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Yfirlýsing 

 
 
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er samin af mér og að hún hefur hvorki 
að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 
 

 
Kristján Jónsson
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Summary 

 
In this essay, the objective is to find out if youth partys can influence politics in 

Iceland. The youth party of the Independence Party is the subject of this essay. Comparison of 

what ideas the members of the youth party had for Iceland in the 70´s and what they carried 

out two decades later. In the 70´s a new generation came through with new ideas based on old 

foundation. These ideas are usually referred to as libertarianism and got a lot of attention in 

the 70´s because for the first time some movement in Iceland had systematic ideas as how to 

reduce the state management. As it turned out many of the same individuals were prominent 

in the youth party in the 70´s and went on to become ministers or members of parliament in 

the 90´s.  

 

After the elections in 1991 the parliament in Iceland got a new generation of MP´s. In the 

years to come a lot of changes were made as how the libertarians wanted. In this essay the 

focus is on four issues: economic affairs, fishing industry, industry and agriculture. As it turns 

out this generation of politians in the Independence party did follow their old ideology in 

many ways but not on every issues. In this essay Ronald Inglehart´s research is mentioned. He 

had a theory about major social development happened when new generations replace older 

ones. That´s what happpened in Iceland after 1991.  
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Útdráttur 

 
Í ritgerðinni er varpað fram þeirri spurningu hvort ungliðahreyfingar geti haft áhrif í 

stjórnmálum á Íslandi. Ungliðahreyfing Sjálfstæðisflokksins er til umfjöllunar þar sem 

notaður er samanburður á því hvað ungir sjálfstæðismenn sögðu á áttunda áratuginum og hvað 

þeir gerðu á tíunda áratuginum. Á þeim áttunda kom fram ný kynslóð með nýjar hugmyndir á 

gömlum grunni. Þessar hugmyndir eru kenndar við frjálshyggju og vöktu talsverða athygli á 

þeim tíma enda í fyrsta skipti sem lagt var til að draga verulega úr ríkisbúskap á Íslandi. 

Þannig háttar til að margir þeirra sem höfðu sig í frammi hjá SUS á áttunda áratuginum urðu 

síðar alþingismenn og ráðherrar. 

Kynslóðaskipti urðu á Alþingi eftir kosningarnar 1991. Í kjölfarið var ýmislegt framkvæmt í 

samræmi við hugmyndir frjálshyggjunnar. Fyrir eru teknir fjórir málaflokkar: efnahagsmál, 

sjávarútvegsmál, iðnaðarmál og landbúnaðar- og byggðamál. Greint er frá því hvaða 

hugmyndir ungir sjálfstæðismenn höfðu um þessa málaflokka á áttunda áratuginum og hvað 

var gert í þessum málaflokkum í ríkisstjórnum tíunda áratugarins sem Sjálfstæðisflokkurinn 

átti aðild að. Ljóst er að þessi kynslóð sjálfstæðismanna var á margan hátt trú þeim 

hugsjónum sem hún boðaði tuttugu árum fyrr en þó ekki undantekningalaust. Í ritgerðinni er 

einnig fjallað um kenningu sem bandaríski fræðimaðurinn Ronald Inglehart setti fram og felur 

meðal annars í sér að meiriháttar þjóðfélagsbreytingar verði þegar kynslóðaskipti eigi sér stað. 

Slíkar breytingar áttu sér stað á Íslandi eftir 1991. 
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Þakkir 

Ekki verður hjá því komist að þakka nokkrum einstaklingum fyrir hjálpssemina við 

gerð þessarar ritgerðar enda eiga þeir það skilið. Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni, 

stjórmálafræðiprófessor, eru þakkaðar uppbyggilegar og góðar ábendingar. Vésteini 

Ingibergssyni, stjórnmálafræðingi, er þökkuð hjálpsemin. Hjalti Þór Vignisson, 

stjórnmálafræðingur, fær bestu þakkir fyrir að gauka ritgerðarhugmyndinni að höfundi á 

sínum tíma. Gunnar Sigurðsson, stjórnmálafræðingur, fær þakkir fyrir að leiða höfund um 

völundarhús stjórnmálafræðinnar. Braga Kristjánssyni, lögfræðingi, og Edwin Roald 

Rögnvaldssyni, golfvallahönnuði, eru jafnframt færðar þakkir fyrir að lesa próförk. Loks er 
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5 
 

Efnisyfirlit 
Inngangsorð ............................................................................................................................................. 6 

1. kafli: Ungir sjálfstæðismenn ................................................................................................................ 8 

1.1 Hugmyndafræðin ........................................................................................................................... 8 

1.2 Báknið burt .................................................................................................................................... 9 

1.3 Uppreisn frjálshyggjunnar ............................................................................................................. 9 

2. kafli: Hvað sögðu þeir? ...................................................................................................................... 11 

2.1 Ungir sjálfstæðismenn um efnahagsmál ..................................................................................... 11 

2.2 Ungir sjálfstæðismenn um sjávarútvegsmál ............................................................................... 12 

2.3 Ungir sjálfstæðismenn um iðnaðarmál ....................................................................................... 14 

2.4 Ungir sjálfstæðismenn um landbúnaðar- og byggðamál ............................................................ 15 

3. kafli: Ríkisstjórnir Davíðs Oddssonar ................................................................................................. 18 

3.1 Viðeyjarstjórnin ........................................................................................................................... 18 

3.2 Ríkisstjórnir Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks .................................................................... 20 

4. kafli: Einkavæðing .............................................................................................................................. 22 

5. kafli: Hvað gerðu þeir? ...................................................................................................................... 24 

5.1 Aðgerðir í efnahagsmálum .......................................................................................................... 24 

5.2 Aðgerðir í sjávarútvegsmálum ..................................................................................................... 26 

5.3 Aðgerðir í iðnaðarmálum ............................................................................................................ 28 

5.4 Aðgerðir í landbúnaðar- og byggðamálum .................................................................................. 29 

5.5 Báknið kjurt? ................................................................................................................................ 30 

6. kafli: Kynslóðaskipti ........................................................................................................................... 33 

6.1 Skipti þessi kynslóð máli? ............................................................................................................ 33 

6.2 Breytingar verða með kynslóðaskiptum ...................................................................................... 34 

7. kafli: Niðurstöður ............................................................................................................................... 36 

Heimildaskrá .......................................................................................................................................... 38 

 

 



6 
 

 

Inngangsorð 
 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara þeirri spurningu hvort ungliðahreyfingar 

geti haft áhrif í stjórnmálum á Íslandi. Til þess verður hér tekið dæmi úr sögu 

ungliðahreyfingar Sjálfstæðisflokksins, Sambands ungra sjálfstæðismanna. SUS hafa verið 

eins konar regnhlífarsamtök fyrir félög ungliða í Sjálfstæðisflokknum víðs vegar um landið. 

SUS var stofnað árið 1930 eða ári á eftir Sjálfstæðisflokknum. Af ungliðahreyfingum íslensku 

stjórnmálaflokkanna hefur starf SUS verið langviðamest og hreyfingin með mun fleiri 

meðlimi en sambærilegar hreyfingar hinna flokkanna. 

Til að sýna fram á að ungliðahreyfingar geti haft áhrif í stjórnmálum á Íslandi verður hér tekið 

dæmi um þá kynslóð ungra sjálfstæðismanna sem lét að sér kveða í ungliðahreyfingunni á 

áttunda áratuginum. Þá varð eins konar frjálshyggjubylting á meðal ungra sjálfstæðismanna, 

og voru þá settar fram mun róttækari hugmyndir varðandi nýtingu einkaframtaksins en áður 

höfðu þekkst í Sjálfstæðisflokknum. Meðlimir í SUS stóðu fyrir talsverðri útgáfustarfssemi á 

áttunda áratuginum og vöktu talsverða athygli í þjóðmálaumræðunni á þeim tíma. Síðar 

gerðist það að margir þeirra einstaklinga sem létu að sér kveða í SUS á áttunda áratuginum 

komust til áhrifa á tíunda áratuginum. Margir þeirra komu inn á Alþingi árið 1991 þegar 

talsverð endurnýjun átti sér stað í þingliðinu og einhverjir höfðu farið inn á þing áður. 

Í þessari ritgerð verður farið í samanburð á málflutningi ungra sjálfstæðismanna á áttunda 

áratuginum og aðgerða ríkisstjórna Sjálfstæðisflokksins á þeim tíunda. Samanburðurinn felur 

fyrst og fremst í sér þætti úr fjórum málaflokkum: Efnahagsmálum, sjávarútvegsmálum og 

iðnaðarmálum ásamt landbúnaðar- og byggðamálum. Farið verður sérstaklega yfir 

einkavæðingu ríkisfyrirtækja á tíunda áratuginum í þessum fjórum málaflokkum.  

Sú breyting sem varð á íslensku þjóðfélagi á tíunda áratuginum er talsvert í samræmi við þær 

áherslur sem ungir sjálfstæðismenn héldu á lofti um tveimur áratugum fyrr. Það urðu því 

ákveðnar breytingar með nýrri kynslóð sem hafði nýjar hugmyndir. Þetta styður niðurstöður 

úr umfangsmikilli rannsókn bandaríska fræðimannsins Ronalds Ingleharts, sem setti fram þá 

kenningu að stórar þjóðfélagsbreytingar á vesturlöndum yrðu jafnan með kynslóðaskiptum. 

Vikið verður að þessu í síðari hluta ritgerðarinnar. 
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Í ritgerðinni verður því velt upp hvort það hafi skipt máli að þessi kynslóð hafi komist til 

valda innan Sjálfstæðisflokksins eða hvort flokkurinn hefði tekið upp aukna frjálshyggju hvort 

sem er. Einnig verður reynt að skoða hvort þessar breytingar hefðu átt sér stað ef 

Sjálfstæðisflokkurinn hefði staðið utan ríkisstjórnar á tíunda áratuginum.  
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1. kafli: Ungir sjálfstæðismenn 
 

 

1.1 Hugmyndafræðin 
Hugmyndafræði sú er ungir sjálfstæðismenn aðhylltust á áttunda áratuginum og gera 

raunar enn er iðulega kölluð frjálshyggja. Helstu hugmyndasmiðir hennar komu fram á 

tveimur tímabilum. Á 18. öld kom Adam Smith fram á sjónarsviðið með kenningu sína um 

hina ósýnilegu hönd í bók sinni Auðlegð þjóðanna. Jafnframt höfðu þeir John Locke og John 

Stuart Mill mikil áhrif með hugmyndum sínum. Ungir sjálfstæðismenn hafa sérstaklega horft 

til hugmynda Lockes um eignarréttinn og til skoðana Mills um frelsi einstaklingsins. Á hinu 

síðara tímabili er fyrst og fremst um að ræða tvo hagfræðinga á 20. öld, þá Fredrich von 

Hayek og Milton Friedman. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alla tíð horft til hugmynda Smiths um 

frjálst markaðshagkerfi en áður hafði til dæmis sjálfstæðishetjan, Jón Sigurðsson frá 

Hrafnseyri, talað fyrir slíkum hugmyndum. Árið 1843 deildi Jón á það að verslun við Ísland 

skyldi enn vera bundin við þegna Danakonungs, þótt einokunin hefði verið afnumin 1787. 

,,Þetta er móthverft öllu eðli verslunarinnar og allrar menntunar, því þar er grundvölluð á 

framför og velgengni mannkynsins, að hver býti öðrum gæðum þeim, sem hann hefir, og allir 

styðji eftir megni hver annan,” skrifaði Jón. ,,Ekkert land í veröldinni er sjálfu sér einhlítt, þó 

heimska mannanna hafi ætlað að koma sér svo við, að það mætti verða, en ekkert er heldur 

svo, að það sé ekki veitanda í einhverju og geti fyrir það fengið það, sem það þarfnast.”1 Jón 

var líka sammála Adam Smith um að ríkið yrði að gæta hófs í afskiptum af atvinnulífinu. ,,Þar 

sem fullkomin lýðstjórn er, eru flestir kraftar á hræringu, og ekki fer hjá því að þar beri mest á 

fjöri manna og framkvæmdir verðí mestar,” sagði hann. ,,Að líkum hætti má atvinnufrelsi og 

verslunarfrelsi ekki missa, þar sem nokkuð fjör og dugnaður á að komast á fót, og má í því 

skyni ekki hafa stundarskaða nokkurra manna fyrir augum, heldur gagn alþýðu bæði í bráð og 

lengd.”2 Hugmyndir ungra sjálfstæðismanna á áttunda áratuginum, sem þeir kynntu til dæmis 

í blaðinu Báknið burt, voru því eins konar framhald af þeim hugsjónum sem mótast höfðu 

innan Sjálfstæðisflokksins. Hugsjónir ungra sjálfstæðismanna voru frábrugðnar að því leyti að 

þeir voru undir áhrifum frá Hayek og Friedman í ríkari mæli heldur en eldri kynslóðir í 

flokknum. Hugmyndir þeirra voru að mörgu leyti byltingarkenndar en ekki höfðu áður verið 

settar fram á lýðveldistímanum skýrar tillögur um takmörkun á ríkisrekstri og skattheimtu. 

                                                            
1 Hannes H. Gissurarson. Hvernig getur Ísland orðið ríkasta land í heimi ? Bls 11. 
2 Hannes H.Gissurarson. Hvernig getur Ísland orðið ríkasta land í heimi ? Bls 11. 
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Þarna kvað því við nýjan tón þó að þessi kynslóð fyndi sér farveg innan Sjálfstæðisflokksins 

og væri ágætlega tekið innan hans.3  

 

1.2 Báknið burt 
Á þessu tímabili sem um ræðir gagnrýndu ungir sjálfstæðismenn mjög ríkisbúskap og 

ríkisútgjöld á Íslandi. Eins og áður segir höfðu slíkar hugmyndir aldrei verið settar fram 

hérlendis svo neinu nemi, fyrr en SUS gaf út blaðið Báknið burt árið 1977. Blaðið var átta 

blaðsíður og í innihaldi allra greina voru hugmyndir um hvernig mætti skera niður í 

ríkisrekstri ásamt almennri gagnrýni á opinberan rekstur. Ritstjórn blaðsins skipuðu þeir Einar 

Kristinn Guðfinnsson, Skafti Harðarson, Sveinn Guðjónsson og Vilhjálmur Egilsson, en þeir 

Vilhjálmur og Einar voru kjörnir á þing fyrir Sjálfstæðisflokkinn fjórtán árum síðar eða 1991. 

Einar var ábyrgðarmaður blaðsins en hann er núverandi sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra. Formaður SUS á þessum tíma var Friðrik Sophusson, sem kjörinn var á 

þing árið 1983, og varð fjármálaráðherra í ríkisstjórn Sjálfstæðis- og Alþýðuflokks árið 1991. 

Víða er drepið niður fæti í blaðinu en þar kveður við nokkuð hvassan tón varðandi ríkisumsvif 

á Íslandi. Fjallað er um ástæður ríkisrekstrar, árangur af slíkum rekstri og hvernig megi draga 

úr rekstrinum. Í grein á forsíðu blaðsins eru nokkur fyrirtæki nefnd sem ríkisvaldið ætti að 

losa sig við og láta einstaklingana um að reka:  

Landssmiðjan, Ríkisprentsmiðjan, Lyfjaverslun ríkisins, Ríkisskip, Síldarverksmiðjur ríkisins, 
Siglósíld, Bifreiðaeftirlitið. Ekkert þessara fyrirtækja ætti ríkið að reka. Og hvers vegna skyldi 
ríkið eiga hlutabréf í þessum fyrirtækjum: Drangi hf, Baldri hf, Eimskipafélagi Íslands hf, 
Flugleiðum eða íslenskum aðalverktökum, svo dæmi séu nefnd. Slík róttæk umsköpun 
atvinnulífsins verður ekki gerð á einum degi. Það er því eðlilegt að gera 10 ára áætlun um 
hana.4 

 

1.3 Uppreisn frjálshyggjunnar 
Árið 1979 var gefið út greinasafn sem bar nafnið Uppreisn frjálshyggjunnar. Ritið var 

gefið út af Kjartani Gunnarssyni, lögfræðingi, sem síðar varð framkvæmdastjóri 

Sjálfstæðisflokksins en var á þessum tíma formaður Heimdallar, félags ungra 

sjálfstæðismanna í Reykjavík. Auk inngangsorða Kjartans eru fimmtán greinarhöfundar með 

eina grein á mann. Vel flestir, ef ekki allir greinarhöfundar, tóku þátt í starfi ungra 

                                                            
3 Friðrik Sophusson. Uppreisn frjálshyggjunnar. Bls 159. 
4 ,,Burt með tilfærslur – hagkvæma fjárfestinu“. Báknið burt. Bls 1. 
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sjálfstæðismanna á áttunda áratuginum en í inngangi Kjartans er að minnsta kosti fullyrt að 

þau séu öll í Sjálfstæðisflokknum og hafi öll gegnt margvíslegum trúnaðarstörfum fyrir 

flokkinn.5 Sex í þessum hópi hafa orðið ráðherrar og þrír hafa orðið forsætisráðherrar: 

Þorsteinn Pálsson 1987 – 1988, Davíð Oddsson 1991 – 2004 og Geir H. Haarde frá 2006. 

Hinir þrír sem setið hafa sem ráðherrar eru Friðrik Sophusson, Halldór Blöndal og Björn 

Bjarnason. Aðrir greinarhöfundar voru þau Bessí Jóhannsdóttir, Jón St. Gunnlaugsson, Baldur 

Guðlaugsson, Erna Ragnarsdóttir, Hannes H. Gissurarson, Jón Ásbergsson, Pétur J. Eiríksson, 

Þór Whitehead og Þráinn Eggertsson.  

Í greinasafninu eru hugmyndum frjálshyggjunnar gerð skil frá mörgum hliðum, hvort sem er 

út fá einhverjum málaflokkum eða deilum á vinnumarkaði sem settu svip sinn á 

alþingiskosningarnar árið 1978. Í nokkrum greinanna er leitast við að skýra ósigur 

Sjálfstæðisflokksins í þessum sömu kosningum, en á þeim flestum er mælst til þess að 

Sjálfstæðisflokkurinn hafi frjálshyggjuna að leiðarljósi á komandi árum, en greinarhöfundum 

fannst greinilega nokkuð á það skorta. Segja má að gagnrýni Davíðs Oddssonar og Þorsteins 

Pálssonar á forystu og þingmenn flokksins sé til dæmis all hörð. 

Reyndar er grein Davíðs að mestu leyti ræða sem hann flutti á fundi hjá Heimdalli að 

alþingiskosningunum loknum árið 1978. Þá fékk Sjálfstæðisflokkurinn lítið fylgi á sinn 

mælikvarða en Alþýðuflokkurinn mikið á sinn mælikvarða:  

Sjálfstæðisflokkurinn stóð ekki gegn gegndarlausri opinberri fjárfestingu í síðustu ríkisstjórn. 
Öðru nær. Hann stóð að henni. Sjálfstæðisflokkurinn beitti sér ekki fyrir samdrætti 
ríkisbáknsins. Öðru nær. Nefnd var skipuð til þess að svæfa þetta baráttumál ungra 
Sjálfstæðismanna. Bæði þessi mál tók Alþýðuflokkurinn upp og gerði að sínum, þótt fátt yrði 
um efndirnar, þegar hann fór í stjórn.6 

Grein Þorsteins var í svipuðum anda:  

Við megum ekki vinna kosningar án þess að hafa unnið traust kjósenda, fengið þá til þess að 
samþykkja nýjar leiðir. Þótt Sjálfstæðisflokkurinn hafi samþykkt frjálshyggjuyfirlýsingu í 
efnahagsmálum undir kjörorðinu, Endurreisn í anda frjálshyggju, er þingflokkurinn jafnilla 
undir það búinn og 1974 að takast á við vandamálin. Sjálfstæðisþingmenn þurfa að sannfæra 
sjálfa sig um gildi einstaklingsfrelsis, einkaeignaréttar og takmarkaðra opinberra umsvifa.7  

 

 

                                                            
5 Kjartan Gunnarsson. Uppreisn frjálshyggjunnar. Inngangur. Bls 7. 
6 Davíð Oddsson. Uppreisn frjálshyggjunnar. Bls 144. 
7 Þorsteinn Pálsson. Uppreisn frjálshyggjunnar. Bls 169 – 170.  
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2. kafli: Hvað sögðu þeir? 
 

2.1 Ungir sjálfstæðismenn um efnahagsmál 
Á þessum tíma sem hér er til umfjöllunar, það er tímabilið 1975 – 1979, þá er 

ríkisvaldið gífurlega umfangsmikið í íslensku þjóðfélagi. Er þá nánast sama hvert litið er og 

helgaðist málflutningur ungra sjálfstæðismanna af þessu. Þeir hafa þurft að fara í einhvers 

konar forgangsröðun á því hvað þeir teldu mikilvægara en annað, og hvaða verkefni skyldi 

ráðast í á undan öðrum. Í þessum meginheimildum, Báknið burt og Uppreisn 

frjálshyggjunnar, er til dæmis ekki mikið um tillögur um það hversu há skattheimta eigi að 

vera. Hugsanlega er það vegna þess að það er svo margt sem auðvelt væri að skera niður í 

ríkisrekstrinum áður en farið yrði í skattalækkanir. Ekki fer á milli mála að skattalækkanir 

voru hluti af hugmyndum ungra sjálfstæðismanna á þessum tíma, rétt eins og 

frjálshyggjumanna á öllum tímum. Þess í stað leggja þeir meiri áherslu á meðferð skattfjár, 

betri stjórnsýslu og hvernig hægt sé að draga úr ríkisrekstri.  

Árið 1975 var haldið SUS-þing í Grindavík. Slík þing eru haldin á tveggja ára fresti hjá 

ungum sjálfstæðismönnum og er þá gjarnan ályktað um flest málefni sem efst eru á baugi, 

eftir að nefndarstörf hafa farið fram. Á þinginu í Grindavík sendu SUS-arar frá sér eftirfarandi 

ályktun: ,,Ríkisfyrirtæki, sem standa í beinni samkeppni við einkafyrirtæki verði lögð niður 

eða breytt í almenningshlutafélög. Hefta ber ofvöxt í starfsmannahaldi hins opinbera og 

afnema æviráðningar opinberra starfsmanna ..... Ungir sjálfstæðismenn telja markvissan 

niðurskurð ríkisútgjalda eitt alvarlegasta og brýnasta viðfangsefni sem núverandi ríkisstjórn 

beri að framkvæma.“8 

Vandaða grein um hlutverk ríkisvaldsins í blönduðu hagkerfi má finna í ritinu Báknið burt 

undir heitinu: ,,Ríkisrekstrinum hefur mistekist hlutverk sitt.“9  Þar er skýrt frá þrenns konar 

hlutverki ríkisins í blönduðu hagkerfi:  

Í fyrsta lagi að sjá um að æskileg tekjuskipting sé í þjóðfélaginu. Í öðru lagi að grípa inn í 
skipan framleiðsluþátta og í þriðja lagi að sjá svo um að hagkerfið sé í jafnvægi. Þessu 
hlutverki reynir ríkið að gegna með sinni margháttuðu starfssemi og yfirleitt er ekki 
ágreiningur um hlutverkið sem slíkt, heldur hvaða leiðir eigi fara til þess að ríkið gegni því 
sem best, út frá heildarárangri hagkerfisins. Þannig verður ekki aðeins að meta hvort ríkið sem 
einnig standi sig vel eða illa, hvort þeir fjármunir, er það meðhöndlar séu vel eða illa notaðir, 
heldur einnig, hvort hagkerfið hefði náð betri árangri ef aðrir en ríkið hefðu notað umrædda 

                                                            
8 Stefnir: 4-5 tbl. 1975. Bls 14. 
9 ,,Ríkisrekstrinum hefur mistekist hlutverk sitt“. Báknið burt. Bls 6 og 7. 
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fjármuni. Gagnrýni ungra sjálfstæðismanna hefur beinst að báðum þessum málsþáttum, að 
ríkið fari ekki nægilega vel með þá fjármuni sem það meðhöndlar og eins að það léti betur 
mikla fjármuni ósnerta.10  

Geir H. Haarde skrifaði um efnahagsmál í Uppreisn frjálshyggjunnar og var þá hagfræðingur 

í Seðlabankanum. Geir nefnir meðal annars þann möguleika að Ísland geti orðið alþjóðleg 

fjármálamiðstöð.11 Rúmum tuttugu árum síðar fór sú hugmynd að skjóta upp kollinum á ný í 

þjóðmálaumræðunni á Íslandi. Í greininni hvetur Geir til þess að Íslendingar nýti 

náttúruauðlindir sínar og nýti sér kosti milliríkjaviðskipta. Geir lagði í greininni áherslu á að 

hinn frjálsi markaður vísi veginn í efnahagsmálum:  

Stjórnmálin eru eða eiga að vera heimspeki í framkvæmd. Sjálfstæðisflokksins bíða mörg og 
heillandi verkefni við það að framkvæma hugsjónir frjálshyggjunnar á efnahags- og 
stjórnmálasviðinu. Almennast þessara verkefna er að hrífa efnahagskerfið að svo miklu leyti 
sem verða má úr álögum ríkisafskiptanna og gefa hinum frjálsa markaði tækifæri til þess að 
vísa veginn, þar sem við á. En jafnbrýnt er að standa vörð um viðskiptafrelsið innra sem ytra, 
en það er Íslendingum mikilvægara en flestum öðrum. Forsenda sjálfstæðs þjóðlífs hérlendis í 
framtíðinni er samkeppnishæfur þjóðarbúskapur grundvallaður á þeim tækifærum, sem hér eru 
til, en þau er ekki unnt að hagnýta án viðskipta og opinna samskipta við aðrar þjóðir.12  

 

2.2 Ungir sjálfstæðismenn um sjávarútvegsmál 
Í blaðinu Báknið burt er komið nokkuð inn á fyrirtæki í sjávarútvegi. Atvinnugreinin 

laut að miklu leyti opinberri forsjá á þeim tíma, en blaðið kom út eins og áður segir árið 1977. 

Einn af fjórum í ritstjórn blaðsins var Einar Kristinn Guðfinnsson, sem hefur setið sem 

sjávarútvegsráðherra fyrir Sjálfstæðisflokkinn síðan haustið 2005.  

Eitt þeirra fyrirtækja sem fjallað er um í blaðinu eru Síldarverksmiðjur ríkisins. Þar er rakin 

forsaga þess að ríkisvaldið setti fyrirtækið á laggirnar og þótti ungum sjálfstæðismönnum það 

kaldhæðnislegt að einn helsti talsmaður einkareksturs á Íslandi, Jón Þorláksson, hefði lagt það 

til á Alþingi að kanna skyldi rekstur á bræðslu á Norðurlandi. Þeir segja jafnframt að baki 

ákvörðuninni um að stofna fyrirtækið með lögum árið 1948, hafi legið sú staðreynd að 

síldarbræðslur voru í eigu útlendinga á þessum tíma. Stofnun Síldarverksmiðjanna hafi verið 

tilraun til þess að efla atvinnulíf á Íslandi og ríkisrekstrarformið valið einungis vegna þess að 

einstaklingar höfðu ekki bolmagn til þess að standa að slíkum umsvifum á þeim tíma. Eftir 

því sem frá hafi liðið hafi umfang fyrirtækisins vaxið mjög og töldu ungir sjálfstæðismenn að 

                                                            
10,,Ríkisrekstrinum hefur mistekist hlutverk sitt“. Báknið burt. Bls 6. 
11 Geir H. Haarde. Uppreisn frjálshyggjunnar. Bls 51. 
12 Geir H. Haarde. Uppreisn frjálshyggjunnar. Bls 52. 
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rikisfyrirtækið hafi komið í veg fyrir að einkafyrirtæki næðu að dafna á stöðum eins og 

Siglufirði og Raufarhöfn. Í blaðinu Báknið burt voru eftirfarandi breytingar lagðar til:  

 

- Í fyrsta lagi að skipta fyrirtækinu upp og gera hverja verksmiðju að sérstöku fyrirtæki.  

 

- Í öðru lagi að afhenda stjórn og ábyrgð á slíkum fyrirtækjum til heimamanna, það er sveitarfélaga og 
einstaklinga, útgerðarmanna, sjómanna og starfsmanna verksmiðjanna.  

 

- Í þriðja lagi að veita þessum aðilum fulla eignaraðild að fyrirtækjunum. Annað hvort að gefa þeim 
eða láta þá hafa skuldlausa eign verksmiðjanna fyrir lítið.13  

 

Ennfremur eru rakin áhrif Sigló–síldar á siglfirskt atvinnulíf í blaðinu sem ungir 

sjálfstæðismenn kölluðu harmsögu. Þeir segja fyrirtækið hafa verið einn hluta í hinni miklu 

ríkisforsjá í atvinnulífi Siglfirðinga sem drepið hafi í dróma allan framtaksvilja heimamanna 

og mótað það viðhorf að atvinnurekstur heimamanna gæti ekki blómgast. Öll kröfugerð 

beinist að fjarlægum aðila sem sé ríkið sem skapi önnur viðhörf heldur en um persónu væri að 

ræða.14 Ástæðuna fyrir því að fyrirtækið hafi verið í rikiseign segja ungir sjálfstæðismenn 

hafa verið tilraunaframleiðslu. Á þeim tíma hafi fyrirtæki í einkaeigu á Íslandi ekki haft 

fjárhagslegt bolmagn til að ráðast í kostnaðarsamar tilraunir:  

Auðvelt er að benda á með rökum að Sigló – síld hafi ekki verið neitt þurftarfyrirtæki sem best 
væri að aldrei hefði verið stofnað. En tilvera þess er staðreynd og áframhaldandi rekstri þess 
verður að gera ráð fyrir. Ríkið ætti umsvifalaust að losa sig við eignarhald á fyrirtækinu og 
gera það að almenningshlutafélagi. Þetta hlutafélag ætti sem mest að vera í eigu starfsmanna 
þess og annara bæjarbúa. Þó að ríkið geti eflaust ekki fengið fullt verð fyrir hlutabréf í 
fyrirtækinu skiptir það ekki máli í sjálfu sér, því ríkið í raun og veru ekki not af því að eiga 
fyrirtækið. Ríkið mun seint ná til baka því fé sem það hefur lagt í fyrirtækið. Rekstri þess er 
ábyggilega betur borgið í höndum heimamanna sem þá taka sjálfir höfuðábyrgð á því.15  

 

Í burðargrein blaðsins í miðopnu er fjallað um byggðastefnu og fjárfestingar í löngu máli 

undir heitinu ,,Atkvæðaveiðar ráða fjárfestingum um of – róttækra breytinga á 

                                                            
13 ,,Einkafyrirtæki vaxa ekki í skugga ríkisbáknsins.“  Báknið burt. Bls 3. 
14 ,,Ríkisafskiptin voru harmsaga.“ Báknið burt. Bls 8. 
15 ,,Ríkisafskiptin voru harmsaga.“ Báknið burt. Bls 8. 
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fjárfestingamálum og byggðastefnu er þörf.” 16 Í þessari grein er komið inn á umhverfi 

fiskiskipa og frystihúsa þar sem opinberar fjárfestingar ásamt opinberum lánveitingum höfðu 

mikil áhrif:  

Þá er heldur engin heildarstjórnun á lánum til framkvæmda og tækjakaupa. Hvað varðar t.d. 
fiskiskip þá er ekki gerð nein tiltekt eða athugun í einstökum tilfellum á því hvort slík kaup er 
arðbær eða ekki, af þeim aðilum sem lána meirihluta fjármagns til slíkra kaupa. Það eru hins 
vegar viðskiptabankarnir og minni háttar lánveitendur sem þar eru í lykilaðstöðu. 
Viðskiptabankarnir gefa út staðfestingu á eigin fjárframlagi viðkomandi, sem síðan á 
heimtingu á sjálfkrafa lánum frá Fiskveiðasjóði og Byggðasjóði. Í mörgum tilfellum hafa 
viðskiptabankar eða jafnvel tryggingafélög lánað smá hluta af skipsverðinu og þannig hleypt 
skriðunni af stað. Síðan gleymist svo æði oft að reikna með ýmsum liðum, svo sem vöxtum og 
hækkunum á byggingartíma, veiðarhrun og þess háttar. Neyðast þá bankarnir og Byggðasjóður 
til að lána enn meira fé til að hægt sé að senda skipin á veiðar. Frystihúsaáætlunin var stolt 
Framkvæmdastofnunarinnar á sinni tíð. Hún var gerð vegna aukinna krafna um hollustuhætti 
og vegna þess að endurbyggja þurfti gömul fystihús sem bæði voru úr sér gengin og of lítil. 
Þessi áætlun hefur tekið til sín óhemju fjármagn eða milli 5 og 6 milljarða, þar af megnið 
lánað sjálfkrafa úr Fiskveiðasjóði og Byggðasjóði. Nú er þessi stórbrotna áætlun talin stærstu 
mistök Framkvæmdarstofnunarinnar. Óskalisti sem alls ekki hefði átt að framkvæma. 17 

 

2.3 Ungir sjálfstæðismenn um iðnaðarmál 
Í Báknið burt er vakin athygli á því að engin lög gildi um ríkisprentsmiðjuna 

Gutenberg sem starfað hafi frá árinu 1929, en blaðið er gefið út árið 1977 eins og fram hefur 

komið. Á það er bent að ríkisfyrirtæki skuli stofnuð með lögum en það hafi hvorki verið gert í 

þessu tilfelli né varðandi Skiptaútgerð ríkisins. Í báðum tilfellum var Jónas Jónsson frá Hriflu 

mjög áhrifamikill ráðherra fyrir Framsóknarflokkinn hvort sem það er nú tilviljun eða ekki. Í 

blaðinu er tekið fram að Jón Þorláksson og sjálfstæðismenn hafi barist af hörku gegn þeirri 

málsmeðferð sem þarna var höfð í frammi. Lét Jón í ljósi efasemdir um nauðsyn eða 

hagkvæmni ríkisprentsmiðju og taldi nægan rekstrargrundvöll vera fyrir prentsmiðju í 

einkaeigu ef mið væri tekið af eftirspurn eftir prentun. Ungir sjálfstæðismenn bentu að 

endingu á að Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki frekar en aðrir íslenskir stjórnmálaflokkar reynt 

að koma lögum yfir fyrirtækið eins og þeir hefðu þó gert með Skipaútgerð ríkisins.  

Í Báknið burt er jafnframt tekin fyrir Skipaútgerð ríkisins, sem stofnuð var árið 1929, en engin 

lög giltu um fyrirtækið í þrjátíu og átta ár, eða þar til 1967, en það var þriðja tilraunin sem 

gerð var til að setja lög um fyrirtækið. Í greininni segir að Sjálfstæðismenn hafi alla tíð verið á 

                                                            
16 ,,Atkvæðaveiðar ráða fjárfestingum um of.“ Báknið burt. Bls 4 og 5. 
17 ,,Atkvæðaveiðar ráða fjárfestingum um of.“ Báknið burt. Bls 4. 
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móti rekstri Skipaútgerðar ríkisins. Jón Þorláksson hafi til að mynda lagt til árið 1932 að 

fyrirtækið yrði lagt niður strax og búið væri að semja við Eimskip um strandferðir. Ungir 

sjálfstæðismenn settu fram þessar tillögur um úrbætur:  

 

1. Að leggja Skipaútgerð ríkisins niður. Aðilar í þeim landshlutum sem strandferðaskipin eiga að 
þjóna stofni skipafélög um þau. Ýmist verði um að ræða almenningshlutafélög eða að sveitarfélög 
í samvinnu við þá sem flytja helst með skipunum annist reksturinn.  

2. Fækka viðkomustöðum. Skipin komi aðeins við á einum, tveimur til þremur stöðum og bílar flytji 
út frá þeim.  

3. Samvinna verði á milli skipafélaga og eigenda flutningabifreiða um að ná sem mestri hagkvæmni.  
4. Farþegaflutningar með skipunum verði aðeins í undantekningartilfellum.“18  
 
Í grein Geirs H. Haarde í Uppreisn frjálshyggjunnar nefnir hann mikilvægi þess að nýta 

orkuauðlindir landsins með arðbærum hætti:  

 
Hagnýting orkunnar til útflutnings eða til að draga úr innflutningi, þar sem verðsamanburður 
gerir það hagkvæmt, er vafalaust eitt stórkostlegasta verkefni, sem þjóðin þarf að fást við á 
næstum árum. Á þessu sviði eru mikil stórvirki óunnin, og á því er full nauðsyn, að allir þeir, 
sem vilja vinna að þessum málum af stórhug, snúi sér að þeim einhuga. Með frekari iðnaði, 
sem byggist á því, að hér á landi er ódýr orka til í mjög ríkum, má búa miklum fjölda fólks 
mjög góð lífskjör og auðvitað á óhikað að stefna að því að fullum þrótti að renna fleiri stoðum 
undir atvinnulífið með því að ráðast í fleiri verkefni en gert hefur verið.19  
 

 

2.4 Ungir sjálfstæðismenn um landbúnaðar- og byggðamál 
Á áðurnefndu SUS–þingi í Grindavík árið 1975 var eftirfarandi ályktun um 

landbúnaðarmál samþykkt:  

Ungir Sjálfstæðismenn telja brýnt að hið fyrsta verið gerðar lagfæringar á úreltu 
verðmyndunar- og niðurgreiðslukerfi landbúnaðarins. Núverandi kerfi er í ætt með hinni 
yfirþyrmandi ríkisforsjá og hefur í för með sér stórkostlega brenglun á verðmætaskyni 
almennings. Almenningur hefur enga möguleika á að gera sér grein fyrir raunverulegum 
kostnaði við framleiðsluna, þó að hann þurfi að sjálfsögðu að greiða framleiðsluverðið að 
lokum.20 

Í Báknið burt er nokkuð fjallað um byggðamál og þá sérstaklega í miðopnugreininni: 

,,Atkvæðaveiðar ráða fjárfestingum um of – Róttækra breytinga á fjárfestingamálum og 

byggðastefnu er þörf.“21 Þar kemur fram hörð gagnrýni á skipulagsleysi sem sagt er ríkja hvað 

                                                            
18 ,,Skipaútgerðin verði lögð niður.“ Báknið burt. Bls 2. 
19 Geir H. Haarde. Uppreisn frjálshyggjunnar. Bls 50.  
20 Stefnir: 26. árgangur 1975, 4-5 tbl. Bls 14. 
21 ,,Atkvæðaveiðar ráða fjárfestingum um of.“ Báknið burt. Bls 4 og 5. 
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varðar byggastefnu og opinberar fjárveitingar í þeim tilgangi að styðja við atvinnulíf í hinum 

dreifðu byggðum. Í inngangi greinarinnar segir:  

Byggðastefnan hefur lengi verið einn af þeim málaflokkum, sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur 
beitt sér fyrir og engin neitar því að byggðum, sem eiga góða vaxtarmöguleika skuli reynt að 
greiða fyrir þannig að þær geti um síðir orðið jafngildar og þær sem við hvað besta aðstöðu 
búa. Hins vegar hlýtur það að orka tvímælis, þegar sú aðstoð sem veitt er, er með öllu 
skipulagslaus og þær áætlanir sem vinna á samkvæmt, óframkvæmanlegar og jafnvel hafðar í 
flimtingum.22 

Síðar í greininni kveður svo við mun hvassari tón þar sem umhverfi fjárfestingasjóða er 

sérstaklega gagnrýnt og aðhaldið er sagt ekkert:  

Þeir fjárfestingarsjóðir sem hér starfa mest í þágu byggðastefnunnar og fara höndum um 
milljarða króna á ári hverju, krefjast yfirleitt ekki neinnar reksturs- eða greiðsluáætlana af 
þeim sem þeir lána til. Heldur er frekar og því nær eingöngu litið á eigin fjárframlag lánþegans 
og það talið gefa besta mynd af því, hvort fjármunir sjóðsins séu tryggðir eða ekki. Þessi 
aðferð er náttúrulega góð svo langt sem hún nær en verður aldrei meira en einföld 
þumalfingursregla....Lán úr þeim sjóðum, sem opinberir aðilar standa að og m.a. stuðla að 
framgangi byggðastefnu eru elmennt ekki gundin neinum skilyrðum. Skattgreiðendur sem 
greiða stórfé til sjóðanna geta þess vegna alveg verið hlunnfarnir á þann hátt, að sú tilætlan 
sem lánveitandi hafði í huga nær alls ekki fram að ganga, heldur eitthvað allt annað sem ekki 
hefði réttlætt þáttöku skattgreiðenda. Þetta kemur oft fyrir og stafar af því að í mörgum 
tilfellum er um pólitísk hrossakaup að ræða eða björgunaraðgerðir, ef ekki er beint svindl eða 
skýjaborgir í spilinu. Ekki þarf að fara mörgum orðum um það, hversu háskalegar slíkar 
fyrirgreiðslru eru fyrir almennan hugsunarhátt og álit fólks á því sem fram fer í nafni fagurra 
hugsjóna. Fyrirtæki sem liggja með stórfé fengið að láni hjá opinberum aðilum, þurfa heldur 
ekki að sæta neinu eftirliti. Og eins og ástandið er með aðalfundahöld og skil margra 
fyrirtækja á reikningum sínum, þá vita opinberir fjárfestingaraðilar ekkert fyrr en yfir þá 
skellur súpa af óreiðuskuldum og skattgreiðendur þá verið látnir oft á tíðum taka þátt í 
einhverri endaleysu, sem hefði verið hægt að komast hjá með nánara og stöðugra eftirliti með 
hag þeirra fyrirtækja sem þiggja fé úr opinberum sjóðum.23 

Í Uppreisn frjálshyggjunnar skrifar Geir H. Haarde grein um efnahagsmál eins og komið 

hefur verið inn á hér að framan. Í þeirri grein skrifar hann um skaðsemi verndartolla og bendir 

einnig á að Jón Sigurðsson hafi skrifað gegn tollamúrum á 19. öld. Geir talaði fyrir frjálsum 

milliríkjaviðskiptum og segir að sömu lögmál eigi að gilda um viðskipti einstaklinga eins og 

milliríkjaviðskipti.24 Um verndartolla skrifaði Geir eftirfarandi:  

Frjáls milliríkjaviðskipti eiga oft undir högg að sækja viða um lönd þegar að kreppir í 
efnahagsmálum, og þeir hópar telja sig hlunnfarna í samkeppni við innfluttar vörur, eru þá 
gjarnan háværari en sá þorri manna, sem góðs nýtur af viðskiptunum með lægra verði eða 

                                                            
22 ,,Atkvæðaveiðar ráða fjárfestingum um of.“ Báknið burt. Bls 4. 
23 ,,Atkvæðaveiðar ráða fjárfestingum um of.“ Báknið burt. Bls 4. 
24 Geir H. Haarde. Uppreisn frjálshyggjunnar. Bls. 46 og 47. 
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meira vöruúrvali. Sígilt dæmi um þetta er það, að verndartollar eru enn víða háir, þótt auðvelt 
sé að sýna fram á, að það þjóni viðkomandi þjóð betur að fella þá niður og láta innlenda 
framleiðendur keppa á jafnréttisgrundvelli við erlenda. Ástæðan til þessa er sú, að tjón 
einstakra innlendra framleiðenda af niðurfellingu tollanna yrði eflaust meira en hagur sá, sem 
einstakir neytendur hefðu af henni, þótt samanlagður hagur allra neytendanna sé meira en sem 
nemur tjóni framleiðendanna. Framleiðendurnir eru í þessu tilviki líklegri til að láta meira á sér 
kræla við ríkisvaldið en neytendurnir og eru því líklegri til að koma sínu fram.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25 Geir H. Haarde. Uppreisn frjálshyggjunnar. Bls. 47 og 48. 
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3. kafli: Ríkisstjórnir Davíðs Oddssonar 
 

3.1 Viðeyjarstjórnin 
Í kjölfar kosninga til Alþingis vorið 1991 mynduðu Davíð Oddsson, þáverandi 

formaður Sjálfstæðisflokksins, og Jón Baldvin Hannibalsson, þáverandi formaður 

Alýðuflokksins, ríkisstjórn þessara flokka sem jafnan er kölluð Viðeyjarstjórnin og vísar til 

fundarstaðs þeirra. Viðeyjarstjórnin tók við völdum af þriggja flokka félagshyggjustjórn undir 

forsæti Framsóknarflokksins. Strax á upphafsdögum stjórnarinnar var ljóst hvert forystumenn 

stjórnarinnar vildu stefna og það má glögglega sjá í stjórnarsáttmálanum. Þar segir meðal 

annars:  

Ríkisstjórnin hyggst rjúfa kyrrstöðu og auka verðmætasköpun í atvinnulífinu sem skili sér í 
bættum lífskjörum. Ríkisstjórnin Vill tryggja stöðugleika í efnahagslífinu og sáttargjörð um 
sanngjörn kjör, m.a. með aðgerðum í skatta- og félagsmálum. Ríkisstjórnin stefnir að opnun 
og eflingu íslensks samfélags, m.a. með afnámi einokunnar og hafta í atvinnulífi og 
viðskiptum, með aukinni samkeppni á markaði í þágu neytenda og löggjöf gegn einokun og 
hringamyndun. Besta leiðin til að varðveita sjálfstæði þjóðarinnar er að örva efnahagslegar 
framfarir, án verðbólgu og án ofnýtingar náttúruauðlinda. Setja þarf almennar leikreglur um 
samskipti fólks og fyrirtækja og ryðja mismunun úr vegi.26 

Í kosningunum 1991 var Davíð Oddsson nýkjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins og var að 

skipta um vettvang eftir að hafa verið borgarstjóri Reykvíkinga í níu ár. Segja má að ferskir 

vindar hafi komið með Davíð inn í landsmálin í kosningabaráttunni 1991. Bæði fyrir og eftir 

kosningar talaði Davíð mikið um að snúa þyrfti frá sértækum aðgerðum stjórnmálamanna og 

skapa í staðinn almenn skilyrði fyrir atvinnulífið. Davíð talaði jafnframt um að skattalækkanir 

væru raunhæfar og þær þyrftu ekki að þýða minni skatttekjur fyrir ríkissjóð. Eftir honum er 

haft í Morgunblaðinu í aðdraganda kosninganna:  

Varðandi okkar kosningabaráttu segjum við nákvæmlega þetta: Við getum lækkað skattana, en 
samt sem áður geta tekjur ríkisins vaxið, alveg eins og gerst hefur hjá Reykjavíkurborg,“ sagði 
Davíð. Hann sagði að það væri vegna þess að tekjur færu vaxandi, þegar ýtt væri undir frjálst 
og öflugt atvinnulíf, eins og gert hefði verið hjá Reykjavíkurborg, með margvíslegri 
fyrirgreiðslu við atvinnufyrirtækin, lóðamálum, umferðarmálum, með því að stuðla beint að 
stofnun fyrirtækja og aðgerðum í skipulagsmálum. Þó að við beitum skattstofninum mildilegar 
en nokkurt annað sveitarfélag gerir, hefur afl innan borgarinnar vaxið og tekjur hennar.....Þetta 

                                                            
26 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar, frá 30. Apríl 1991. Bls 3. 
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staðfestir einfaldlega það sem við höfum sagt að hægt er að beita skattstofninum af mildi, en 
engu að síður að tryggja öflugar tekjur og öfluga þjónustu.27 

Í málflutningi Davíðs og Jóns Baldvins í upphafi stjórnarsamstarfsins er margt sem er í takt 

við hugmyndir frjálshyggjumanna og það sem ungir sjálfstæðismenn sendu frá sér á áttunda 

áratuginum. Eins og sést hér að framan skyldi ,,afnema einokun og höft í atvinnulífi og 

viðskiptum“, og stefnt skyldi að ,,opnun og eflingu íslensks samfélags.“ Þarna var sem sagt 

kominn vísir að pólitísku samstarfi þar sem skapaður var grundvöllur til þess að hrinda í 

framkvæmd þeim hugmyndum sem settar voru fram hérlendis á áttunda áratuginum. Davíð 

dró heldur ekki dul á það að nú skyldi ,,stjórnarfarið fært í frjálsræðisátt“28 eins og fram 

kemur í Morgunblaðinu 30. apríl 1991, þegar Davíð og Jón Baldvin voru í þann mund að 

ljúka við stjórnarsáttmálann. 

Í Viðeyjarstjórninni voru ráðherrar Sjálfstæðisflokksins, auk Davíðs, þeir Þorsteinn Pálsson, 

Friðrik Sophusson, Halldór Blöndal og Ólafur G. Einarsson. Allir nema Ólafur komu við sögu 

hjá ungum sjálfstæðismönnum á áttunda áratuginum. Á þingi voru, auk þeirra, Geir H. 

Haarde, Björn Bjarnason, Einar Kristinn Guðfinnsson, Vilhjálmur Egilsson og Sólveig 

Pétursdóttir, sem tilheyrðu sömu kynslóð. Viðeyjarstjórnin sat ekki við orðin tóm þó svo að 

miklir erfiðleikar hafi steðjað að íslensku efnahagslífi á fyrri hluta stjórnartímabilsins. Þar má 

nefna erfiðleika í sjávarútvegi, svo sem minnkandi afla og lágt afurðaverð á erlendum 

mörkuðum. Á tímabilinu var einkavæðingarnefnd sett á laggirnar 1992 og ríkisvaldið 

minnkaði umsvif sín í atvinnurekstri.29 Ríkisfjármál voru tekin föstum tökum en þegar 

stjórnin tók við 1991 var halli á rekstri ríkissjóðs upp á rúma tólf milljarða króna.30  Réttindi 

almennings voru jafnframt aukin gagnvart ríkisvaldinu á því tímabili sem fyrstu tvær 

ríkisstjórnir Davíðs Oddsonar störfuðu. Ber þar helst að nefna að embætti Umboðsmanns 

Alþingis var styrkt31, embætti Umboðsmanns barna stofnað32, Upplýsingalög voru 

samþykkt33, einnig Stjórnsýslulög34 og ýmis lög um réttindi neytenda.35 Ekki mun hafa verið 

vanþörf á ýmsum breytingum í stjórnsýslunni eins og Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í 

stjórnmálafræði, rekur í bók sinni, Embættismenn og stjórnmálamenn, frá árinu 1994.  
                                                            
27 Davíð Oddsson, viðtal, Morgunblaðið, 17. apríl 1991 
28 Morgunblaðið 30. apríl 1991. 
29 Heimasíða Sjálfstæðisflokksins www.xd.is: Saga Sjálfstæðisflokksins – saga frelsis og þjóðar. 
30 Morgunblaðið 17. apríl 1991. 
31 Nr. 85/1997 – Lög um umboðsmann Alþingis (komu í stað laga nr. 13/1987). 
32 Nr. 83/1994 – Lög um umboðsmann barna.  
33 Nr. 50/1996 – Upplýsingalög. 
34 Nr. 36/1993 – Stjórnsýslulög. 
35 Nr. 103/1992 – Lög um umboðsviðskipti, nr.121/1994 –  Lög um neytendalán og nr. 48/2003 – Lög um 
neytendakaup. 
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Þess ber að geta að Viðeyjarstjórnin vildi viðhalda þjóðarsáttinni sem náðst hafði hjá aðilum á 

vinnumarkaði árið áður og hafði það sín áhrif á efnahagsmálin. Einnig gerðist Ísland aðili að 

samningnum um evrópska efnahagssvæðið og tók hann gildi árið 1994. Þetta tvennt var í 

ágætu samræmi við þær frjálshyggjuhugmyndir sem settu mark sitt á efnahags- og atvinnumál 

á þessu tímabili.  

 

3.2 Ríkisstjórnir Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 
Að alþingiskosningunum 1995 loknum mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og 

Framsóknarflokkurinn ríkisstjórn undir forystu Davíðs Oddssonar. Þetta stjórnarsamsstarf hélt 

allt þar til í Alþingiskosningunum 2007. Davíð var forsætisráðherra þar til haustið 2004 þegar 

Halldór Ásgrímsson, formaður Framsóknarflokksins, tók við forsætinu. Þegar flokkarnir 

mynduðu stjórn 1995 héldu þeir áfram á svipaðri braut og Viðeyjarstjórnin hafði verið á. 

Alþýðuflokkurinn hafði laskast nokkuð vegna innanflokksátaka og stofnunar Þjóðvaka. 

Samstarf Sjálfstæðisflokksins við Framsóknarflokkinn var því ekki vegna stefnubreytingar 

heldur tókst Davíð og öðrum forystumönnum flokksins að höfða til manna á hægri væng 

Framsóknarflokksins eins og Halldórs. Ríkisstjórnin frá 1995 til 1999 hélt því áfram að 

einkavæða ríkisfyrirtæki, en starfaði í mun þægilegra umhverfi en stjórnin á undan sem hafði 

tekið við í kreppuástandi. Nú blésu hins vegar ferskari vindar um atvinnulífið og bjartsýni var 

almennt meiri á meðal Íslendinga.  

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 1995 segir meðal annars að gera skuli ríkisrekstur 

einfaldari og skilvirkari: ,,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.“36 Á kjörtímabilinu voru svo stigin stór skref í þá átt að einkavæða fjármálastofnanir 

ríkisins en það var markmið þessarar stjórnar.37  

Hjá ríkisstjórn flokkanna sem tók við eftir kosningarnar 1999 var það yfirlýst stefna að 

einkavæða viðskiptabankana, Landsbankann og Búnaðarbankann. Á þessu kjörtímabili fór 

                                                            
36 Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 1995. 23. Apríl 1995. 
(http://www.forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/443) 
37 Skýrsla Ríkisendurskoðunar: Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998 – 2003. Bls 40. 
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Valgerður Sverrisdóttir úr Framsóknarflokki með Viðskiptaráðuneytið og Geir H. Haarde úr 

Sjálfstæðisflokki var fjármálaráðherra en hann hafði tekið þátt í starfi SUS á áttunda 

áratuginum og varð síðar formaður sambandsins.  

Bresta tímaritið The Economist birti grein um Davíð Oddsson í apríl 2001. Þar segir meðal 

annars að ríkið hafi átt bankana og ýmis fyrirtæki þegar Davíð varð forsætisráðherra. 

Athyglisvert er að þar segir ennfremur, að ekki hafi ríkt tiltrú á að frjáls markaður gæti virkað 

sem skyldi á Íslandi sökum fámennis en Davíð hafi litið málið öðrum augum. Hans skoðun 

hafi verið sú að ríkisforsjá á markaði héldi aftur af Íslendingum.38 Þarna eru hlutirnir 

náttúrulega einfaldaðir nokkuð með því að taka forsætisráðherrann sérstaklega út, en hans 

viðhorf í þessum málum endurspegluðu þau viðhorf sem flokkssystkini hans höfðu komið sér 

saman um á landsfundum Sjálfstæðisflokksins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
38 ,,Davíð Oddsson, Iceland´s euroskeptic leader“. The Economist. 12 . apríl 2001. 
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4. kafli: Einkavæðing 
Þegar Viðeyjarstjórnin hófst handa var einkavæðing ríkisfyrirtækja auðvitað ekki 

óþekkt fyrirbæri á Íslandi. Hins vegar hafði ekki verið um markvissa einkavæðingu að ræða 

heldur frekar tilviljunarkennda. Sjálfstæðismenn sem jafnan stilltu sér upp sem andstæðingar 

frjálshyggjuviðhorfa í flokknum, Albert Guðmundsson og Sverrir Hermannsson, einkavæddu 

til að mynda fyrirtæki sem ráðherrar. Sem iðnaðarráðherra seldi Sverrir Landsmiðjuna 

starfsmönnum þess og segir hann í ævisögu sinni að þar hafi eitt fyrsta ríkisfyrirtækið verið 

einkavætt.39 Þar kemur einnig fram að hann hafi verið með ráðgjafahóp sér við hlið, en í þeim 

hópi voru þeir Valur Valsson, Brynjólfur Bjarnason og Friðrik Sophusson.40 Ef til vill hafa 

þeir haft einhver áhrif á þessa ákvörðunartöku, en síðar komu þessir menn allir að 

einkavæðingu á Íslandi með einhverjum hætti. Þetta var í tíð ríkisstjórnar Steingríms 

Hermannssonar 1983 – 1987, og hverju sem því líður þá var það ekki fyrr en árið 1991 sem 

markvisst var stefnt að því að draga ríkisvaldið út úr atvinnurekstri sem einkaaðilar gætu 

sinnt.41  

Árið 1995 kom út skýrsla einkavæðingarnefndar, en eins og áður segir var þeirri nefnd ýtt úr 

vör árið 1992. Þar eru taldir upp níu kostir einkavæðingar:  

1. Einkarekstur er talinn hagkvæmari en ríkisrekstur. 

2. Einkavæðing stuðlar að dreifingu valds. 

3. Einkavæðing eflir hlutabréfamarkað. 

4. Einkavæðing bætir stöðu ríkissjóðs. 

5. Einkavæðing bætir hag neytenda. 

6. Starfsmenn bera meira úr býtum. 

7. Einkavæðing dregur úr áhrifum sérhagsmunahópa. 

8. Einkavæðing bætir hag fyrirtækja í heild. 

9. Einkavæðing eykur samkeppni.42 

 

Þessi sjónarmið ríma vel við þau sem sett voru fram af ungum sjálfstæðismönnum, bæði í 

Báknið burt og Uppreisn frjálshyggjunar á áttunda áratuginum. Eftir kynslóðaskiptin sem 

                                                            
39 Pálmi Jónasson. Sverrir – Skuldaskil. Bls 99.  
40 Pálmi Jónasson. Sverrir – Skuldaskil. Bls 97. 
41 Styrmir Gunnarsson. ,,Davíð Oddsson“ Forsætisráðherrar Íslands – Ráðherrar Íslands og forsætisráðherrar í 
100 ár. Bls 464 – 465. 
42 Framkvæmdanefnd um einkavæðingu, Framkvæmd einkavæðingar, skýrsla. 
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urðu í íslenskum stjórnmálum árið 1991, þegar tuttugu og fimm nýir þingmenn settust á 

Alþingi, höfðu viðhorfin í íslensku, stjórnmála-, efnahags- og atvinnulífi breyst til mikilla 

muna. Völdin hafa kerfisbundið verið færð frá stjórnmálamönnum og embættissmönnum til 

einstaklinga og fyrirtækja. Það er að ég hygg óumdeilt.  Hér á eftir verður komið inn á 

einkavæðingu eftir 1991 í efnahagsmálum, iðnaði, sjávarútvegi og landbúnaði. Ýmis stór 

fyrirtæki voru jafnframt einkavædd á þessu tímabili sem ekki heyra undir þá flokka sem hér 

verða teknir fyrir. Þar er helst að nefna söluna á Landssíma Íslands sem hófst árið 2001 en 

lauk ekki fyrr en árið 2005. Annað fyrirtæki sem hægt er að nefna er Lyfjaverslun ríkisins en 

undirbúningur að sölu þess fyrirtækis hófst mjög fljótlega eftir kosningarnar árið 1991. Árið 

1994 var hlutafélagavæðing fyrirtækisins samþykkt og Fjármálaráðherra gert kleift að selja 

fyrirtækið.43 Í Báknið burt var fjallað um Lyfjaverslun ríkisins og varað við frekari 

þjóðnýtingu í lyfjaverslun.44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
43 Nr.75/1994 – Lög um stofnun hlutafélags um Lyfjaverslun ríkisins og heimild til sölu hlutabréfa í því félagi. 
44,,Hugmyndir ungra sjálfstæðismanna um samdrátt í ríkisbúskapnum.“ Báknið burt. Bls 8. 
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5. kafli: Hvað gerðu þeir? 
 

5.1 Aðgerðir í efnahagsmálum 
Næstu ríkisstjórnir Davíðs Oddssonar 1995 – 2003 héldu áfram braut einkavæðingar 

og þá voru stærri ríkisfyrirtæki seld heldur en á tíma Viðeyjarstjórnarinnar. Ber þar helst að 

nefna viðskiptabankana, Landsbankann og Búnaðarbankann, sem fyrst voru 

hlutafélagavæddir 1998 rétt eins og Landssími Íslands hf. Einnig var Fjárfestingabanki 

atvinnulífsins stofnaður 1997, en hann var saman settur úr ýmsum sjóðum: Fiskveiðisjóðs 

Íslands, Iðnlánasjóðs, Iðnþróunarsjóðs og Útflutningslánasjóðs.  

Þegar Fjárfestingabanki atvinnulífsins hf (hér eftir nefndur FBA) var seldur árið 1999 var það 

stærsta einkavæðing sem átt hafði sér stað á Íslandi.45 Hans hlutverk var að veita íslensku 

fjármálalífi þjónustu. Sjávarútvegs- og iðnaðarráðherra fóru saman með eignarhald ríkisins í 

FBA. Söluferli FBA gekk nokkuð hratt fyrir sig. Ríkið átti allt hlutaféð og seldi tæpan 

helming árið 1998 og rúman hinn helminginn 1999.46 Stofnun FBA og sala hans í 

framhaldinu var mjög til einföldunar fyrir íslenskt atvinnulíf. Bæði til þess að losa tök 

ríkisvalds og embættismanna en einnig til þess að minnka þann sjóðafrumskóg sem var í 

gangi í kringum atvinnulífið. Þessar aðgerðir voru því mjög í anda þeirra hugmynda sem SUS 

setti fram á áttunda áratuginum. 

Árið 1997 voru samþykkt lög um að hlutafélagavæða Landsbanka Íslands. Þau tóku gildi árið 

1998, en bankinn hóf starfssemi árið 1886. Nýtt hlutafé var boðið út til einkaaðila og lækkaði 

þá eignarhlutfall ríkisins í 85%. Árið eftir var 15% hlutur seldur til viðbótar, en síðan var 

ekkert af hlut ríkisins selt fyrr en árið 2002. Þá var stærsti hlutinn seldur. Árið eftir var selt 

það litla sem ríkið átti eftir í bankanum og þá var hann að fullu einkavæddur.47 

Búnaðarbanki Íslands hf var seldur á svipuðum tíma en hann var hlutafélagavæddur á sama 

tíma og Landsbankinn og var eignahlutfall ríkisins 100% í báðum bönkunum. 

                                                            
45 Framkvæmdanefnd um einkavæðingu. Einkavæðing 1999 – 2003.Bls 20. 
46 Skýrsla Ríkisendurskoðunar: Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998 – 2003. Bls 39 – 46. 
47 Skýrsla Ríkisendurskoðunar: Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998 – 2003. Bls 53 og 63. 
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Búnaðarbankinn var seldur í tveimur atrennum en hann hafði tekið til starfa árið 1930. Annars 

vegar voru seld 15% árið 1999 og hins vegar 85% árið 2003.48 

Auk einkavæðingar hefur fleira verið gert til þess að draga úr umsvifum ríkisins og minnka 

völd stjórnmálamanna frá 1991. Má þar annars vegar nefna skattalækkanir og hins vegar 

niðurgreiðslu skulda ríkisins. Frá 1991 – 2001 var tekjuskattur á fyrirtæki lækkaður mjög 

mikið eða úr 45% niður í 18%.49 Fjármálaráðherrar á þessum tíma voru Sjálfstæðismennirnir 

Friðrik Sophusson og Geir H. Haarde, báðir fyrrverandi formenn SUS. 1997 – 2007 lækkaði 

tekjuskattur einstaklinga sem rennur til ríkissjóðs úr 31% í 23%.50 (Þá er ekki talið með útsvar 

einstaklinga sem rennur til sveitarfélaga en þau hafa ákveðið sigrúm varðandi hámarks eða 

lágmarks útsvar.) Virðisaukaskattur á matvæli var lækkaður sem og erfðafjárskattur. Þar fyrir 

utan hafa eftirtaldir skattar einfaldlega verið afnumdir síðan 1991: Aðstöðugjald, sérstakur 

skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði, eignaskattur og hátekjuskattur. Þetta hefur orðið til 

þess að skattstofninn hefur hækkað vegna aukinnar verðmætasköpunar og því hafa skatttekjur 

ríkisins aukist eftir áðurnefndar skattalækkanir.51 Rétt eins og ungir sjálfstæðismenn hafa 

lengi haldið fram, og gerðu einmitt á áttunda áratuginum, þá leysist aukinn kraftur úr læðingi 

við skattalækkanir þar sem fjármagnið finnur sér gjarnan farveg eftir lögmálum markaðarins 

en ekki eftir ákvörðunartöku stjórnmálamanna. Nærtækast er að taka dæmi varðandi 

tekjuskattslækkun á fyrirtæki. Árið 1991 var tekjuskattur á fyrirtæki 45% eins og áður segir 

og umrætt ár skilaði hann um 2 milljörðum króna í ríkiskassann. Árið 2007 var 

tekjuskatturinn 18% og skilaði um 34 milljörðum í ríkiskassann.52  

Hannes Hólmsteinn Gissurarson, prófessor í stjórnmálafræði, fer ítarlega yfir áðurnefnd atriði 

í grein sem hann ritaði í Viðskiptablaðið í nóvember 2007. Þar færir hann jafnframt rök fyrir 

því að ríkisstjórnir Davíðs Oddssonar hafi beitt sér fyrir því sem hann kallar óbeinar 

skattalækkanir:  

Með aðstoð þriggja framúrskarandi fjármálaráðherra, þeirra Friðriks Sophussonar, Geirs H. 
Haarde og Árna M. Mathiesen, tókst Davíð Oddssyni ekki aðeins að lækka skatta beint, heldur 
líka óbeint. Það er til dæmis samdóma álit kunnáttumanna, að verðbólga jafngildi skatti á 
notendur peninga og flytji fé frá sparifjáreigendum til skuldunauta. Ásgeir Jónsson, 
hagfræðingur Kaupþings, hefur einnig reiknað út, að sennilega hafi þjóðarbúið orðið af 
hundrað milljörðum króna vegna verðbólgunnar fram undir 1991. Hjöðnun verðbólgunnar var 

                                                            
48 Skýrsla Ríkisendurskoðunar: Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998 – 2003. Bls 65 og 72. 
49 Hannes H. Gissurarson. ,,Laffer-boginn yfir Íslandi“ Viðskiptablaðið 16. nóvember 2007. 
50 Hannes H. Gissurarson. ,,Laffer-boginn yfir Íslandi“ Viðskiptablaðið 16. nóvember 2007. 
51 Hannes H. Gissurarson. ,,Laffer-boginn yfir Íslandi“ Viðskiptablaðið 16. nóvember 2007. 
52 Hannes H. Gissurarson. ,,Laffer-boginn yfir Íslandi“ Viðskiptablaðið 16. nóvember 2007. 
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þess vegna óbein skattalækkun. Í öðru lagi getur þrálát skuldasöfnun ríkisins jafngilt skatti á 
komandi kynslóðir, sérstaklega ef lánsféð er ekki notað í arðbærar framkvæmdir. Með því að 
greiða niður skuldir ríkisins voru skattar í raun lækkaðir. Þriðja óbeina skattalækkunin fólst í 
því, að lífeyrissjóðir voru efldir og tryggt, að þeir gætu framvegis staðið undir sér sjálfir. Sums 
staðar í grannlöndunum verða lífeyrisþegar framtíðarinnar aðeins að treysta á, að ríkissjóðir 
landanna efni gefin loforð, en til þess þarf að þyngja skatta á vinnandi fólk, um leið og því er 
að fækka. Íslendingar þurfa ekki að hafa áhyggjur af þessu. Á Norðurlöndum eru lífeyristekjur 
þegar orðnar að meðaltali hæstar á Íslandi og eiga enn eftir að hækka.53 

Við þetta má bæta að samkvæmt áætlunum núverandi ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og 

Samfylkingar, þá er stefnt að því að tekjuskattur á fyrirtæki muni lækka úr 18% niður í 15%. 

 

5.2 Aðgerðir í sjávarútvegsmálum 
Þorsteinn Pálsson var Sjávarútvegsútvegsráðherra í Viðeyjarstjórninni 1991 – 1995 

auk þess að vera einnig Dóms- og kirkjumálaráðherra. Árið 1992 var ráðist í einkavæðingu 

SR-mjöls h.f. sem þá var stærsta einkavæðing Íslandssögunnar. Aðdragandinn var sá að í júlí 

1991 skipaði Þorsteinn starfshóp til að undirbúa breytingar á rekstrarformi Síldarverksmiðja 

ríksisins og sölu á eignum þeirra. Þetta hefur því verið eitt af fyrstu embættisverkum Þorsteins 

í Sjávarútvegsráðuneytinu en einkavæðing Síldarverksmiðja ríksins var sett fram sem tillaga í 

Báknið burt eins og fram kemur hér að framan. Málið var lagt fram á Alþingi haustið 1992 og 

samþykkt sem lög nr 20. þann 5. apríl 1993.54 SR-mjöl hf var stofnað í júlí 1993 og fór 

stofnfundurinn fram á Siglufirði. Þar fjallaði Þorsteinn um aðdraganda málsins og færði rök 

fyrir ákvörðuninni sem voru í líkindum við þau sem sett voru fram í greinargerð með 

lagafrumvarpinu. Þar var fjallað almennt um kosti einkareksturs gagnvart ríkisrekstri, eins og 

til dæmis samband stjórnar við eigendur og hluthafa. Sveigjanleiki í rekstrinum yrði mun 

meiri. Auk þess komu fram almennar röksemdir um að ekki sé eðlilegt að ríkisvaldið reki 

fyrirtæki í beinni samkeppni við einkaaðila. Þorsteinn lagði jafnframt á það áherslu í ræðu 

sinni að horfa skyldi til heimamanna eða samtaka þeirra við söluna, á þeim stöðum þar sem 

verksmiðjur væru starfræktar.55 

Í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar 1999 – 2003, sem mynduð var af Sjálfstæðisflokki og 

Framsóknarflokki, voru einnig seld hlutabréf ríkisins í fyrirtækinu Stofnfiskur hf. Fyrirtækinu 

hafði verið komið á fót árið 1991 en var selt í tveimur áföngum árin 1999 og 2001. 

                                                            
53 Hannes H. Gissurarson. ,,Laffer-boginn yfir Íslandi“ Viðskiptablaðið 16. nóvember 2007. 
54 Skýrla Ríkisendurskoðunar um sölu ríkisins á SR – Mjöli HF í apríl 1994. Bls 9. 
55 Skýrla Ríkisendurskoðunar um sölu ríkisins á SR – Mjöli HF í apríl 1994. Bls 10 og 11. 
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Stofnfiskur hf. var stofnað árið 1991 í framhaldi af samþykkt þingsályktunar þess efnis að 

byggð yrði kynbótastöð fyrir íslenskt fiskeldi.56  

Eins og flestar atvinnugreinar á Íslandi þá var sjávarútveginum stýrt að verulegu leyti af 

ríkisvaldinu. Má þar nefna lánasjóði sjávarútvegsins sem voru ríkiseign og lutu valdi pólitískt 

kjörinna fulltrúa. Fiskverð var ákveðið af opinberum aðilum að höfðu samráði við fulltrúa 

framleiðenda. Innflutningur og verð á ýmsum nauðsynjavörum fyrir útgerðirnar eins og 

eldsneyti var einnig í höndum ríkisvaldsins. Sagnfræðingurinn Jón Þ. Þór hefur ritað sögu 

sjávarútvegs á Íslandi og hann segir orðrétt í síðasta bindi sínu af þremur: ,,Stjórnvöld höfðu á 

hinn bóginn afkomu útvegsins í hendi sér og gátu í raun ráðið örlögum einstakra fyrirtækja.“57 

Sjávarútvegurinn hefur nú að mestu leyti verið færður frá ríkisvaldi til einkaaðila, ef frá er 

talin úhlutun byggðakvóta sem lítur byggðalögmálum en ekki lögmálum markaðarins. Mest af 

þessum breytingum höfðu þó orðið áður en fyrsta ríkisstjórn Davíðs Oddssonar tók við árið 

1991. Kvótakerfinu var komið á 1984 og lög um frjálst framsal aflaheimilda tóku gildi árið 

1991 en þau voru samþykkt árið 1990 í tíð vinstri stjórnar Steingríms Hermannssonar sem sat 

1988 til 1991. Línur á milli flokkanna voru þó ekki sérlega skýrar þegar frjálst framsal var 

samþykkt. Hvorki var einhugur hjá stjórnarliðum né stjórnarandstæðingum. Einhverjir 

þingmenn Sjálfstæðisflokksins greiddu málinu atkvæði og aðrir ekki. Matthías Bjarnason, 

fyrrverandi sjávarútvegsráðherra, var til dæmis fjarverandi atkvæðagreiðsluna en skrifaði 

undir álit minnihluta sjávarútvegsnefndar ásamt Hreggviði Jónssyni og Kristni Péturssyni. 

Vildu þeir fresta afgreiðslu málsins en talsverð gagnrýni kom fram hjá þingmönnum 

stjórnarandstöðunnar um hraða málsmeðferðarinnar.58 Friðrik Sophusson vildi jafnframt að 

málið fengi frekari umræðu en studdi efnislega að hagkvæmni yrði aukin, þó hann tæki fram 

að hann myndi vilja leggja veiðileyfagjald á útgerðirnar: ,,Leikreglurnar mega ekki vera 

þannig að það skipti engu í raun hvort útgerðarfyrirtæki séu vel eða illa rekin.“59 Það var þó 

eftir 1991 sem lánasjóðir í tengslum við sjávarútveginn voru einkavæddir í gegnum FBA. 

Markaðsvæðingin á sjávarútveginum er að sumu leyti í takt við þær hugmyndir sem ungir 

sjálfstæðismenn á áttunda áratuginum höfðu um atvinnulíf almennt. En aflaheimildum var 

reyndar úthlutað upphaflega eftir veiðireynslu, og því hefði það verið meira í anda 

frjálshyggjumanna ef strax hefði farið fram útboð á aflaheimildum. Það hefði verið leið 

markaðarins. Líklega var það ekki gert af pólitískum ástæðum því þá hefðu margar útgerðir 

                                                            
56 Skýrsla Ríkisendurskoðunar: Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998 – 2003. Bls 47. 
57 Jón Þ. Þór. Nýsköpunaröld. Saga sjávarútvegs á Íslandi III. bindi 1939 - 1973. Bls 252. 
58 Flutningsræða Hreggviðs Jónssonar í neðri deild Alþingis þann 5. maí 1990.  
59 Ræða Friðriks Sophussonar í neðri deild Alþingis þann 5. maí 1990. 
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staðið eftir með skip og alls kyns eignir að útboði loknu en engar aflaheimildir. Þetta eru þó 

eingöngu vangaveltur höfundar. Núverandi Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, Einar 

Kristinn Guðfinnsson, var einn þeirra sem skrifuðu í Báknið burt á sínum tíma. Hann ítrekaði 

í aðdraganda síðustu alþingiskosninga, vorið 2007, að sjávarútvegurinn yrði að lúta sömu 

lögmálum og aðrar atvinnugreinar.60 

  

5.3 Aðgerðir í iðnaðarmálum 
Talsvert mörg fyrirtæki í iðnaði voru einkavædd á tímabilinu 1991-2003. Þar af eru 

nokkur stórfyrirtæki á íslenskan mælikvarða. Rétt er þó að taka fram að Sjálfstæðisflokkurinn 

hefur ekki farið með Iðnaðarráðuneytið síðan 1988. Ljóst er hins vegar að stuðningur var í 

þingflokki Sjálfstæðisflokksins við þá einkavæðingu sem hér um ræðir því annars hefði hún 

ekki orðið að veruleika. Árið 2002 seldi íslenska ríkið sig endanlega út úr Íslenska 

Járnblendifélaginu hf sem stofnað hafði verið árið 1975. Einkavæðingarferlið var langt og 

flókið en byrjað var að selja hluti ríkisins í fyrirtækinu árið 1998 sem hafði verið 55% á móti 

norska fyrirtækinu Elkem. Skrifað var undir samning um byggingu Járnblendiverksmiðjunnar 

á Grundartanga árið 1976. Rekstur fyrirtækisins var mjög sveiflukenndur sem gerði 

einkavæðingarferlið flóknara. En ríkið seldi allan sinn hlut og var það gert 1998 og svo 

2002.61 Þarna er um sitt hvora ríkisstjórnina að ræða, en báðar voru meirihlutastjórnir 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks undir forystu Davíðs Oddssonar. Í þeirri fyrri var 

Finnur Ingólfsson Iðnaðar- og viðskiptaráðherra en Valgerður Sverrisdóttir í þeirri síðari. 

Bæði úr Framsóknarflokki. 

Ríkið seldi síðasta eignarhlut sinn í Íslenskum aðalverktökum hf árið 2003 (hér eftir nefndir 

ÍAV). Fyrirtækið var stofnað árið 1997 í beinu framhaldi af Íslenskum aðalverktökum sf en 

ÍAV yfirtók allar eignir þess og skuldbindingar. Það fyrirtæki hafði verið stofnað árið 1954 til 

þess að sjá um verktöku fyrir bandaríska varnarliðið. Íslensk yfirvöld tilnefndu fyrirtækið á 

hverju ári til þess að sjá um þessa verktöku. Snemma árs árið 1996 var horfið frá þessu 

fyrirkomulagi og stefnt að frjálsum útboðum á verkefnum varnarliðsins. 1997 átti ríkissjóður 

52% í hinu nýja félagi. Öll sérrindi ÍAV gagnvart verktöku fyrir varnarliðið féllu niður í 

árslok 2003. Árið 1999 var lítill hluti ríkisins í fyrirtækinu seldur en eins og áður segir var 

                                                            
60 Einar Kristinn Guðfinnsson. Nýtum sóknarfærin. 2tbl Sjálfstæðismanna í Norðvesturkjördæmi fyrir 
Alþingiskosningarnar 2007. Bls 4. 
61 Skýrsla Ríkisendurskoðunar: Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998 – 2003. Bls 25 - 28. 
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einkavæðingin kláruð árið 2003.62 ÍAV var um margt sérstakt fyrirtæki vegna þessara 

verkefnastöðu sem það hafði hjá varnarliðinu og hinu opinbera. Óhætt er því að segja að það 

hafi verið mjög í anda frjálshyggjumanna að selja fyrirtækið og láta fyrirtæki á markaði sjá 

um að bjóða í verk fyrir varnarliðið. 

Árið 2002 var hlutur ríkisins í Steinullarverksmiðju ríkisins seldur. Í lok árs 1982 var 

undirritaður stofnsamningur fyrir Steinullarverksmiðjuna og átti ríkið 40% hlutafjár. Hlutur 

ríkisins minnkaði hlutfallslega árið 1989 í 30% en þá var fyrirtækið endurskipulagt og hlutafé 

aukið. Ríkið átti ekki frumkvæði að sölunni á Steinullarverksmiðjunni enda átti ríkið ekki 

ráðandi eignarhlut. Ríkið gekk inn í söluferlið þegar bæjarsjóður Sauðárkróks seldi sinn 

hlut.63  

 

5.4 Aðgerðir í landbúnaðar- og byggðamálum 
Áburðarverksmiðjan var stofnuð 1952 en framleiðsla hófst árið 1954. Fyrirtækið var 

hlutafélagavætt árið 1994 og var landbúnaðarráðherranum, Halldóri Blöndal, veitt heimild til 

að selja fyrirtækið. Í millitíðinni hafði fyrirtækið heitið Áburðarverksmiðja ríksins þar sem 

ríkið átti fyrirtækið í heilu lagi. Árið 1995 var afnuminn einkaréttur fyrirtækisins til þess að 

framleiða og selja áburð. Eins og mörg önnur þeirra fyrirtækja sem einkavædd hafa verið 

hérlendis á þessu tímabili þá var Áburðarverksmiðjan rekin með halla en þó taldi ríkisvaldið 

æskilegt að áburðarframleiðsla héldi áfram í Gufunesi að lokinni einkavæðingu. Árið 1997 

var gerð tilraun til þess að selja fyrirtækið en tilboðunum sem bárust var hafnað þar sem þau 

þóttu of lág. Önnur tilraun til þess að einkavæða fyrirtækið tókst hins vegar en það var árið 

1999 og var verðið hærra en tilboðin hljóðuðu upp á 1997.64 Guðmundur Bjarnason 

Framsóknarflokki var Landbúnaðarráðherra frá 1995 – 1999 en einkavæðingin fór fram áður 

en kosið var til Alþingis vorið 1999. 

Segja má að í þessum málaflokki hafi sjálfstæðismenn á tíunda áratuginum beitt sér hvað síst í 

anda þeirra hugmynda sem þeir töluðu fyrir á áttunda áratuginum; með ýmsum miðstýrðum 

aðgerðum í byggðamálum og með aðgerðarleysi í landbúnaðarmálum. Ekki er hægt að segja 

að umhverfið í íslenskum landbúnaði sé mjög í anda frjálshyggjumanna. Ýmislegt í gagnrýnni 

ályktun SUS á þinginu í Grindavík árið 1975 á vel við enn þann dag í dag. Sérstaklega hvað 

                                                            
62 Skýrsla Ríkisendurskoðunar: Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998 – 2003. Bls 29 og 32. 
63 Skýrsla Ríkisendurskoðunar: Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998 – 2003. Bls 51 – 53. 
64 Skýrsla Ríkisendurskoðunar: Einkavæðing helstu ríkisfyrirtækja árin 1998 – 2003. Bls 34 – 38. 
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varðar verðmyndun því verndartollarnir eru enn til staðar þar sem bannað er að flytja ýmis 

konar matvöru til landsins eða mjög kostnaðarsamt. Einar Kristinn varð landbúnaðarráðherra 

þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sameinaði ráðuneyti sjávarútvegs og 

landbúnaðarmála. Einar hefur haldið því fram á opinberum vettvangi að íslenskir bændur hafi 

smám saman þurft að aðlagast auknu samkeppnisumhverfi og hefur þar tekið undir 

sambærilegan málflutning forvera síns, Guðna Ágústssonar, Framsóknarflokki. Einnig er rétt 

að taka fram að samkeppnisumhverfi bænda er nokkuð frábrugðið eftir því hvers kyns 

framleiðslu þeir stunda. Landbúnaðarkerfið er því nokkuð flókið og ekki hægt að setja alla þá 

starfsemi undir sama hatt eins og freistandi væri að gera. En líklega er óhætt að fullyrða að 

íslenskur landbúnaður sé ekki undir áhrifum af hinni ósýnilegu hönd heldur sé höndin talsverð 

sýnileg.  

Í byggðamálum hefur ýmislegt verið gert sem ekki passar vel við hugmyndir 

frjálshyggjumanna um lágmarks ríkisafskipti. Má þar nefna Byggðastofnun sem sér um 

útlánastarfssemi og áhættufjárfestingar á landsbyggðinni. Hlutverk hennar er því ekki að lána 

til verkefna sem talið er að verði arðbær heldur til þess að treysta byggð, efla atvinnu og 

stuðla að nýsköpun í atvinnulífi.65 Byggðastofnun var komið á fót árið með lögum árið 1985 

og kom í beinu framhaldi af ýmsum sjóðum og ríkisstofnunum sem á undan gengu. Fyrstu 

árin heyrði Byggðastofnun undir forsætisráðherra en heyrir nú undir iðnaðarráðherra. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki átt iðnaðarráðherra síðan í ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar 

1987 – 1988 en þá gegndi Friðrik Sophusson embættinu.  

 

5.5 Báknið kjurt? 
Þeirrar mótsagnar hefur gætt í ríkisbúskapnum eftir 1991, að dregið hefur verið úr 

umsvifum hins opinbera með ýmsum hætti en á sama tíma hafa ríkisútgjöld aukist verulega. 

Ríkisfyrirtæki hafa verið einkavædd, skattar á fyrirtæki hafa verið lækkaðir stórlega og skattar 

tekjuskattur á einstaklinga hefur einnig verið lækkaður myndarlega. Ríkisstjórnir Davíð 

Oddssonar hafa þó ekki haldið aftur af ráðherrum og þingmönnum þegar kemur að 

útgjöldunum. Þarna hefur því ákveðinn tvískinnungur átt sér stað sem unga fólkinu í SUS á 

áttunda áratuginum hefði sennilega ekki líkað við. Á mynd 166 hér að neðan má sjá þróun 

ríkisútgjalda á tímabilinu 1990 – 2006 og sést glögglega hvernig útgjöld ríkisins hafa aukist. 

                                                            
65 Heimasíða Byggðastofnunar: www.byggtastofnun.is 
66 Tekið af vef Hagstofu Íslands 11. janúar 2008. (www.hagstofa.is) 
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Við þetta má bæta útskýringum um hlutfallslega aukningu á milli ára. Árin 1992 og 1993 

dragast gjöld ríkisins saman og út frá sjónarmiðum frjálshyggjumanna mætti segja að fyrsta 

ríkisstjórn Davíðs Oddssonar hafi farið vel af stað í þessum efnum. Hins vegar var kreppa í 

landinu eins og áður hefur verið greint frá, sem og slagur við verðbólgudrauginn sem oft hefur 

hrellt landsmenn, meðal annars á níunda áratuginum. 1994 og 1995 jukust ríkisútgjöldin 

lítillega en tóku nokkuð stökk árið 1996 sem var aukning upp á 4% á milli ára. Árið eftir 

dragast þau hins vegar verulega saman og er það mesta lækkun ríkisgjalda á milli ára, ef horft 

er til þess tímabils sem hér er skoðað. Þetta var hins vegar aðeins lognið á undan storminum 

því verulega losnaði um pyngjuna hjá ráðherrum Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 

næstu fjögur ár á eftir. 7% aukning árið 1998 og aftur 7,7% aukning árið eftir sem er sú mesta 

á milli ára á þessu tímabili. Athyglisvert er að þarna er um kosningaár að ræða. Aukningin 

árið 2000 var 3,2% og fór upp í 5,5% árið 2001. Aukning var talsvert lægri árið eftir en fór 

aftur upp í 7% kosningaárið 2003. Árin á eftir halda ríkisútgjöldin áfram að aukast en í minna 

mæli en gerðist á þessum tveimur kosningaárum. 

Þorsteinn Siglaugsson, hagfræðingur, gagnrýndi í leiðaragrein í Stefni árið 1994 að 

sjálfstæðismenn hafi ekki ráðist að rótum vandans þegar kemur að ríkisútgjöldunum:  

Það má líkja ríkisrekstrinum eins og hann er í dag við völundarhús. Stjórnmálamenn 
hafa gengið inn í þett völundarhús, villst þar flestir, aðrir brugðið sverði en orðið frá 
að hverfa, einstaka hefur fundið þar dreka, barist og haft sigur. Hagræðing í 
ríkisrekstrinum snýst ekki aðeins um tölur á blaði. Sparnaður á einum stað getur oft 
leitt af sér aukin útgjöld á öðrum. Til að ná raunverulegum árangri þurfa 
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stjórnmálamenn að hafa yfirsýn yfir völundarhús ríkisbáknsins. Þá fyrst er hægt að 
skipuleggja að nýju, brjóta niður veggi og opna færar leiðir í því góða húsi, leiðir til að 
veita þá þjónustu sem krafist er með sem hagkvæmustum hætti.67 

Það er eitt og annað í ríkisrekstrinum sem gengur í berhögg við hugmyndir 

frjálshyggjumanna. Í sumum tilfellum eru hlutirnir óbreyttir frá því sem áður var eins og 

ríkiseinokun á sölu áfengis og tóbaks. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins hefur þó samþykkt að 

ÁTVR verði lagt niður og sala áfengis gefin frjáls en það hefur ekki komist inn í 

stjórnarsáttmála. Ríkið rekur ennþá tvær útvarpsstöðvar og sjónvarpsstöð en 

rekstrarfyrirkomulaginu hefur reyndar verið breytt. En í sumum tilfellum hefur ríkisvaldið 

einfaldlega breytt úr sér eins og hvað varðar utanríkisstefnuna. Sendiráðum fjölgaði til að 

mynda í tíð ríkisstjórna Sjálfstæðisflokksins á tíunda áratuginum.  

                                                            
67 Þorsteinn Siglaugsson. Leiðari Stefnis. 1tbl 1994. 
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6. kafli: Kynslóðaskipti 
 

6.1 Skipti þessi kynslóð máli? 
Ekki er óeðlilegt að sú spurning vakni hvort þessi kynslóð Sjálfstæðismanna skipti öllu 

máli varðandi þá frjálshyggjustefnu sem Sjálfstæðisflokkurinn tók upp í ákveðnum 

málaflokkum. Og eins hvort það skipti máli að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið við völd. 

Hefðu fyrirtæki verið einkavædd í stórum stíl og skattar lækkaðir á fyrirtæki ef 

Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki verið í ríkisstjórn? Við þeirri spurningu er auðvitað ekki hægt 

að fá raunveruleg svör en þó er ekkert sem bendir til þess að slíkt hefði gerst. Einkavæðing og 

niðurskurður í ríkisrekstri er eitthvað sem sett var á dagskrá af Sjálfstæðisflokknum í 

stjórnmálaumræðu á Íslandi. Alþýðuflokkurinn og Framsóknarflokkurinn tóku vissulega þátt í 

einkavæðingunni á tíunda áratuginum en sú stefna var mun umdeildari í þeirra röðum en 

innan raða Sjálfstæðisflokksins. Nánast er hægt að fullyrða að stórfelld einkavæðing eða 

skattalækkanir hefðu aldrei átt sér stað í ríkisstjórn sem Alþýðubandalagið eða Vinstri 

hreyfingin grænt framboð hefðu verið aðilar að. Umfangsmikið ríkisvald og háir skattar er 

einfaldlega samofið þeirra hugmyndafræði og skal notað sem tæki til að jafna lífskjör fólks. 

Margir innan raða Samfylkingar og Framsóknarflokks aðhyllast slíka hugmyndafræði en þeir 

eru vandfundnir sem taka undir þau sjónarmið í Sjálfstæðisflokknum á seinni tímum. Það er 

því hægt að segja að heilbrigð skynsemi segi manni að ríkisrekstur hefði ekki verið dregin 

kerfisbundið saman á Íslandi í tíð vinstri stjórnar. 

Flóknara er hins vegar að átta sig á því hvort Sjálfstæðisflokkurinn hefði farið út í að draga úr 

ríkisrekstri og lækka skattheimtu, ef þeir einstaklingar sem störfuðu í SUS á áttunda 

áratuginum hefðu ekki komist til valda á tíunda áratuginum. Ef horft er til eldri kynslóða í 

Sjálfstæðisflokknum og þeirra sem voru í forystu flokksins áður en frjálshyggjukynslóðin 

komst að, þá voru þeir einstaklingar ekki mjög uppteknir af því að draga saman í ríkisrekstri. Í 

þeim hópi voru reyndar stjórnmálamenn sem beinlínis kölluðu sig 

fyrirgreiðslustjórnmálamenn og töldu því að Sjálfstæðismenn gætu hiklaust notað völd og 

áhrif til þess að greiða götu kjósenda sinna. Þetta voru þeir Albert Guðmundsson, Sverrir 

Hermannsson og Matthías Bjarnason, en allir voru þeir ráðherrar fyrir Sjálfstæðisflokkinn. 

Þessum einstaklingum þótti ekki ýkja mikið til frjálshyggjuviðhorfanna í flokknum koma og 

beittu sér gegn þeim þegar svo bar undir. Þegar Þorsteinn Pálsson sigraði í formannskosningu 
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á landsfundi Sjálfstæðisflokksins, ,,fundu sumir Þorsteini það til foráttu að hann hafði fyrir 

löngu skipað sér í sveit þeirra ungu sjálfstæðismanna sem barist höfðu fyrir auknu frjálsræði 

og því að ríkið linaði tök sín á þegnunum.“68 Hægt er að nefna nokkra alþingismenn sem ekki 

voru sérstakir boðberar frjálshyggju innan Sjálfstæðisflokksins á áttunda og tíunda 

áratuginum þó þeir hafi ekki endilega unnið sérstaklega gegn frjálshyggjuviðhorfum: Árni 

Johnsen, Egill Jónsson, Guðjón Guðmundsson, Katrín Fjelsted, Matthías Á Mathiesen, Pálmi 

Jónsson, Sturla Böðvarsson og Tómas Ingi Olrich. Þetta bendir því til þess að ekki hefði nærri 

því jafn mikið verið framkvæmt í takt við frjálshyggju á tíunda áratuginum, ef þeir 

einstaklingar sem störfuðu í SUS á áttaunda áratuginum hefðu ekki farið í framboð. 

 

6.2 Breytingar verða með kynslóðaskiptum 
Bandaríski félagsfræðingurinn Ronald Inglehart hefur framkvæmt lífsgildakannanir á tíu ára 

fresti um langt skeið. Inglehart skoðaði hvernig menningarlegir, efnahagslegir og pólitískir 

þættir hafa áhrif á þróun þjóðfélaga. Inglehart setur meðal annars fram tilgátu sem hann kallar 

félagsmótunartilgátu. Hún gerir ráð fyrir því að hvorki gildi einstaklinga né gildi samfélaga í 

heild sinni breytist á einni nóttu:  

Í samfélögum sem hafa vanist löngum tímabilum hagvaxtar og öryggis, má finna greinilegan 
mun á milli gilda forgangsröðunar á milli yngri og eldri hópa: Þeir yngri eru mun líklegri til 
þess að leggja áherslu á aukin lífsgæði heldur en þeir eldri. Þetta undirstrikar þá staðreynd að 
þau yngri ólust upp við mun meira öryggi en mótunarárum sínum heldur en þau eldri. 
Lykilbreytingar á lífsgildum verða aðallega þegar yngri fæðingarhópar leysa hina eldri af 
hólmi í þjóðfélögum.69 

Inglehart heldur áfram: 

Þessar kynslóðabreytingar á gildum ættu að vera nokkuð stöðugar yfir tímabil: þó öryggi eða 
óöryggi hafi fyrirvaralaus áhrif á aðstæður til skamms tíma þá ættu undirliggjandi munur á 
milli yngri og eldri fæðingarhópa að halda sér til lengri tíma litið. Þeir yngri munu ekki taka 
upp gildi þeirra eldri þegar þeir eldast, eins og myndi gerast ef að kynslóðarmunurinn 
endurspeglaði lífsferilsáhrif; í staðinn, að tveimur eða þremur áratugum liðnum ættu yngri 
hóparnir ennþá að sýna þau gildi sem auðkenndu þá við upphaf tímabilsins.70 

Þessar niðurstöður ýta undir það sem hér hefur verið fjallað um. Ný kynslóð kom fram á 

sjónarsviðið í íslenskum stjórnmálum og setti fram nýjar hugmyndir þó þær væru byggðar á 

gömlum grunni. Þessi kynslóð kom síðar ýmsu af sínum hugmyndum í verk þegar hún komst 
                                                            
68 Steinar J. Lúðvíksson .,,Þorsteinn Pálsson.“ Forsætisráðherrar Íslands – Ráðherrar Íslands og 
forsætisráðherrar í 100 ár. Bls 438 
69Ronald Inglehart. Modernization and Postmodernization. Bls 46. 
70 Ronald Inglehart. Modernization and Postmodernization. Bls 46. 
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að kjötkötlunum. Það er því hægt að segja að hér á Íslandi hafi breytingar í átt til aukins 

frjálsræðis gerst með kynslóðaskiptum í Sjálfstæðisflokknum.  
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7. kafli: Niðurstöður 
Í þessari ritgerð hefur ýmislegt verið rakið sem tengist frjálshyggjukynslóðinni í 

Sjálfstæðisflokknum. Er hún dæmi um að ungliðahreyfingar geti haft áhrif í stjórnmálum á 

Íslandi? Því er hægt að svara játandi. Í fyrsta lagi, þá komu þarna fram nýjar áherslur hjá SUS 

og mun hvassari tónn varðandi ríkisrekstur en áður hafði heyrst innan raða 

Sjálfstæðisflokksins. Þó svo að hugmyndir ungra sjálfstæðismanna á áttunda áratuginum hafi 

þótt byltingarkenndar þá ollu þær þó ekki of miklum usla  innan flokksins. Með öðrum orðum 

þá urðu þessi sjónarmið ekki til vandræða fyrir flokkinn. Ekki myndaðist gjá á milli forystu 

flokksins og ungliðahreyfingarinnar. Síðan þá hefur það oftar en ekki verið raunin að innan 

ungliðahreyfingar Sjálfstæðisflokksins hafa heyrst mun háværari frjálshyggjuraddir en í 

þingliði flokksins.  

Í öðru lagi, þá er gjarnan sagt að fólk sé róttækara í stjórnmálaskoðunum á yngri árum en 

þegar það fer að eldast, hvort sem þá er um að ræða skoðanir á hægri eða vinstri kvarða 

stjórnmálanna. Það kann að vera rétt en það er greinilegt að þeir einstaklingar sem hér um 

ræðir hafa að mörgu leyti haldið sig við þær hugssjónir sem þeir predikuðu sem lausnir á 

áttunda áratuginum. Þegar þeir komust til valda á tíunda áratuginum, þá virðast lausnir 

frjálshyggjunnar hafa verið þeim leiðarljós í mörgum málaflokkum. Margt af því sem hér var 

talið upp styður þá fullyrðingu; ríkisfyrirtæki einkavædd, skattar lækkaðir bæði á fyrirtæki og 

einstaklinga, sum skattheimta lögð af og sjóðir tengdir atvinnulífinu lagðir af.  

Þó má segja að erfitt sé að bera saman ólíka tíma. Tíðarandinn er ólíkur og á milli áttunda og 

tíunda áratugarins var búið að framkvæma eitt og annað sem kallað var eftir í Báknið burt. En 

þó er ljóst að ekki var frjálshyggjuhugmyndum fylgt í einu og öllu á tíunda áratuginum eins 

og hér hefur verið komið inn á. Þar eru ríkisútgjöldin veigamest og jukust á sama tíma og 

erlendar skuldir ríkissjóðs voru greiddar niður. Auk þess sem ríkisvaldið er mjög 

fyrirferðarmikið á ýmsum málaflokkum eins og mennta,- heilbrigðis- og orkumálum. Á móti 

má svo benda á að Sjálfstæðisflokkurinn er í eðli sínu íhaldssamur flokkur. Stefnumálum hans 

verður aldrei umbylt á örfáum árum. Hann hefur mjakast hægt og bítandi í átt til aukinnar 

frjálshyggju frá því á áttunda áratuginum. Þó er langt frá því að hægt sé að kalla hann 

frjálshyggjuflokk. Það stenst einfaldlega ekki skoðun. Þar kemur ýmislegt til eins og 

slagorðið; ,,Stétt með stétt“, sem flokkurinn notaði gjarnan á árum áður. Þessi gildi eru 

rótgróin í flokknum. Þau tengjast ekki eingöngu baráttu á vinnumarkaði og stéttaátökum 

heldur vísa þau einnig til þess að atvinnulífið skuli vinna sem heild. Atvinnugreinar skuli 

standa saman og ekki vinna hver gegn annari. Kannski er það einmitt ástæðan fyrir því hve 
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lítið Sjálfstæðismenn hafa beitt sér fyrir breytingu á landbúnaðarkerfinu þar sem breytingarnar 

gerast hægt.  

Þó svo að þessir einstaklingar sem hér hafa verið til umfjöllunar hafi bæði fylgt sínum gömlu 

hugmyndum og unnið gegn þeim að þá er engu að síður ljóst að ungliðahreyfingar geta haft 

áhrif í stjórnmálum á Íslandi. Framganga þessarar kynslóðar ungra sjálfstæðismanna á áttunda 

áratuginum og þeim tíunda, sýnir það glögglega. Niðurstöður rannsókna Ronalds Inglehart 

styðja einnig þessar vangaveltur, því nýjar kynslóðir geta haft áhrif í stjórnmálum sem og á 

öðrum sviðum þjóðlífsins.  

Að lokum má velta því fyrir sér til gamans hvort baráttumál ungra sjálfstæðismanna í dag 

muni verða að veruleika á næstu tuttugu árum eða svo. Hvernig verður þá umhorfs á Íslandi? 

Ef eitthvað af baráttumálum ungra sjálfstæðismanna ganga eftir þá verður ríkið ekki lengur á 

fjölmiðlamarkaði, frjálsræði mun ríkja í innflutningi og sölu á áfengi sem og tóbaki, 

verndartollar í landbúnaði munu heyra sögunni til, Landsvirkjun verður ekki lengur til frekar 

en Byggðastofnun auk þess sem Íbúðalánasjóður og Lánasjóður íslenskra námsmanna verða 

horfnir og almennar fjármálastofnanir munu sjá um þau mál. Auk þess verður einkarekstur 

notaður í mun ríkari mæli í heilbrigðis- og menntakerfinu. Svo getur hver metið fyrir sig hvort 

þetta sé ákjósanleg staða eður ei.  
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