í Danmörku, ekki bundin af neinum samningum við sinn fyrri samstarfs-
flokk. 

Í Danmörku eru stjórnarskipti tíð. Oft eru þau lítið annað en uppstokkun á sitjandi 
stjórn, stærstu stjórnarflokkarnir þeir sömu þótt smáflokkar komi og fari (síðast á 
þessu ári, 2014, þegar SF dró sig út úr stjórn jafnaðarmanna og Róttækra), og e.t.v. 
með nýjum forsætisráðherra úr sama flokki. En talsvert er líka um rækileg stjórnar-
skipti þar sem skiptast á hægristjórnir – forsætisráðherra úr Íhaldsflokki eða Vinstri-
flokki, jafnaðarmenn í stjórnarandstöðu – og vinstristjórnir undir forsæti jafnaðar-
manna (og án þátttöku hægri flokkanna nema eitt ár, 1978–79, þegar Vinstriflokkurinn 
settist í stjórn með jafnaðarmönnum). Slík stjórnarskipti gerast ekki á 40 ára fresti 
heldur nokkuð reglulega. Frá hausti 1945 að telja hafa þau orðið ellefu sinnum (1947, 
1950, 1953, 1968, 1971, 1973, 1975, 1982, 1993, 2001 og 2011). Og þá skiptir algerlega 
um stjórnarflokka. (Þótt nokkrir miðflokkar, aðallega Róttækir, hafi tekið þátt í sam-
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steypustjórnum bæði til hægri og vinstri, þá hafa þeir aldrei farið beint úr öðru 
stjórnarmynstrinu í hitt.) Það er einmitt við þessi gagngeru stjórnarskipti sem sáttakerfi 
flokkanna hefur mest áhrif. Við íslensk stjórnarskipti, þar sem nánast alltaf situr eftir 
a.m.k. einn flokkur úr fyrri stjórn, má segja að minna tilefni sé til kúvendingar í stefnu-
málum og þá minni þörf á sérstakri aðferð til að tryggja stöðugleika. Reynslan virðist 
þó vera sú að stefnubreytingar við stjórnarskipti séu miklu róttækari og ófyrirsjáanlegri 
á Íslandi en í Danmörku. Ekki aðeins vegna þess að með Dönum tíðkist minnihluta-
stjórnir eða að þær hafi skipulegra samstarf við almannasamtök og hagsmunaaðila en 
hér tíðkast, heldur alveg sérstaklega vegna þess hvernig dönsku flokkarnir hafa vanist á 
að binda hendur sínar í sáttargerðum sem oft ná bæði til stjórnar og stjórnarandstöðu. 
Þessi sérstaka aðferð Dana hefur sjaldan vakið athygli á Íslandi. Hér er miklu 

fremur rætt um norræna samráðshefð út frá samskiptum stjórnvalda við hagsmuna-
samtök, þá sérstaklega aðila vinnumarkaðarins, og út frá sambúð ríkisstjórnar við 
stjórnarandstöðuna á þingi. Sem fyrirmynd fyrir Ísland komst danska aðferðin þó á 
dagskrá á Viðskiptaþingi 2013. Þar lagði Viðskiptaráð (2013) fram skýrslu með víð-
tækum tillögum um breytingar á umgjörð atvinnulífsins. Ein þeirra er rökstudd með 
lýsingu á sáttakerfinu danska og orðuð svo (bls. 32): „Allir stjórnmálaflokkar styðjist í 
auknum mæli við bindandi þverpólitíska langtímasáttmála í mikilvægum mála-
flokkum.“ Sumar tillögur Viðskiptaráðs rötuðu beint inn í almenna umræðu, t.d. um 
styttingu framhaldsskólans. Hugmyndin um pólitíska langtímasáttmála vakti minni við-
brögð en er þó kannski ekki síður umhugsunar verð. Hún gefur a.m.k. tilefni til að 
kynna sér hvernig Danir standa að slíkum málum. 
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i	  Hér	  er	  raunar	  óheppilegt	  hvað	  upplýsingar	  mínar	  eru	  mikið	  komnar	  frá	  einum	  manni,	  
Frandsen,	  sem	  sjálfur	  hefur	  verið	  stjórnmálamaður	  og	  er	  viðkvæmur	  fyrir	  stöðu	  þingsins	  
gagnvart	  ríkisstjórninni.	  Til	  öryggis	  hef	  ég	  borið	  lýsingar	  hans	  saman	  við	  allmikið	  vefefni,	  
bæði	  fundið	  með	  almennri	  vefleit	  og	  leit	  á	  vefjum	  nokkurra	  danskra	  fjölmiðla	  eftir	  
leitarorðunum	  „forlig“	  og	  „forligsgruppe“.	  Kemur	  þá	  m.a.	  í	  ljós	  að	  svipuð	  vinnubrögð	  móta	  
samstarf	  stjórnmálaflokka	  í	  héraðs-‐	  og	  sveitarstjórnum.	  


