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Útdráttur 

 

Ritgerð þessari var ætlar að kanna hvort og hvernig afstaða íslenskra stjórnmálaflokka til 

EES-samningsins hafi breyst í áranna rás. Skoðaðar voru landsfundarályktanir flokkanna 

og einnig ræður, skýrslur og greinar eftir forystumenn þessara sömu flokka. Þá er farið 

yfir ákveðin álitamál er tengdust samþykkt samningsins, sér í lagi umsagnir lögspekinga 

sem voru sendar til Alþingis fyrir samþykkt hans á þinginu. Niðurstaða greiningarinnar á 

þessum þáttum er sú að íslenskir stjórnmálaflokkar eru með frekar fljótandi afstöðu til 

EES-samningsins, en engir af hefðbundnu flokkunum hafi beinlínis lagt til að Ísland gangi 

út úr samningnum um Evrópskt efnahagssvæði. 
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Inngangur 

 

Ísland gerðist fullur aðili að EES-samningnum þann 1. janúar 1994.1 Þá hafði verið höfð 

uppi löng opinber umræða um kosti og galla samningsins. Íslenskir stjórnmálaflokkar 

hafa löngum haft mjög mismunandi stefnur og skoðanir gagnvart einstökum efnisþáttum 

samningsins, og einnig samningum í heild sinni. Það er, hvort að Ísland eigi yfir höfuð að 

vera aðili að samningnum. Uppi voru alls kyns sjónarmið um það hvernig ætti að standa 

að aðild Íslands. Hvort það skyldi vera haldin þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir fram til þess 

að ákvarða hvort að Ísland skyldi sækjast eftir aðild að samningnum eða hvort að aðildin 

stæðist yfir höfuð stjórnarskrána. Ljóst er að á sínum tíma var ákveðinn þrýstingur í 

íslensku þjóðfélagi að þjóðaratkvæðagreiðsla skyldi haldin og söfnuðust rúmlega 34.000 

undirskriftir, sem voru um það bil 19%  kosningabærra manna á þeim tíma.2 Þá var 

einnig lagt hart að Vigdísi Finnbogadóttur forseta að synja lögunum um EES 

staðfestingar og skjóta þar með málinu til þjóðarinnar. 

Fyrst skal skoða aðdraganda aðildar Íslands að samningnum um Evrópskt 

efnahagssvæði og verður komið inn á það hvers vegna Ísland hafi frekar ákveðið að 

gerast eingöngu aðili að EES en ekki Evrópusambandinu sjálfu. Svo mun ég fjalla um 

álit hinnar svokölluðu fjórmenninganefndar sem og álit Björns Þ. Gunnarssonar 

prófessors í sjórnsýslurétti.  

Stjórnmálaflokkarnir sem áttu sæti á Alþingi þegar aðild Íslands var samþykkt 

voru Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn, Alþýðuflokkurinn, Alþýðubandalagið 

og Samtök um kvennalista. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokksins, fyrsta 

ráðuneyti Davíðs Oddssonar, oft nefnd Viðeyjarstjórnin var við völd þegar að aðildin var 

samþykkt á Alþingi þann 12. janúar 1993.3 Ekki verður þó sérstaklega fjallað um álit 

Samtaka um kvennalista, enda á hann sér ekki beina hliðstæðu í núverandi skipan 

Alþingis.  

Ég mun einbeita mér að þeim flokkum og þingmönnum sem sátu á þinginu frá 

1991 – 1995 þegar samningurinn var samþykktur og var sem mest til umræðu. Ég mun 

fjalla um skoðanir einstakra flokka á samningum á þeim tíma og hvaða áhyggjur þeir sem 

                                                        
1 EES-samningurinn 1994. 
2 Baldur Þórhallsson. 2008. ,,Evrópustefna íslenskra stjórnvalda: stefnumótun, átök og afleiðingar.‘‘ 
Uppbrot hugmyndakerfis – endurmótun íslenskrar utanríkisstefnu 1991 – 2007. Bls. 67 – 136. Ritstj. Valur 
Ingimundarson. Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík. Bls 88. 
3 Atkvæðagreiðsla 7644 á Alþingi. 100. fundur. Þskj. 580. 1. mál. Evrópskt efnahagssvæði.  
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voru á móti höfðu. Ég mun líka fjalla um þætti einstakra þingmanna sem höfðu sig mikið 

í frammi þegar að umræðan um samninginn stóð sem hæst, þar tilgreini ég sérstaklega 

formennina, sem eru talsmenn flokkana út til samfélagsins, bæði hér heima og einnig 

erlendis. Mun ég nýta mestmegnis annars vegar landsfundarsamþykktir flokkanna til þess 

að gera grein fyrir afstöðu þeirra gagnvart samningnum, en einnig blaðagreinar, umræður 

á Alþingi og önnur ummæli frá formönnum flokkanna. Þannig er hægt að mynda 

ákveðna heildarmynd á afstöðu flokkanna til aðildar Íslands að EES.  

Þá mun ég einnig skoða afstöðu þeirra flokka sem sitja á núverandi þingi, bæði 

Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem enn sitja á Alþingi.  Einnig afstöðu 

Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs sem ég mun í ritgerðinni 

líta á sem hugmyndafræðilegar hliðstæður Alþýðuflokksins og Alþýðubandalagsins. 

Verður það gert með sama hætti og í fyrri kaflanum. Ég mun skoða nýlegar 

landsfundarsamþykktir flokkanna sem og ummæli ákveðinna þingmanna. Þá sérstaklega 

mun ég skoða hvað formenn þessara flokka hafa sagt um aðild Íslands að EES-

samningnum, bæði í ræðu og riti. 

 Ég mun í lokin draga saman hvort að afstaða flokkanna hafi breyst í áranna rás og 

þá að hvaða leyti. Skoðað verður hvort að einhverjar af þeim áhyggjum sem landsfundir 

og formenn flokkanna höfðu uppi fyrir samþykkt samningsins hafi staðist. Þannig svara 

ég rannsóknarspurningunni: Hafa viðhorf íslenskra stjórnmálaflokka gagnvart EES-

samningnum breyst? Í hverju hafa þau helst breyst? Hafa þær áhyggjur sem 

stjórnmálaflokkarnir höfðu uppi við samþykkt samningsins reynst á rökum reistar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 Aðdragandi aðildar Íslands að samningnum um Evrópskt 
efnahagssvæði 

 

1.1 Evrópubandalagið, Evrópusambandið og EFTA 

 

 Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) varð til með undirritun Rómarsáttmálans árið 

1958, en áður höfðu nokkur ríki, Frakkland, Vestur-Þýskaland, Ítalía og Benelux löndin 

(Holland, Belgía og Lúxemborg) verið í bandalagi sem hét Kola og stálbandalag Evrópu. 

Á sama tíma var komið á fót Kjarnorkubandalagi Evrópu (EURATOM). Stofnanir 

þessara þriggja bandalaga voru sameinaðar árið 1967 með stofnun Evrópubandalagsins 

(EB). Það var ekki fyrr en 1993, þegar að Maastricht sáttmálinn var staðfestur að 

Evrópubandalagið verður Evrópusambandið (ESB),4 sem byggði á þremur stoðum. Þær 

eru samfélög Evrópuþjóða, sameiginleg utanríkis- og Evrópustefna og loks 

lögreglusamvinna og lagaleg samvinna í refsimálum.5  

Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) voru stofnuð með Stokkhólmssamningnum 

árið 1960 af nokkrum löndum sem vildu ekki ganga eins langt í Evrópusamrunanum og 

fyrrnefndu ríkin.6 Aðilar að Stokkhólmssamningnum voru Austurríki, Bretland, 

Danmörk, Noregur, Portúgal, Sviss og Svíþjóð7, en Ísland gekk í EFTA árið 1970.8 Flest 

þessara landa eru nú í Evrópusambandinu en að EFTA standa í dag Ísland, Noregur, 

Sviss og Liechtenstein.9 

 Það má segja að EFTA hafi nú tvö meginverkefni, að vera annars vegar 

fríverslunarsamtök og hins vegar aðili að samningnum við Evrópusambandið, hinum 

svokallaða EES-samningi.10 Vert er að geta þess að þó að Sviss sé í EFTA þá er ríkið 

ekki beinn aðili að EES-samningnum.11  

                                                        
4 Halldór Ásgrímsson. 2000. Staða Íslands í Evrópusamstarfi – Skýrsla Halldórs Ásgrímssonar 
utanríkisráherra til Alþingis. Utanríkisráðuneyti, Reykjavík. Bls. 47. 
5 Maastricht sáttmálinn. 1993.  
6 Halldór Ásgrímsson 2000, bls. 5. 
7 Halldór Ásgrímsson 2000, bls. 44.  
8 Baldur Þórhallsson. 2004. ,,Approaching the question: domestic backround and conceptual framework.‘‘ 
Iceland and European integration, On the edge. Bls 1 – 18. Ritstj. Baldur Þórhallsson. Routledge, London. 
9 Vefsíða Fríverslunarsamtaka Evrópu, EFTA. http://www.efta.int/about-efta/the-efta-states 
10 Baldur Þórhallsson, 2004. Bls 3 
11 EES-samningurinn. 1994. 
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1.2  Hvernig Ísland gekk í EES 

 

Í ritgerð sinni Evrópustefna íslenskra stjórnvalda – Stefnumótun, átök og afleiðinga 

fjallar Baldur Þórhallsson um aðdraganda þess er Ísland gerðist aðili að EES-

samningnum. Baldur tiltekur í upphafi ritgerðarinnar, kenningar Peters Katzenstein um 

það hvers vegna smáríki gerist þátttakendur í Evrópusamrunanum. Katzenstein heldur því 

fram að öll litlu ríkin í Evrópu reyni að nýta samninga eins og EES-samninginn til þess 

að draga úr því hversu háð þau eru stærri og valdameiri ríkjum innan Evrópu. 

Katzenstein heldur því jafnframt fram að smáríkin sem ákváðu að gerast aðilar að EES 

hefðu mögulega þurft að þola efnahagslegar þvinganir af hendi hinna stærri ríkja ef þau 

hefðu ákveðið að standa utan við Evrópusamrunann.12  

 Á þessum tíma, um miðjan 9. áratuginn ákváðu langstærstu kaupendur að 

íslenskum saltfiski, Spánn og Portúgal að gerast fullgildir aðilar að Evrópubandalaginu 

sem hefði geta þýtt margvíslegar slæmar efnahagslegar afleiðingar fyrir Ísland ef Ísland 

hefði að lokum ákveðið að standa utan EES-samningsins. Það var þó ekki fyrr en Jaques 

Delors, þáverandi framkvæmdastjóri Evrópuráðsins fjallaði um það í ræðu á 

Evrópuþinginu að Evrópubandalagið ætti að taka upp frekari samvinnu við EFTA ríkin, 

að íslensk stjórnvöld byrjuðu að vinna að málinu ásamt hinum EFTA ríkjunum.13 

Fulltrúar EFTA ríkjanna hittust í Osló árið 1989 til þess að reifa það hvernig þau gætu 

orðið þátttakendur í auknu samstarfi milli EFTA og Evrópubandalagsins. 14 

 Strax í upphafi var ljóst hvaða málefni það yrði sem myndi gera Íslandi erfitt fyrir 

í öllum samningaviðræðum. Fiskveiðar, nánar tiltekið fiskveiðar annarra þjóða í íslenskri 

landhelgi sem og viðskipti með sjávarafurðir. Þetta atriði spilar enn þann dag í dag stóra 

rullu í allri umræðu á Íslandi um Evrópumál. Íslendingar stóðu fast á því strax frá byrjun 

að þeir myndu ekki taka þátt í sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það 

lá strax við slitum á samningaviðræðunum og íslenska sendinefndin gekk af fundi þegar 

fulltrúar Evrópusambandsins sögðu að þeir hefðu einungis heimild til þess að hleypa 

sjávarafurðum EFTA ríkjanna tollfrjálst inn á markaði í Evrópusambandinu ef að evrópsk 

skip fengju leyfi til þess að veiða í landhelgi EFTA ríkjanna.15 

                                                        
12 Baldur Þórhallsson. 2008, bls. 72 
13 Baldur Þórhallsson, 2004, bls. 40 
14 Sama heimild 
15 Sama heimild 
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Þegar á heildina er litið þá má segja að íslensk stjórnvöld hafi náð verulega hagstæðum 

samningnum hvað varðar útflutning á íslenskum vörum sem og innflutning á vörum frá 

Evrópu, bæði í landbúnaði og sjávarútvegi. Tollfrjáls verslun með um 90% af íslenskum 

sjávarafurðum var samþykkt sem og strangar reglur varðandi innflutning á evrópskum 

landbúnaðarafurðum. Þá voru einnig setta hömlur á fjárfestingar erlendra fyrirtækja í 

íslenskum sjávarútvegi og íslenskum orkufyrirtækjum. 16 

 Formaður Alþýðuflokksins og utanríkisráðherra á þessum tíma var Jón Baldvin 

Hannibalsson. Það var hann sem stóð í stafni þegar að kom að viðræðunum fyrir Íslands 

hönd, sem var sennilega skynsamlegt enda var einhugur innan Alþýðuflokksins um það 

að gerast aðili að EES-samningnum. Innan annarra flokka, sérstaklega Framsóknarflokks 

og Alþýðubandalagsins voru talsverðar efasemdir sem ég mun koma að síðar í 

ritgerðinni. Jón Baldvin lýsti því meðal annars yfir að Ísland hefði fullan hug á því að 

taka þátt í öllum þáttum fjórfrelsisins.17 

 Það voru hins vegar ekki einungis stjórnmálaflokkar sem reyndu að hafa áhrif á 

viðræðurnar; ýmis hagsmunasamtök, þá aðallega í sjávarútvegi og landbúnaði reyndu að 

gera það. Stóru sjávarútvegsfyrirtækin höfðu löngum þrýst á stjórnvöld að veita þeim 

betri aðgang að mörkuðum innan Evrópu og þegar samkomulagið var að mestu tilbúið 

árið 1991 voru sjávarútvegsfyrirtækin orðin sátt við samninginn enda myndi hann tryggja 

aðgang þeirra að mörkuðum og veiðisvæðum sem þau hefðu annars ekki komist að. 

Sjávarútvegsfyrirtækin töldu líka að þau leyfi sem evrópskum fyrirtækjum yrði veitt til 

fiskveiða innan íslenskrar lögsögu væru ekki svo stórvægileg að þau myndu hafa mikil 

áhrif.18 

 Samtök bænda voru andsnúin aðild að samningnum frá upphafi, sérstaklega 

vegna þess að þau voru andsnúin svo til öllum tilslökunum á innflutningi á hvers konar 

landbúnaðarafurðum, einnig afurðum sem voru lítið framleiddar á Íslandi á þeim tíma líkt 

og blómum og unnum ostum. Fyrir utan innflutningshöft njóta bændur þó mikilla 

ívilnana frá íslenska ríkinu í formi beinna styrkja sem tengdir eru við framleiðslu 

landbúnaðarafurða.19 

                                                        
16 Baldur Þórhallsson. 2008, bls .75 
17 Baldur Þórhallsson. 2008, bls .74 
18 Baldur Þórhallsson. 2004, bls .40 
19 Baldur Þórhallsson. 2004, bls. 41 
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 Innanlands fór fram talsverð opinber umræða um samninginn. Í upphafi 

samningaviðræðanna sátu í ríkisstjórn Framsóknarflokkur, Alþýðuflokkur og 

Alþýðubandalag. Þessi ríkisstjórn fór langt með að klára samninginn sem var efnislega 

tilbúinn fyrir kosningarnar 1991. Í kosningabaráttunni fyrir alþingiskosningarnar 1991 

gerðist það þó að tveir af þessum þremur flokkum sem höfðu myndað ríkisstjórnina 

byrjuðu að hafa uppi háværar efasemdaraddir um ágæti aðildar Íslands að EES-

samningnum. Má þar meðal annars tiltaka eitt af slagorðum Framsóknarflokksins. ,,XB 

en ekki EB“.20 

 Í þessari kosningabaráttu fóru meðal annars að heyrast kröfur um að það þyrfti að 

fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla um samninginn og lagði Framsóknarflokkurinn, undir 

stjórn Steingríms Hermannssonar, mikla áherslu á að atkvæðagreiðsla skyldi fara fram. 

Jón Baldvin hefur margoft talað um það hvernig afstaða forystumanna 

Alþýðubandalagsins og Framsóknarflokksins hafi gjörsamlega snúist við í þessari 

kosningabaráttu ef miðað er við afstöðu þeirra á þeim árum sem samningurinn var í 

vinnslu.21 

 Eftir kosningarnar hélt ríkisstjórnin velli, með minnsta mögulega meirihluta.22 Þó 

var svo komið að vegna kúvendingar í Evrópustefnu fyrri samstarfsflokka 

Alþýðuflokksins að Jón Baldvin ákvað að ganga frekar til viðræðna við 

Sjálfstæðisflokkinn, og nýkjörinn formann hans, Davíð Oddsson sem varð 

forsætisráðherra í þessari ríkisstjórn.23 Spiluðu evrópumálin stærstan þátt í þeirri 

ákvörðunartöku en Sjálfstæðisflokkurinn hafði þarna ákveðið að hverfa frá stefnu sinni 

um mikilvægi tvíhliðna viðræðna við ESB um viðskipti með sjávarafurðir.24  

 Samstarfið var þó alls ekki óaðfinnanlegt þegar kom að Evrópumálunum. 

Sjálfstæðismenn höfðu löngum haft sterka tenginu við bændur sem Alþýðuflokksmenn 

höfðu aldrei haft og þótti mörgum Sjálfstæðismanninum nóg um yfirlýsingagleði Jóns 

Baldvins þegar að kom að málefnum fjórfrelsins innan samningsins. Sjálfstæðismönnum 

tókst þó ætlunarverk sitt, að takmarka að mestu leyti innflutning á landbúnaðarafurðum.25  

                                                        
20 Baldur Þórhallsson. 2008, bls. 76 
21 Baldur Þórhallsson. 2008, bls. 77 
22 Baldur Þórhallsson. 2008, bls. 78 
23 Ráðuneyti Davíðs Oddssonar, birt á vef stjórnarráðsins.  
24 Baldur Þórhallsson. 2008, bls. 80 
25 Baldur Þórhallsson 2004, bls. 40 
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Þegar kom að atkvæðagreiðslu á Alþingi kusu 23 þingmenn Sjálfstæðisflokksins 

með aðild en þrír sátu hjá. Hins vegar greiddu allir þingmenn Alþýðuflokksins sitt 

atkvæði með staðfestingu samningsins. Meðal þingmanna stjórnarandstöðunnar var 

annað upp á teningnum. Framsóknarflokkurinn klofnaði í sinni afstöðu og sjö þingmenn 

af þrettán kusu á móti en sex þingmenn sátu hjá. Allir níu þingmenn Alþýðubandalagsins 

kusu gegn samningnum sem og fjórir af fimm þingmönnum Samtaka um kvennalista, en 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sat hjá.26 

Þrátt fyrir að samningurinn hafi verið samþykktur á Alþingi þá voru enn uppi 

háværar raddir um að samningurinn ætti að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og var meira að 

segja borin upp tillaga til atkvæðagreiðslu á Alþingi um það hvort ætti að vísa 

samningnum í þjóðaratkvæði. Sú atkvæðagreiðsla reyndist Sjálfstæðisflokknum erfið því 

það voru enn þónokkrir þingmenn sem höfðu efasemdir um ágæti samningsins. Að 

endingu var þó tillaga um þjóðaratkvæði felld á Alþingi með 31 atkvæði gegn 28.27 

Þetta var þó ekki síðasta hindrun þeirra sem að vildu að Ísland myndi gerast aðili 

að EES. Það var eitt atriði sem þurfti að ljúka við fyrst, það var undirskrift forseta 

Íslands, Vigdísar Finnbogadóttur. Þóttust margir vita að Vigdís væri ekki sérlega hlynnt 

samningnum og reyndu menn að telja hana á að synja lögunum um EES-samninginn 

staðfestingar, sem hefði þá sent málið í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það voru samtökin 

Samstaða um óháð Ísland sem stóðu fyrir undirskriftarsöfnuninni. Í heildina söfnuðust 

yfir 34.000 undirskriftir, sem voru um 19% kosningabærra manna á þeim tíma.28 Mikill 

þrýstingur var á Vigdísi sem hafði um margt að hugsa þegar að kom að þessari örlagaríku 

undirskrift.  

Í fyrrnefndri ritgerð Baldurs Þórhallssonar gerir hann að því skóna að þrennt hafi 

helst komið til við ákvörðunartöku Vigdísar. Þessi þrjú atriði voru skerðing á fullveldi 

Íslands, áhrif samningsins á framtíð ungu kynslóðarinnar í landinu og loks afleiðingar 

þess að hún myndi neita að skrifa undir.29 Vigdís leit svo á að með því að neita að skrifa 

undir þá gæti hún verið að neyða þjóðina til þess að velja á milli sín og ríkisstjórnarinnar 

í stað þess að fólk væri einungis að kjósa um EES aðild Íslands. Vigdís bar einnig mikla 

                                                        
26 Atkvæðagreiðsla 7644 á Alþingi. 100. fundur. Þskj. 580. 1. mál. Evrópskt efnahagssvæði. 
27 Atkvæðagreiðsla 7026 á Alþingi. 48. fundur. Þskj. 21. 31. mál. Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands 
að EES.   
28 Baldur Þórhallsson. 2008. Bls 88. 
29 Sama heimild. 
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virðingu fyrir hefðum og venjum forsetaembættisins enda hafði það ekki gerst áður að 

forseti synjaði lögum frá þjóðkjörnu Alþingi staðfestingar.  

Bæði Davíð Oddsson og Jón Baldvin Hannibalsson hafa sagt að ef Vigdís hefði 

að endingu ákveðið að staðfesta ekki lögin með undirskrift sinni hefði Davíð þegar í stað 

rofið þing og boðað til nýrra kosninga. Þær kosningar hefðu að öllum líkindum snúist um 

EES málið og sá sem myndi tapa þeim kosningum yrði að víkja, forsetinn var þar ekki 

undanskilin.30 

Það var svo að endingu á ríkisráðsfundi þann 13. janúar 1993 sem Vigdís staðfesti 

lögin sem höfðu veið samþykkt á Alþingi daginn áður með undirskrift sinni. Hún gaf út 

yfirlýsingu við það tilefni, sem var einsdæmi á þeim tíma. Í yfirlýsingunni sagði hún 

meðal annars að: „[...]enginn forseti hefði gripið fram fyrir hendurnar á lýðræðislega 

kjörnu Alþingi sem tekið hefur ákvarðanir sínar með lögmætum hætti.“31 

Ísland gerðist formlega aðili að hinu Evrópska efnahagssvæði þann 1. janúar 

1994.32 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30 Baldur Þórhallsson. 2008. Bls 91. 
31 Baldur Þórhallsson. 2008. Bls 95. 
32 EES-samningurinn. 1994. 
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2 Umsagnir um frumvarpið 

 

2.1 Umsögn fjórmenninganefndar 

 

Fjórmenninganefnd var nefnd skipuð þann 14. apríl árið 1991 af þáverandi 

utanríkisráðherra, Jóni Baldvini Hannibalssyni sem átti að fara yfir það hvort að EES-

samningurinn og fylgisamningar hans myndu á einhvern hátt brjóta í bága við íslensk 

stjórnskipunarlög. Nefndin var nefnd fjórmenninganefnd vegna þess að í henni sátu fjórir 

einstaklingar skipaðir af stjórnvöldum. Þeir voru: Þór Vilhjálmsson hæstaréttardómari, 

Gunnar G. Schram lagaprófessor, Stefán Már Stefánsson lagaprófessor og Ólafur W. 

Stefánsson skrifstofustjóri í Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu.33 

 Fjórmenninganefndin skilaði áliti sínu til Alþingis þann 6. júlí 1992. Í áliti 

nefndarinnar kemur fram að hún líti svo á að aðalverkefni nefndarinnar hafi verið að 

skoða hvort að EES-samningurinn og aðrir fylgisamningar hans myndu stangast á við 2. 

grein stjórnarskrárinnar sem segir: „Alþingi og forseti Íslands fara saman með 

löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum 

landslögum fara saman með löggjafarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.“34 

 Nefndin skilaði niðurstöðum hvað varðar alla þá þætti sem eru tilgreindir í 

þrískiptingu ríkisvaldsins eins og hún kemur fram í 2. grein stjórnarskrárinnar og skipti 

niðurstöðunum í þrjá hluta, fyrst varðandi löggjafarvaldið, þá framkvæmdavaldið og loks 

dómsvaldið. 

 

2.1.1 Löggjafarvald 

 

Í niðurstöðum sínum varðandi það hvort EES-samningurinn myndi fela í sér ólögmætt 

framsal á löggjafarvaldi til alþjóðlegrar stofnunar þá komst nefndin að þeirra niðurstöðu 

að svo væri ekki. Í áliti nefndarinnar kemur fram að formlegar tillögur um breytingar á 

samningnum séu ekki í höndum þjóðþinga þeirra landa sem eru aðilar að samningum, 

heldur komi tillögurnar frá Evrópubandalaginu (nú Evrópusambandið), svo þurfi 

                                                        
33 Álit nefndar utanríkisráðherra um stjórnarskrána og EES-samninginn. 6. Júlí 1992.  
34 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 
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löggjafarsamkomur hvers EFTA ríkis fyrir sig að samþykkja breytingarnar. Nefndin 

tiltekur líka að þar sem setning nýrra EES reglna fari ekki eftir reglum landsréttar hvers 

ríkis, þar sem um er að ræða breytingar á þjóðréttarsamningi. Ef að Alþingi ákvæði að 

nýjar reglur skyldu ekki leiddar í lög gæti það kallað á viðbrögð samkvæmt 

samningnum.35 

Nefndin tekur svo fram bókun 35 við EES-samninginn um framkvæmd EES 

reglna sem hljóðar svo: 

 

Þar eð með samningi þessum er stefnt að einsleitu evrópsku efnahagssvæði sem byggist á 

sameiginlegum reglum, án þess að samningsaðila sé gert að framselja löggjafarvald til stofnana 

Evrópska efnahagssvæðisins og þar eð þessum markmiðum verður því að ná með þeirri 

málsmeðferð sem gildir í hverju landi um sig; vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á 

milli EES-reglna sem komnar eru til framkvæmdar og annarra settra laga, skuldbinda EFTA-ríkin 

sig til að setja, ef þörf krefur, lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum.36 

 

Nefndin telur að 3. grein laganna um EES-samninginn fullnægi þeirri skyldu að íslensk 

lög beri að skýra til samræmis við þjóðréttarreglur, eftir því sem unnt er á grundvelli 

lögskýringareglna íslensks réttar og þess vegna felist ekki afsal löggjafarvalds í bókun 

35.37  

 

2.1.2  Framkvæmdavald 

 

Nefndin tiltekur hina ýmsu samninga sem íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig að 

samkvæmt þjóðarrétti sem leggi ríkar skyldur á íslensk stjórnvöld. Meðal annars sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og stofnskrá og mannréttindasáttmála Evrópuráðsins.38 

Nefndin bendir á að í 2. grein stjórnarskrárinnar sé ekki tekið fram að um 

alíslensk stjórnvöld sé um að ræða, heldur gætu alþjóðastofnanir verið stjórnvöld og þess 

vegna gæti þessi tiltekna grein stjórnarskrárinnar falið í sér heimild til þess að ákveða 

með lögum að einstakir þættir framkvæmdavaldsins skuli vera í höndum alþjóðastofnana. 

Nefndin tekur þó fram að það sé óvíst hvort megi telja að það megi fela 

                                                        
35 Álit nefndar utanríkisráðherra um stjórnarskrána og EES-samninginn. 6. júlí 1992. 
36 Bókun 35 við EES-samninginn. 
37 Álit nefndar utanríkisráðherra um stjórnarskrána og EES-Samninginn. 6. júlí 1992. 
38 Sama heimild 
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alþjóðastofnunum óskorað framkvæmdavald og þess vegna þurfi að skoða málið á 

einstökum afmörkuðum sviðum.39 

Samkvæmt niðurstöðu nefndarinnar í kaflanum um framkvæmdavaldið telur 

nefndin að vald stofnana EFTA, þ.e. EFTA dómstólsins og Eftirlitsstofnunnar EFTA sé 

vel afmarkað og feli ekki í sér verulegt valdsframsal sem talið yrði íþyngjandi í ríkum 

mæli, verði þess vegna að telja að  stjórnarskrá lýðveldisins Íslands leyfi framsal 

stjórnvalds sem sé svo takmarkað og varði milliríkjaviðskipti. Þess vegna telur nefndin 

að reglur þær er varði framkvæmdavaldið séu ekki andstæðar 2. grein 

stjórnarskrárinnar.40 

 

2.1.3 Dómsvald 

 

Nefndin tiltekur ýmis atriði sem taka fyrir ákvæði um dómsvald í EES-samningnum. Þar 

á meðal 108. grein EES-samningsins sem fjallar um að EFTA ríkin skuli komi á fót 

dómstól. Undir dómstólinn munu einkum heyra þrenns konar mál, þau eru: Tilhögun 

eftirlits er varðar EFTA ríkin, áfrýjanir á ákvörðunum Eftirlitsstofnunnar EFTA á sviði 

samkeppni og loks lausn deilumála tveggja eða fleiri EFTA ríkja.41 

Nefndin tiltekur einnig að samkvæmt samningnum þá sé íslenskum stjórnvöldum 

í sjálfsvald sett hvort þau leiti til dómstóls Evrópusambandsins við að ákveða túlkun EES 

reglna. Nefndin álítur því að túlkanir dómstólsins á reglum EES-samningsins séu 

leiðbeinandi en ekki bindandi fyrir stjórnvöld og dómstóla á Íslandi en bendir þó á að 

upp gætu komið þær aðstæður að það þyrfti að setja sérstök lög á Íslandi til þess að 

fullnægja einhverjum skuldbindingum. Til dæmis reglur er varða skýrslutöku vitnis fyrir 

dómsyfirvaldi á þeim stað er vitnið hefur fasta búsetu.42 

Í lokaorðum nefndarinnar kemur fram að skyldur sem aðeins varða íslenska ríkið 

að þjóðarrétti en varða ekki einstaklinga eða lögaðila brjóti ekki í bága við stjórnarskrána 

                                                        
39 Sama heimild 
40 Sama heimild 
41 Sama heimild 
42 Sama heimild 
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og feli ekki í sér óheimilt valdaframsal. Nefndin telur einnig að bókun 35 sé afdráttarlaus 

í því að framselja ekki löggjafarvald til stofnana þeirra er EES-samningurinn varðar.43 

 

2.2 Umsögn Björns Þ. Guðmundssonar 

 

Fjórmenninganefndin svokallaða var ekki ein um það að hafa skilað umsögn eða áliti til 

Alþingis varðandi frumvarpið um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Björn Þ. 

Guðmundsson prófessor í stjórnsýslurétti skilaði einnig umsögn um frumvarpið. Björn 

hvetur til þess í formála að umsögn sinni að gerð verði frekari lögfræðileg rannsókn á 

hvort að lögfest atriði frumvarpsins myndu standast óbreytta stjórnarskrá.44 

 Björn tiltekur, í 10 liðum hvers vegna það sé nauðsynlegt fyrir Íslendinga að það 

fari fram gaumgæfileg rannsókn á álitaefnum þeim er gætu komið upp vegna inngöngu 

Íslands í EES. Honum er tíðrætt um að það gangi ekki upp að ætla að leysa ágreining 

síðar ef upp komi sú staða að samningurinn brjóti í bága við stjórnarskrána. Liður þrjú 

dregur að vissu leiti saman þankagang Björns:45 

 

Lögfræðileg rannsókn þessa álitaefnis verður að miða að því að reyna að sjá fyrir hvort 

samningurinn, eins og hann liggur nú fyrir, brjóti í bága við stjórnarskrána eins og hún nú er. Með 

öðrum orðum, hvort nauðsynlegt sé að breyta stjórnarskránni núna vegna þess að fyrirsjáanlegt sé 

að upp muni koma síðar að einstök ákvæði EES-samningsins standist hana ekki.46 

 

Björn tiltekur sérstaklega þær stofnanir sem eiga að fara með úrskurðar og dómsvald í 

álitaefnum er varða EES-samninginn.  Það eru framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins, 

dómstólar Evrópubandalagsins, eftirlitsstofnun EFTA sem og EFTA dómstólinn.  Hann 

einbeitir sér fyrst og fremst að tveimur síðarnefndu stofnununum enda munu það vera 

þær stofnanir sem fara með álitamál og dómsmál er upp kunna að vakna í EFTA 

ríkjunum. Björn lítur meðal annars svo á að með því að gera dóma EFTA dómstólsins um 

févíti beinlínis aðfararhæfa í aðildarríkjunum þá hafi íslenska ríkið í raun og veru 

                                                        
43 Sama heimild 
44 Umsögn Björns Þ. Guðmundssonar um aðild Íslands að EES-samningnum  
45 Sama heimild 
46 Sama heimild 
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framselt hluta íslensks refsivalds til þjóðréttarlegs aðila sem enginn veit nákvæmlega 

hvernig muni starfa.47 

 Björn segist hafa miklar efasemdir um það að fjórmenninganefndin hafi rétt fyrir 

sér þegar hún fjallar um það að dómar dómstóls Evrópubandalagsins séu einungis 

ráðgefandi en ekki bindandi fyrir íslensk stjórnvöld enda tiltaki EES-samningurinn 

sérstaklega að það beri að fara eftir niðurstöðum stofnana og dómsstóla EB og EFTA.48 

 Prófessorinn tiltekur svo sérstaklega 60. grein stjórnarskrárinnar sem segir:  

„Dómendur skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Þó getur enginn, 

sem um þau leitar úrskurðar, komið sér hjá að hlýða yfirvaldsboði í bráð með því að 

skjóta málinu til dóms.“49 

Björn bendir á að samkvæmt meginreglu í íslenskum rétti þá skeri dómstólar úr 

um allar ákvarðanir og athafnir stjórnvalda nema að þær séu sérstaklega teknar undan 

dómsvaldi þeirra og að í þeirri meginreglu felist að dómstólar eigi úrskurðarvald um það 

hvort að stjórnvöld séu bær eða hæf til þess að taka ákvarðanir. Þess vegna þurfi að skoða 

60. greinina sérstaklega að teknu tilliti til þeirra bindandi réttaráhrifa sem úrskurðir 

stofnana EB og EFTA muni hafa. 50 

 Að lokum kemst Björn að þeirri heildarniðurstöðu að á grundvelli 

lögskýringaraðferða stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttar sé mikill vafi á því að það 

framsal dóms- og framkvæmdavalds sem tiltekið er í EES-samningnum standist gildandi 

réttarreglu 2. greinar stjórnarskrárinnar og þess vegna beri að lögfesta ekki EES-

samninginn án stjórnarskrárbreytingar og þá ekki fyrr en úr þessum álitamálum hafi verið 

skorið.51  

 

Íslenskt stjórnvöld ákváðu að styðjast við umsögn fjórmenninganefndarinnar um að ekki 

lægi fyrir að um slíkt valdaframsal væri að ræða að það myndi brjóta í bága við 

stjórnarskránna og að það myndi í tímans rás verða ljóst hvort það þyrfti að breyta 

stjórnarskránni eða ekki til þess að uppfylla skyldur Íslands gagnvart EES-samningnum. 

 

 

                                                        
47 Sama heimild 
48 Sama heimild 
49 Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands 
50 Umsögn Björns Þ. Guðmundssonar. 
51 Sma heimild 
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3 Afstaða íslensku stjórnmálaflokkanna 

 

Erfitt er að fullyrða um afstöðu stjórnmálaflokka til stórra mála út frá ummælum og 

skoðunum einstakra meðlima flokkana. Þess vegna hef ég gripið til þess ráðs að fjalla 

annars vegar um þær samþykktu ályktanir sem landsfundir flokkanna á árunum 1990 – 

1992 sendu frá sér og hins vegar skoða ég afstöðu formanna flokkana og hvernig hún 

birtist í ræðu og riti. Fjallað verður um fjóra stærstu flokkana sem sátu á Alþingi á 

þessum tíma. Sjálfstæðisflokkinn, Alþýðuflokkinn, Framsóknarflokkinn og 

Alþýðubandalagið. 

 

3.1 Afstaða Sjálfstæðisflokksins 

 

Á 29. landsfundi Sjálfstæðisflokksins sem var haldinn dagana 7. – 10. mars árið 1991 

kom fram einörð afstaða Sjálfstæðisflokksins í málefnum tengdum Evrópska 

efnahagssvæðinu, með ákveðnum fyrirvörum þó varðandi auðlindamál. 

Sjálfstæðisflokknum var þá, eins og nú52 mjög umhugað um yfirráð íslenska ríkisins yfir 

sjávarútvegsmálum og öðrum auðlindamálum. Stjórnmálaályktun landsfundarins, sem 

einnig var kosningayfirlýsing flokksins fyrir alþingiskosningarnar sama ár var birt í heild 

sinni í Morgunblaðinu þann 12. mars 1991. Þar segir meðal annars:  

 

Á hinum örlagaríku tímum sem nú eru í heimsmálum skiptir miklu að takist að skapa víðtæka 

samstöðu með þjóðinni um úrlausn brýnna verkefna á öllum sviðum og ekki síst þeim er lúta að 

stöðu Íslendinga í samfélagi þjóðanna. Þar ber nú hæst stóraukna samvinnu ríkja Vestur-Evrópu 

innan Evrópubandalagsins. Íslendingar hljóta að tengjast þeirri þróun og gera það nú þegar í 

samningaviðræðum um evrópskt efnahagssvæði. Sjálfstæðisflokkurinn vill að þannig verði staðið 

að þessum samningum að þjóðin haldi sjálfstæði sínu og óskoruðum yfirráðum yfir auðlindum til 

lands og sjávar.53 

 

Sjálfstæðisflokkurinn var því nokkuð afdráttarlaus í yfirlýsingu sinni á þessum 

landsfundi. 

                                                        
52 Baldur Þórhallsson. 2014. ,,Europe: Iceland prefers partial engagement in European integration.‘‘ Centre 
for small state studies, Reykjavik.  
53 Morgunblaðið 12. mars 1991, bls. 18. 
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Formaður flokksins á þessum tíma var Davíð Oddsson, Davíð var sjálfur stuðningsmaður 

aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu og lét þá skoðun sína ítrekað í ljós bæði í 

ræðu og riti. Í umræðum á Alþingi þann 7. janúar árið 1993 talaði Davíð mikið um 

tvískinnung annarra stjórnmálaflokka í málinu, þá sérstaklega af hendi Framsóknarflokks 

og Alþýðubandalags. Hann talaði um mikilvægi þess að samningurinn tæki til þess að 

milliríkjaviðskipti innan EES væru gerð á jafnréttisgrundvelli og tiltók auk þess að 

samningurinn myndi losa um ýmsar hömlur:  

 

Samningnum er einnig beint gegn hömlum af margvíslegu tagi. Í honum felst því aukið frelsi fyrir 

einstaklinga og fyrirtæki, meiri hagkvæmni, lægra vöruverð og betri lífskjör. Það er einmitt af þessum 

ástæðum sem íslenskt atvinnulíf hvetur til samþykktar samningsins. Það er af þessum ástæðum sem 

íslenskir neytendur hvetja til samþykktar samningsins. Og það væri af þessum ástæðum og mörgum 

öðrum veigamiklum ástæðum ekki aðeins ástæðulaust að hafna EES-samningnum, það væri glapræði 

að hafna honum.54 

 

Annar meðlimur Sjálfstæðisflokksins sem fór mikinn í opinberri umræðu um aðild 

Íslands að samningnum var Björn Bjarnason. Björn skrifaði margar blaðagreinar um 

ástæður þess að Ísland ætti að gerast aðili að samningnum en oft voru greinarnar líka 

skrifaðar í þeim tilgangi að upplýsa um tvískinnung pólitískra andstæðinga 

Sjálfstæðisflokksins. Björn birti grein í Morgunblaðinu þann 26. mars árið 1991 þar sem 

hann útskýrir afstöðu Sjálfstæðisflokksins til EES-samningsins sem og aðildar Íslands að 

Evrópubandalaginu sjálfu. Í greininni fjallar hann meðal annars um þá fyrirvara 

Sjálfstæðismanna að ákvarðanir um auðlindir Íslands, sérstaklega um sjávarauðlindina 

lúti áfram íslenskum yfirráðum. 55 

Í ljósi bæði ályktunar landsfundarins, ummælum formannsins og greina Björns 

Bjarnasonar er því hægt að segja að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið með skýra stefnu í 

málefnum tengdum EES-samningnum og sú stefna hafi verið að samþykkja aðild Íslands. 

Í atkvæðagreiðslu um málið á Alþingi þann 12. janúar 1993 kusu 23 þingmenn 

Sjálfstæðisflokksins með aðild að EES-samningnum en þrír kusu gegn aðild.56 

                                                        
54 Ræða Davíðs Oddssonar á Alþingi. 7. janúar 1993.   
55 Björn Bjarnason 1991. Framsókn, Evrópa og Sjálfstæðisflokkurinn. Morgunblaðið, 26. mars 1991. 71 tbl. 
Bls. 18. 
56 https://www Atkvæðagreiðsla 7644 á Alþingi. 100. fundur. Þskj. 580. 1. mál. Evrópskt efnahagssvæði.  
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3.2 Afstaða Alþýðuflokksins 

 

Á 46. Flokksþingi Alþýðuflokksins sem var haldið 28. og 29. mars árið 1992 ályktaði 

flokksþingið um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu þar sem stuðningur 

flokksins við aðild var ítrekaður. Í kafla ályktunar flokksþingsins um utanríkismál stóð:  

 

Flokksþingið vekur athygli á því að fámennar þjóðir eiga mest í húfi að lög og réttur ríki í 

milliríkjasamskiptum. Þess vegna eru EES-samningamir sérstakt fagnaðarefni. Í þeim eru fólgnir 

flestir kostir samstarfsins innan Evrópubandalagsins en fáir eða engir af göllum þess. Óskoruð 

yfirráð Íslendinga yfir fiskimiðum og orkulindum landsins verði hér eftir sem hingað til 

ófrávíkjanlegt skilyrði af Íslands hálfu í samningum við önnur ríki.57 

 

Af þessu má ráða að það hafi verið lítil andstaða við EES-samninginn innan raða 

Alþýðuflokksins. Jafnframt ályktaði flokksþingið að það þyrfti einnig að fara fram 

vandað mat á kostum og göllum þess að gerast fullgildur aðili að Evrópubandalaginu. 

Einn helst stuðningsmaður EES-samningsins var formaður flokksins, Jón Baldvin 

Hannibalsson sem gegndi einnig embætti utanríkisráðherra í ríkisstjórn Davíðs 

Oddssonar. Jón Baldvin var fyrsti flutningsmaður frumvarpsins um Evrópska 

efnahagssvæðið á Alþingi og í flutningsræðu sinni vék hann að kostum aðildar, 

sérstaklega þeim kostum sem aukin og frjálsari milliríkjaviðskipti myndu hafa í för með 

sér. Benti hann á að það væri ekki til góðs fyrir nokkurt ríki, hvað þá smáríki eins og 

Ísland að múra sig af og vera þar af leiðandi ekki þátttakandi í samfélagi þjóðanna.58 

Hann benti einnig á það í grein í Morgunblaðinu þann 20. ágúst 1992 að tvíhliða 

samningaviðræður myndu ekki skila eins miklum ávinningi fyrir Ísland.59 

 Jón Baldvin fjallaði meðal annars um það í flutningsræðu sinni hversu mikilvægt 

það væri að leiða til lykta hvort að aðild Íslands að samningnum myndi stangast á við 

stjórnarskrá Íslands. Hann benti á að hann sjálfur hafi skipað hina svokölluðu 

fjórmenninganefnd til þess einmitt að ráða úr slíkum álitamálum. Hann sagði að þessir 

færustu stjórnskipunarsérfræðingar Íslands væru þeirrar skoðunar að lagareglur á hinu 

Evrópska efnahagssvæði yrðu ekki fortakslaust bindandi fyrir íslendinga og að það væri 

                                                        
57 Alþýðublaðið 16. Júní 1992, bls. 5.  
58 Ræða Jóns Baldvins Hannibalssonar á Alþingi 20. ágúst 1992. 
59 Jón Baldvin Hannibalsson 1992. Tvíhliða eða Tvísaga – um Tvíhliða samning Alþýðubandalagsins og 
Evrópubandalagsins. Morgunblaðið 20. Júní 1992. 187 tbl. bls. 16 
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afdráttarlaust og óvéfengjanlegt. Jón benti þó á að í rauninni væru dómstólar eina leiðin 

til þess að staðfesta endanlega hvort aðildin myndi brjóta í bága við íslenska 

stjórnskipan.60 

 Jón Baldvin talaði einnig um það hversu mikill hluti útflutnings Íslendinga færi til 

landa innan Evrópska efnahagssvæðisins eða næstum 80% alls útflutnings og að með 

aðild Íslands að samningunum myndu möguleikar Íslendinga í útflutningi aukast mjög.61 

Hann tók auk þess sérstaklega fram að tvíhliða samningur á milli Íslands og 

Evrópubandalagsins myndu alls ekki skila viðlíka ávinningi og aðildin að Evrópska 

efnahagssvæðinu. Jón Baldvin sagðist hafa meiri trú á íslenskum fyrirtækjum en svo að 

þau yrðu sjálfkrafa undir í samkeppninni á svæðinu: 

 

Grundvallarforsenda málflutnings ýmissa andstæðinga hans virðist vera sú að Íslendingar geti 

ekki verið samkeppnishæfir á við aðrar þjóðir; að íslenskt þjóðfélag geti ekki þrifist í samfélagi 

þjóðanna nema sem verndaður vinnustaður þar sem stjórnvöld skammta almenningi aðgang að 

heiminum sem fyrir utan er. Leifar af þessum hafta- og skömmtunarhugsunarhætti fyrri tíma 

einkenna í allt of ríkum mæli málflutning þeirra sem vara við þessum hagstæða samningi.62 

 

Í ljósi bæði ályktanna flokksþings Alþýðuflokksins sem og opinberra ummæla formanns 

flokksins og utanríkisráðherra má segja að stuðningur Alþýðuflokksins við aðild Íslands 

að Evrópska efnahagssvæðinu hafi verið nokkuð afdráttarlaus og sást það vel í 

atkvæðagreiðslu um frumvarpið á Alþingi Íslendinga þar sem allir tíu þingmenn 

flokksins kusu með því að gerast fullgildir aðilar að EES-samningnum.  

 

3.3  Afstaða Framsóknarflokksins 

 

Stjórnmálaályktun 22. flokksþings Framsóknarflokksins var samþykkt á flokksþingi þann 

29. nóvember 1992 og var birt í heild sinni þann 1. desember í Tímanum.63 Flokksþingið 

ályktaði um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu og lagðist flokkurinn gegn aðild 

og lagði áherslu á að heldur yrði gerður tvíhliða samningur við Evrópubandalagið um 

                                                        
60 Ræða Jóns Baldvins Hannibalssonar á Alþingi 20. ágúst 1992. 
61 Sama heimild 
62 Sama heimild 
63 Tíminn 1. desember 1992 Bls. 5 
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hvernig viðskiptasambandi Íslands og Evrópubandalagsins yrði háttað. Í ályktuninni er 

kafli um framsal valds þar sem segir:  

 

Jafnvel þótt ofangreind atriði verði tryggð og efnishlið samningsins talin viðunandi, telur 

flokksþingið vafasamt að það standist hina íslensku stjórnarskrá að framselja til eftirlitsstofnunar 

og dómstóls EFTA vald, eins og gert er ráð fyrir í samningnum um hið Evrópska efnahagssvæði. 

Flokksþingið ber virðingu fyrir íslensku stjórnarskránni og telur að túlka beri allan vafa henni í 

hag. Flokksþingið telur því nauðsynlegt að breyting fari fram á íslensku stjórnarskránni áður en 

unnt væri að samþykkja aðild Íslands að hinu Evrópska efnahagssvæði.64 

  

Flokksþingið var fremur afdráttarlaust í andstöðu sinni við aðild Íslands að EES-

samningnum og taldi það ámælisvert að ekki hefði verið efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu 

um samninginn og bendir á það í ályktuninni að það sé ekki hægt að líta svo á að 

samningurinn yrði allsherjar bjargvættur íslensks efnahagslífs, sérstaklega ef íslenskt 

atvinnulíf stæði ekki mjög traustum fótum. Þá er einnig varað við veikingu á fullveldi og 

sjálfstæði landsins.65 

Vert er að geta þess að á 21. flokksþingi flokksins, sem haldið var dagana 16. – 

18. nóvember árið 1990 var sérstaklega minnst á það í stjórnmálaályktun fundarins að 

vonir stæðu til þess að EFTA og Evrópubandalagið myndu geta komist að samkomulagi 

um evrópskt efnahagssvæði. Ef það myndi ekki takast þá þyrfti að hefja tvíhliða viðræður 

við Evrópubandalagið.66 Þegar 21. flokksþingið var haldið var Framsóknarflokkurinn 

aðili að ríkisstjórn, en ekki árið 1992 svo að það má segja að flokkurinn hafi orðið 

afdráttarlausari í sinni afstöðu varðandi EES-samningana þegar flokkurinn sat í 

stjórnarandstöðu.  

Formaður flokksins á þessum tíma var Steingrímur Hermannsson og lýsti hann 

sig margsinnis andsnúinn aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Meðal annars í 

umræðum um lagafrumvarp Jóns Baldvins Hannibalssonar þar sem Steingrímur sagðist 

ekki vera viss um að aðildin stæðist stjórnarskrá Íslands. Þá fjallaði Steingrímur einnig 

um hvort það myndi gerast að erlendir aðilar myndu hefja stórfelld uppkaup á íslensku 

landi,67 og hafði hann talsverðar áhyggjur af því. Steingrímur var auk þess mjög 

                                                        
64 Sama heimild 
65 Sama heimild 
66 Tíminn 20. Nóvember 1990 Bls. 2 
67 Ræða Steingríms Hermannssonar á Alþingi 24. ágúst 1992.   
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gagnrýninn á ummæli Jóns um hversu hagstæð aðildin yrði fyrir íslenskt efnahagslíf og 

varaði við því að aðildin yrði máluð upp sem allsherjarlausn. Til að mynda sagði 

Steingrímur:  

 

Það er að heyra á hæstv. utanrrh. að hann sjái bjargráðið núna helst og eitt í þessum samningi um 

hið Evrópska efnahagssvæði, bjargráðið fyrir íslenskt atvinnulíf þar sem stefnir í 6% atvinnuleysi. 

Þetta eru mikil mistök og hættuleg mistök. Í samningnum sem slíkum felst ekkert bjargráð, ekki 

neitt. Það felst í okkur sjálfum.68 

 

Steingrímur var aukinheldur mjög gagnrýninn á störf fjórmenninganefndarinnar 

svokölluðu, hann sagðist alls ekki vera sammála því að þar sem stjórnarskráin bannaði 

ekki beinlínis framsal valds til yfirþjóðlegra stofnana þá væri það fráleitt að það þýddi að 

valdaframsalið væri leyft.69 

Það var þó alls ekki fullkomin samstaða innan flokksins um að hafna EES-

samningunum. Á flokksþinginu sjálfu var upphaflega tillagan sem Steingrímur 

Hermannsson bar upp milduð talsvert. Í stað þess að hafna aðildinni fullkomlega þá var 

talað um það í lokaútgáfunni að efi væri á að aðildin stæðist stjórnarskrá. Halldór 

Ásgrímsson, þingmaður flokksins var einn helsti baráttumaðurinn fyrir mildara 

orðalaginu og boðaði Halldór hjásetu á þinginu í stað þess að vera á móti málinu.70 Það 

fór að lokum svo að flokkurinn klofnaði í afstöðu sinni í atkvæðagreiðslunni á Alþingi. 

Sjö þingmenn flokksins kusu á móti málinu en sex þingmenn sátu hjá.71 

 

3.4 Afstaða Alþýðubandalagsins 

 

10. landsfundur Alþýðubandalagsins var haldinn dagana 21. – 23. nóvember árið 1991, 

en þá var búið að samþykkja aðild Íslands að samningnum á Alþingi eins og kemur fram 

hér að framan inngangi. Þar var eins og á öðrum flokksþingum íslenskra 

stjórnmálaflokka fjallað sérstaklega um mögulega aðild Íslands að EES- samningnum. Í 

stjórnmálaályktun fundarins segir til að mynda:  

                                                        
68 Sama heimild 
69 Sama heimild 
70 Morgunblaðið 17. Desember 1992. Bls 39 
71 Atkvæðagreiðsla 7644 á Alþingi. 100. fundur. Þskj. 580. 1. mál. Evrópskt Efnahagssvæði. 
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Samningur um Evrópskt efnahagssvæði felur það m. a. í sér, að mjög er þrengt að 

löggjafarhlutverki Alþingis, dómsvald á sviði samningsins flyst frá innlendum dómstólum til 

sérstaks EES-dómstóls og til dómstóls Evrópubandalagsins og sett verður á fót eftirlitsstofnun á 

vegum EFTA, sem starfar óháð vilja einstakra ríkja líkt og framkvæmdastjórnin í Brussel. Nú 

þegar hafa nokkur EFTA ríkjanna sótt um aðild að Evrópubandalaginu og sá möguleiki blasir við 

að EES verði einskonar biðstofa áður en til inngöngu kemur í bandalagið.72 

 

Eins og sést hér í tilvitnuninni að ofan þá koma fram margar þær sömu áhyggjur og 

Framsóknarmenn höfðu af samningum. Þá sérstaklega er varðar stjórnskipan Íslands. Í 

stjórnmálaályktuninni kemur líka fram að Alþýðubandalaginu þyki miður að ekki hafi 

verið staðið við þá fyrirvara sem flokkurinn hafði sett við samningana. Flokkurinn og 

forsvarsmenn hans höfðu verið mjög einarðir í sinni afstöðu um að þessir fyrirvarar yrðu 

virtir, þá sérstaklega með tilliti til viðskipta með sjávarafurðir. Þá er því einnig haldið 

fram í ályktuninni að það sé ekki tryggt að íslenska ríkið muni hafa forræði yfir 

auðlindum lands og sjávar.73 

Landsfundurinn lýsti áhyggjum sínum af því að nú yrði Ísland hluti af 400 

milljóna manna markaði þar sem ekki mætti mismuna á grundvelli þjóðernis. Þetta töldu 

Alþýðubandalagsmenn geta orðið til þess að erlendir aðilar gætu hafist handa við að 

kaupa upp jarðir, fasteignir og jafnvel banka á Íslandi án þess að nokkur fengi rönd við 

reist. Þá bendir landsfundurinn á það að Ísland hafi möguleika á því að koma á tvíhliða 

viðræðum við Evrópubandalagið um hvernig viðskiptasambandi Íslands og 

Evrópubandalagsins yrði háttað.74 

Formaður Alþýðubandalagsins á þessum tíma var Ólafur Ragnar Grímsson. 

Ólafur hafði sig mikið í frammi í umræðum um EES-samninginn og var hafði uppi 

miklar efasemdir um ágæti hans. Til dæmis hvað varðaði lögmæti gildistöku samningsins 

gagnvart íslenskum stjórnskipunarlögum og íslensku stjórnarskránni, en einnig hafði 

hann efasemdir um hversu hjálplegur samningurinn yrði í ljósi þess að líftími 

samningsins yrði stuttur vegna þess að önnur EFTA ríki væru einfaldlega að ganga í 

                                                        
72 Austurland. 27. Nóvember 1991 Bls 4 
73 Sama heimild 
74 Sama heimild 
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Evrópubandalagið.75 Í umræðum á Alþingi þann 15. desember 1991 sagði Ólafur meðal 

annars þetta:  

 

Hvað er það sem hefur gerst? Við skulum fara yfir það. Í fyrsta lagi er auðvitað deginum ljósara 

að EES verður ekki það varanlega tveggja stoða viðskiptakerfi Evrópu sem ætlunin var í upphafi. 

Það er staðreynd. Það er enginn maður sem deilir um það lengur. Í besta falli, hæstv. utanrrh., 

getur EES orðið nokkurra missira biðstofa fyrir þau lönd EFTA sem eru búin að sækja um aðild 

að Evrópubandalaginu og í öðru lagi nokkurra missira biðstofa fyrir þau lönd sem ekki sækja um 

aðild að Evrópubandalaginu og þurfa að koma sér upp tvíhliða samningi milli Íslands og 

Evrópubandalagsins.76 

 

Ólafur Ragnar var einnig stuðningsmaður þess að haldin yrði þjóðaratkvæðagreiðsla um 

hvort Ísland ætti að gerast aðili að EES-samningnum og taldi það vera talsvert 

lýðræðislegra fyrirkomulag við slíka skuldbindingu heldur en að Alþingi eitt myndi 

ákveða hvort Ísland yrði hluti af Evrópska efnahagssvæðinu. Var hann mjög ósammála 

því að samningurinn væri of flókinn í slíka atkvæðagreiðslu.77 

Miðað við ályktun landsfundarins sem og afstöðu formannsins í málinu þá er ekki 

annað hægt en að segja að það hafi verið talsverður einhugur innan Alþýðubandalagsins 

um að gerast ekki aðili að EES-samningnum. Það sést líka vel á því að allir níu þingmenn 

flokksins kusu gegn aðildinni í atkvæðagreiðslunni um málið á Alþingi Íslendinga.78  

Íslensku stjórnmálaflokkarnir voru því ekki sammála um ágæti aðildar Íslands að 

EES. Það voru skýrar línur á milli stjórnarflokkana og stjórnarandstöðunnar í málinu. 

Sjálfstæðisflokkurinn og Alþýðuflokkurinn fylgjandi, Framsókn mestmegnis á móti og 

Alþýðubandalagið alfarið á móti aðild Íslands. 

 

 

 

 

 

                                                        
75 Morgunblaðið 26. Nóvember 1991 bls .20.  
76 Ræða Ólafs Ragnars Grímssonar á Alþingi, 15. desember 1991. 
77 Sama heimild 
78 Atkvæðagreiðsla 7644 á Alþingi. 100. fundur. Þskj. 580. 1. mál. Evrópskt Efnahagssvæði. 
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4 Núverandi afstaða íslensku stjórnmálaflokkana 

 

4.1  Núverandi afstaða Sjálfstæðisflokksins 

 

Sjálfstæðisflokkurinn hélt landsfund sinn dagana 16. – 18. Mars 2018 og var þar vikið að 

Evrópumálum að einhverju leyti. Landsfundurinn ítrekar afstöðu flokksins varðandi aðild 

Íslands að Evrópusambandinu, en flokkurinn telur eftir sem áður að Íslandi sé betur 

borgið utan Evrópusambandsins sjálfs. Í ályktun utanríkismálanefndar landsfundarins var 

vikið sérstaklega að EES-samningnum í tilefni af því að nú eru liðin 25 ár frá því að aðild 

Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu var samþykkt á Alþingi, meðal annars vegna 

atbeina Sjálfstæðisflokksins. 79 

 Landsfundurinn telur mikilvægt að það fari fram heildstæð úttekt á reynslu 

Íslands af EES-samningnum og segir í stjórnmálaályktuninni:  

 

Nú þegar aldarfjórðungur er liðinn frá undirritun EES-samningsins er tímabært að gera úttekt á 

reynslu Íslands af honum. Áríðandi er að haldið verði áfram að efla hagsmunagæslu innan ramma 

EES og tryggja að möguleikar Íslands til áhrifa á fyrri stigum EES mála verði nýttir til fulls. 

Sjálfstæðisflokkurinn gerir verulegar athugasemdir við að tekin sé upp löggjöf í EES-samninginn 

sem felur í sér valdheimildir sem fellur utan rammatveggja stoða kerfis samningsins.80 

 

Af þessari klausu má ráða að það séu ekki allir í flokknum á eitt sáttir um það hvernig 

staðið hafi verið að veru Íslands innan ramma samningsins. Guðlaugur Þór Þórðarson, 

utanríkisráðherra var höfundur skýrslu sem gefin var út í apríl á þessu ári sem fjallaði 

meðal annars um það hvernig íslenskum stjórnvöldum hefur gengið að innleiða 

tilskipanir og reglur Evrópusambandsins sem hluta EES-samningsins.81 Þar kemur meðal 

annars fram að það gangi illa miðað við hvernig það gangi hjá öðrum þjóðum og að 

Íslandi hafi margsinnis verið stefnt fyrir EFTA dómstólinn.82 Guðlaugur hefur nú skipað 

                                                        
79 Ályktun utanríkismálanefndar 43. landsfunds Sjálfstæðisflokksins 
80 Sama heimild 
81 Guðlaugur Þór Þórðarson. 2018. Gengið til góðs – skref í átt að bættri framkvæmd EES-samningsins. 
Utanríkisráðuneytið, Reykjavík. 
82 Sama heimild 
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starfshóp sem á að gera úttekt á kostum og göllum áframhaldandi veru Íslands innan 

EES.83 

 Formaður starfshópsins verður Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra sem var 

vikið að hér að framan enda var hann eindreginn stuðningsmaður aðildar Íslands að EES 

þegar um það var fjallað á Alþingi árið 1992 og var einn af þeim 23 þingmönnum 

Sjálfstæðisflokksins sem kaus með aðildinni á Alþingi. Björn var einnig formaður 

Evrópunefndar sem skilaði skýrslu árið 2007 um álitamál tengd EES og ESB.84 Aðrir í 

starfshópnum eru þær Kristrún Heimisdóttir lögfræðingur og Bergþóra Halldórsdóttir 

lögfræðingur.85 

 Núverandi formaður flokksins, Bjarni Benediktsson hefur margoft lýst yfir 

efasemdum um það hversu mikil völd Evrópusambandið tekur sér í gegnum EES-

samninginn og sagði hann meðal annars í umræðum um stjórnarfrumvarp til laga um 

afleiðuviðskipti, miðlæga mótaðila og afleiðuviðskiptaskrár:  

 

Þetta er dálítið önnur umræða en sú sem ég vék að stuttlega, sem snýst um að við stöndum núna 

frammi fyrir því ítrekað, í hverju málinu á eftir öðru, það er nánast orðinn árlegur viðburður, að 

Evrópusambandið krefst þess þegar við tökum upp Evrópureglugerðir, tilskipanir eða reglugerðir, 

að við Íslendingar fellum okkur við að sæta boðvaldi, úrslitavaldi, sektarákvörðunum eða með 

öðrum hætti skipunum frá alþjóðastofnunum sem Evrópusambandið hefur komið sér upp en við 

eigum enga aðild að. Það er mun alvarlegra mál vegna þess að þar er í raun og veru vegið að 

grunnstoðum EES-samningsins, sem er tveggja stoða kerfið sem við höfum rætt.86 

 

Bjarni tiltók þó í umræðunum að hann væri enn sannfærður um það að íslenska ríkinu 

væri heimilt að framselja með afmörkuðum og skýrum hætti vald til alþjóðastofnana 

þeirra er eiga aðild að EES þó að það væri ekki alltaf ljóst hvað væri skýrt og hvað væri 

afmarkað, sem og hvað væri meiri háttar ákvörðun og hvað væri minniháttar ákvörðun.87 

Það er því vel hægt að segja að upp séu komnar ákveðnar efasemdir meðal 

Sjálfstæðismanna varðandi EES-samninginn. Það sést berlega á ályktun landsfundar sem 

og ummælum formannsins á Alþingi og opinberum vettvangi. Þó skal það sagt að það 

                                                        
83 Tilkynning utanríkisráðuneytisins um skipan starfshóps um EES Skýrslu. 2018. 
84 Ræða Björns Bjarnasonar á Alþingi 31. janúar 2008 
85 Tilkynning utanríkisráðuneytisins um skipan starfshóps um EES skýrslu. 2018. 
86 Ræða Bjarna Benediktssonar á Alþingi 6. Febrúar 2018  
87 Sama heimild 
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hefur enn ekkert komið fram um það að Sjálfstæðisflokkurinn sem heild eða núverandi 

þingflokkur hans vilji segja upp EES-samningnum. 

 

4.2 Núverandi afstaða Samfylkingarinnar 

 

Samfylkingin var stofnuð árið 2000 á grunni þriggja eldri stjórnmálaflokka. 

Alþýðuflokksins, Alþýðubandalagsins og Kvennalistans. Þá gekk þáverandi formaður 

Þjóðvaka, Jóhanna Sigurðardóttir einnig til liðs við flokkinn.88 Samfylkingin er 

stjórnmálaflokkur sem sækir áherslur sínar í klassíska jafnaðarstefnu89 svo það má að 

vissu leiti líta á hana sem arftaka Alþýðuflokksins þó svo að fleiri flokkar hafi komið að 

stofnun flokksins. Til einföldunar þá mun svo vera litið á í þessum kafla. 

Samfylkingin hefur verið sá íslenski stjórnmálaflokkur sem vill ganga einna 

lengst í Evrópusamstarfinu og hefur það lengi verið á stefnuskrá flokksins að ganga í 

Evrópusambandið. Þá hefur flokkurinn ávallt verið mikill stuðningsaðili aðildar Íslands 

að EES-samningnum.  

Á landsfundi flokksins sem haldin var dagana 2. – 4. mars 2018 var komið inn á 

Evrópustefnu flokksins með þessum hætti í stjórnmálaályktun flokksins sem bar 

yfirskriftina „Eitt samfélag fyrir alla“:  

 

Samfylkingin telur hagsmunum Íslands best borgið innan Evrópusambandsins. EES-samningurinn 

dugir ekki til að tryggja hagsmuni þjóðarinnar til lengri tíma. Taka skal upp aðildarviðræður við 

Evrópusambandið á nýjan leik og halda þjóðaratkvæðagreiðslu þegar aðildarsamningur liggur 

fyrir.90 

 

Það má því segja að Samfylkingin sé mjög afdráttarlaus í afstöðu sinni til aðildar Íslands 

að Evrópusambandinu, það má í rauninni alveg túlka það þannig að Samfylkingin vilji 

vera í EES til bráðabirgða, eða þangað til Íslands gerist fullgildur aðili að 

Evrópusambandinu. Þó er það ekki þannig að Samfylkingin vilji beinlínis segja upp EES-

samningnum sjálfum enda hafa margir Samfylkingarmenn verið duglegir við að skrifa 

stuðningsgreinar til handa EES samstarfinu á undanförnum misserum.  

                                                        
88 Samfylkingin. Aðildarfélagatal af heimasíðu Samfylkingarinnar.  
89 Samfylkingin. Lög Samfylkingarinnar, tekin af heimasíðu flokksins.  
90 Samfylkingin. Stefnuyfrlýsing landsfundar Samfylkingarinnar. 2018. Eitt Samfélag fyrir alla. 
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Þar má einna helst telja Ágúst Ólaf Ágústsson þingmann flokksins. Ágúst, sem var 

oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmi Suður í síðustu alþingiskosningum, 

hélt ræðu á Alþingi þann 10. apríl 2018 í umræðum um atkvæðagreiðslu um skýrslugerð 

um kosti og galla aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Þar 

sagði Ágúst: 

  

Herra forseti. Mér finnst alveg sjálfsagt að skoða kosti og galla alþjóðasamninga, þar á meðal 

EES-samningsins. Ég held hins vegar að það sé mikilvægt að við förum ekki að færa umræðuna á 

þær slóðir hvort við eigum að vera aðili að EES-samstarfinu eða ekki. Ég held að hin aðkallandi 

spurning sé miklu meira hvort við eigum að ganga alla leið og fara í Evrópusambandið.91 

 

Þarna má greinilega sjá að Ágúst kemur inn á þá afstöðu flokksins sem kom fram hér að 

framan, að Samfylkingin er í reynd ekki fylgjandi aðild að Evrópsku efnahagssvæði 

nema til bráðabirgða áður en kemur að inngöngu Íslands í Evrópusambandið.  

Formaður Samfylkingarinnar, Logi Einarsson skrifaði grein í vefritið Kjarnann 

þann 10. júlí 2018 þar sem hann talar um aðild Íslands að EES. Logi segir meðal annars: 

 

Við þurfum því að búa í haginn til að geta tekið þátt í slíkri samvinnu. Sem dæmi má nefna EES-

samninginn, en fátt ef nokkuð hefur fært Íslendingum jafn mikinn ávinning. Með honum erum við 

þó að sífellt að reyna á þolrif gildandi stjórnarskrár, við upptöku reglugerða, sem eru okkur þó til 

góðs. Meðal annars þess vegna er nauðsynlegt að breyta stjórnarskránni og heimila takmarkað, 

afturkræft valdaframsal til yfirþjóðlegra stofnanna. Þetta getur átt við um aðgerðir sem miða að 

því að koma á friði, stuðla að efnahagsframförum en ekki síst á sviði baráttu gegn loftslags-

vánni.92 

 

Þarna sést nokkuð greinilega að Logi er fremur hrifin af öllu því sem EES-samningurinn 

hefur fært íslensku þjóðinni. Sérstaklega á sviðum viðskipta. En það má líka lesa það úr 

greininni að Logi vill, rétt eins og landsfundurinn ályktaði um, ganga enn lengra í 

framsali á valdi til yfirþjóðlegra stofnana, eins og Evrópusambandsins og bendir á að 

jafnvel muni þurfa að koma til stjórnarskrárbreytinga til að svo geti orðið.  

Ef ofantalið er tekið saman þá verður það ekki dregið í efa að innan 

Samfylkingarinnar ríki nokkur einhugur um áframhaldandi veru Íslands innan Evrópska 

                                                        
91 Ræða Ágústs Ólafs Ágústssonar á Alþingi 10. apríl 2018.   
92 Logi Einarsson. 2018. Þjóð á Tímamótum. Grein birt í Kjarnanum 10. júlí 2018. 
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efnahagssvæðisins, en einungis þangað til að Ísland tekur skrefið til fulls og gengur í 

Evrópusambandið.  

 

4.3 Núverandi afstaða Framsóknarflokksins 

 

Á síðustu árum hefur verið töluvert umrót innan Framsóknarflokksins. Illdeilum vegna 

formannskjörs Sigurðar Inga Jóhannssonar lauk með þeirri niðurstöðu að fyrrum 

formaður flokksins, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson klauf flokkinn og stofnaði 

Miðflokkinn. 

 Framsóknarflokkurinn hefur lengi verið með sterk tengsl við landbúnaðinn á 

Íslandi og hefur afstaða flokksins til erlendra viðskiptasamninga litast nokkuð af þeim 

tengslum. Afstaða flokksins til EES-samningsins og Evrópusamstarfs hefur tekið 

nokkrum breytingum í gegnum tíðina. Í valdatíð Halldórs Ásgrímssonar og síðar Jóns 

Sigurðssonar var flokkurinn beinlínis með það á stefnuskrá sinni að ganga til viðræðna 

við Evrópusambandið um aðild Íslands. 93 

 Á 35. flokksþingi Framsóknarflokksins sem haldið var 9. – 11. mars árið 2018 var 

lítið sem ekkert fjallað um Evrópumál eða málefni tengd EES-samningnum. Þó var 

andstaða Framsóknarmanna gagnvart því að orkulöggjöf Evrópusambandsins yrði tekin 

inn í EES-samninginn ítrekuð. 94 

 Á 34. flokksþingi Framsóknarflokksins sem haldið var dagana 1. – 2. október 

2016 var vikið að EES-samningnum í kaflanum um utanríkismál í stjórnmálaályktun 

flokksþingsins, þar segir meðal annars:  

 

EES-samningurinn hefur veitt aðgang að sameiginlegum markaði Evrópu og verið grunnur að 

samstarfi Íslands og Evrópusambandsins. Íslendingar skulu áfram leita eftir samstarfi við þjóðir 

innan og utan Evrópusambandsins á grundvelli frjálsra og sanngjarnra samninga og samvinnu sem 

byggir á jöfnuði og ábata allra aðila. Með slíkum samskiptum geta íslensk stjórnvöld best tryggt 

langtíma hagsmuni Íslands. Framsóknarflokkurinn telur hag lands og þjóðar best borgið utan 

Evrópusambandsins og hafnar því aðild að sambandinu. Framsóknarflokkurinn fagnar því að 

ríkisstjórn undir forystu Framsóknarflokksins afturkallaði aðildarumsóknina að ESB. Ljóst má 

vera að forsendur þeirrar umsóknar eru brostnar.95 

                                                        
93 https://www.mbl.is/frettir/innlent/2009/01/16/framsokn_vill_saekja_um_esb_2/ 
94 Stjórnmálaályktun 35. flokksþings Framsóknarflokksins. 
95 Stjórnmálaályktun 34. flokksþings Framsóknarflokksins. 
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Af þessu má ráða að afstaða Framsóknarflokksins til EES-samningsins í dag er sú að ekki 

gerist bein þörf á því að segja sig úr EES, en þrátt fyrir það eigi stjórnvöld að vera 

vakandi fyrir breytingum sem skaði hagsmuni Íslands og Íslendinga. Þá ítrekar 

flokksþingið andstöðu flokksins við aðild að Evrópusambandinu og segir hagsmunum 

Íslands betur borgið utan þess. Þó tekur ályktun flokksþingsins fram að vegna vandamála 

er tengjast Schengen samstarfinu sem og komandi brotthvarfs Bretlands úr 

Evrópusambandinu þá sé nú orðið tímabært að meta árangurinn af EES-samningnum. 

Það stendur nú til með fyrrnefndum starfshópi Björns Bjarnasonar.96 

 Núverandi formaður flokksins, Sigurður Ingi Jóhannsson hefur lýst yfir 

efasemdum um túlkun hinna ýmsu atriða EES-samningsins. Sér í lagi þegar kemur að 

tveimur atriðum. Annars vegar innflutningi á hráu kjöti frá EES löndunum, sem og rétti 

aðila frá EES löndum til landakaupa á Íslandi. Hann kom inn á kjötinnflutninginn í ræðu 

sinni á Alþingi þann 27. febrúar 2017 með þessum orðum:  

 

Á fundinum komu fram mjög áhugaverðar staðreyndir vísindamanna um að gríðarleg verðmæti 

fælust í þeirri einstöku stöðu sem annars vegar dýraheilbrigði á Íslandi býr við og hins vegar þeirri 

staðreynd varðandi lýðheilsu að matvælaöryggi, tíðni matarsýkinga og ekki síst sýklalyfjaónæmi 

væri með því lægsta eða langlægst í heimi. Norðurlöndin standa sig býsna vel en Ísland er fremst í 

flokki hvað þetta varðar.97 

 

Í ljósi þess að EFTA dómstóllinn hefur ítrekað, síðast með dómi sínum þann 14. 

nóvember 2017 lýst því yfir að innflutningshömlur er varða innflutning á hráu kjöti frá 

löndum innan EES standist ekki EES-samninginn98 þá má til sanns vegar færa að 

Sigurður Ingi sé ekki fyllilega sannfærður um ágæti samningsins. Bæði hans orð 

varðandi innflutningin sjálfan sem og afstaða flokksþinga Framsóknarflokksins varðandi 

nauðsynlega úttekt á kostum og göllum aðildar Íslands að EES-samningnum benda til 

þess að Framsóknarflokkurinn sé ekki fylgjandi aðild að Evrópska efnahagssvæðinu 

nema með ákveðnum fyrirvörum. 

 

                                                        
96 Stjórnmálaályktun 35. flokksþings Framsóknarflokksins. 
97 Ræða Sigurðar Inga Jóhannssonar á Alþingi 27. febrúar 2017.  
98 Dómur EFTA dómstólsins frá 14. nóvember 2017. 
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4.4 Núverandi afstaða Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs 

 

Vinstrihreyfingin - grænt framboð (VG) var stofnuð þann 6. febrúar 1999 til þess að 

sameina vinstrisinna og náttúruverndarfólk í einum flokki sem kennir sig við klassíska 

félagshyggju, eða sósíalisma. Má þess vegna líta á VG sem arftaka Alþýðubandalagsins 

og verður það gert með þeim hætti hér. Þess má geta að fyrsti formaður flokksins, 

núverandi þingmaður og forseti Alþingis Steingrímur J. Sigfússon kom úr 

Alþýðubandalaginu. 

 VG hélt landsfund dagana 6. – 8. október árið 2017. Í landsfundarályktun 

flokksins er lítið fjallað um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu en þó er ítrekuð 

sú afstaða flokksins að hagsmunum Íslands og Íslendinga sé best borgið standi Ísland 

utan Evrópusambandsins. Það er einnig tilfellið á landsfundunum 2015 sem og 2013. En 

árið 2013 samþykkti landsfundurinn þó nýja Evrópustefnu, þar segir: 

 

Landsfundur Vinstri grænna telur að Íslandi sé best borgið utan ESB en vill ljúka 

aðildarviðræðum við ESB og setja ferlinu tímamörk, til dæmis 1 ár frá kosningum. Þjóðin kjósi 

síðan um niðurstöður aðildarviðræðnanna. Vinstrihreyfingin – grænt framboð mun ennfremur 

beita sér fyrir því að tryggðar verði breytingar á stjórnarskrá þannig að þjóðaratkvæðagreiðslan 

um ESB verði bindandi en ekki aðeins ráðgefandi.99 

 

Þrátt fyrir þessa Evrópustefnu VG sem var samþykkt árið 2013 þá er lítið talað um EES-

samninginn sjálfan og því erfitt að gera sér grein fyrir afstöðu flokksins er varðar aðild 

Íslands að EES. 

 Formaður VG, Katrín Jakobsdóttir hefur lítið beitt sér í opinberri umræðu um 

EES-samninginn. Þó hefur hún áður brýnt Evrópustefnu flokksins um að Ísland skuli 

ekki ganga í Evrópusambandið án þess að það hafi farið fram þjóðaratkvæðagreiðsla um 

málið.  

 Steingrímur J. Sigfússon þingmaður flokksins og fyrrum formaður sem sat sjálfur 

á Alþingi fyrir Alþýðubandalagið og var einn af níu þingmönnum flokksins sem kaus 

gegn aðild Íslands að EES hefur þó verið áberandi í umræðu um ákveðin álitamál EES-

samningsins, til að myndi hvað varðar innflutning á hráu kjöti frá löndum innan EES.  

Steingrímur hefur ítrekað andstöðu VG við frjálsan innflutning á hráu kjöti, meðal annars 

                                                        
99 Evrópustefna VG samþykkt árið 2013.  
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í umræðum á Alþingi um málið þann 27. apríl 2012.100 Þann 20. september 2016 fjallaði 

Steingrímur um ósamræmi EES-samningsins og íslensku stjórnarskrárinnar í umræðum 

um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn sem fjallar um fjármálaeftirlit á 

Evrópska efnahagssvæðinu. Steingrímur sagði meðal annars: 

  

EES-samningurinn að þessu leyti hefur orðið einhver undarlegur farvegur sem smátt og smátt býr 

til framsal sem er verra en samningurinn sjálfur. Það er nefnilega þannig, vegna þess að hann og 

hverja einustu gerð sem honum fylgir afgreiðum við þá sjálf að nafninu til, getum alltaf sagt nei. 

Ekki satt? Það hefur afleiðingar og það má beita okkur viðurlögum eða jafnvel henda okkur út, en 

við getum sagt nei þar. En hér á að færa erlendum aðilum yfirþjóðlegt vald sem getur með 

íþyngjandi hætti bitnað á innlendum lögaðilum t.d., fyrirvaralaust eða fyrirvaralítið án þess að við 

getum nokkra rönd reist við. Það held ég að sé orðin alveg gríðarleg ófæra í þessum efnum.101 

 

Af þessum orðum Steingríms má ráða að hann hafi á þessum tíma haft talsverðar 

efasemdir um það hvort að allir viðaukar EES-samningsins stæðust í raun og veru 

stjórnarskrána, auk þess sem það má jafnvel telja af ummælunum að Steingrímur hafi 

áhyggjur af mögulegum afleiðingum þess að lúta ekki niðurstöðum stofnana EES og 

EFTA. Þá hefur hann aukinheldur lagst alfarið gegn innflutningi á hráu kjöti frá EES 

löndunum. Hvort þessi atriði teljist nægjanleg til þess að sýna fram á að VG sé fylgjandi 

eða á móti núverandi veru Íslands í EES er erfitt að segja. Það er þó ljóst að full aðild 

Íslands að Evrópusambandinu er ekki á dagskrá hjá Steingrími eða VG í heild. 

 

Íslensku stjórnmálaflokkarnir eru í meginatriðum sammála því að EES-samningurinn hafi 

reynst Íslandi og íslenskum almenningi vel. Flokkarnir vilja að mestu leyti halda áfram 

samvinnu og viðskiptum við aðrar Evrópuþjóðir í gegnum EES-samninginn. Þó liggur 

fyrir að ýmsir vilja að gerð sé úttekt á því hversu vel aðild Íslands að EES-samningnum 

hentar í dag. 

 

 

 

                                                        
100 Ræða Steingríms J. Sigfússonar á Alþingi, 27. apríl 2012. 
101 Ræða Steingríms J. Sigfússonar á Alþingi 20. september 2016.  
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Niðurstöður 

 

Upphaflega rannsóknarspurningin er tvíþætt. Annars vegar er spurt hvort að afstaða 

íslenskra stjórnmálaflokka gagnvart aðild Íslands að EES hafi breyst frá tíma samþykktar 

aðildar Íslands og til dagsins í dag og hins vegar hvort að þau álitamál sem höfð voru 

uppi þegar Alþingi samþykkti aðildina hafi verið leidd til lykta. 

 

Sjálfstæðisflokkurinn 

 

Hægt er að lesa úr ályktun landsfundar Sjálfstæðisflokksins, ummælum Davíðs 

Oddssonar, greinarskrifa Björns Bjarnasonar sem og niðurstöðum atkvæðagreiðslunnar 

sjálfrar á Alþingi um að Ísland gengi í EES,  að flokkurinn var fylgjandi aðild Íslands að 

Evrópska efnahagssvæðinu.  

 Núverandi forysta flokksins hefur á undanförnum árum talað meira og meira í þá 

átt að það þurfi að fara fram úttekt á kostum og göllum samningsins fyrir Ísland sem og 

að athuga þurfi betur ýmsa löggjöf sem á eftir að lögfesta á Alþingi, eins og til dæmis 

innleiðingu á þriðja orkumálapakka ESB. Þó tekur skýrsla Guðlaugs Þórs 

utanríkisráðherra frá 2018 sterklega til orða þegar að kemur að vera Íslands innan EES, 

en þar segir einfaldlega: 

 

Nær óumdeilt er að EES-samningurinn hefur verið hagstæður fyrir Ísland. Hann hefur opnað 

íslensku atvinnulífi aðgang að mikilvægu markaðssvæði, en frjálst flæði vöru (að frátöldum 

ákveðnum landbúnaðar- og sjávarafurðum), fjármagns og þjónustu á svæðinu hefur átt ríkan þátt í 

að bæta lífskjör Íslendinga, auk þess að tryggja þeim rétt til búsetu, atvinnu og náms í öðrum 

ríkjum innan svæðisins.102 

 

Það má segja að þrátt fyrir að Sjálfstæðismenn hafi í einhverjum tilfellum lýst yfir 

efasemdum þá er stefna flokksins í málinu enn sú að Ísland skuli vera áfram innan EES 

og hefur stefna flokksins því ekki breyst að ráði. 

 

 

                                                        
102 Guðlaugur Þór Þórðarsson 2018. 
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Alþýðuflokkurinn og Samfylkingin 

 

Alþýðuflokkurinn stóð fast á því á sínum tíma að Ísland ætti að gerast aðili að EES, 

formaður flokksins, Jón Baldvin Hannibalsson mælti fyrir málinu á Alþingi og var einn 

helsti stuðningsmaður aðildar Íslands að EES samstarfinu. Alþýðuflokkurinn var einhuga 

í atkvæðagreiðslunni sem fór fram á Alþingi og greiddu allir þingmenn flokksins atkvæði 

með aðildinni 

Núverandi formaður Samfylkingarinnar gengur í raun enn lengra í Evrópumálum 

og hefur Samfylkingin lengi verið þeirrar skoðunar að framtíð Íslands í samfélagi 

þjóðanna sé best borgið með því að ganga alla leið og ganga í Evrópusambandið. 

 Það er þess vegna hægt að tala um breytingu á stefnunni því þegar að 

samningurinn stóð til þá vildi Alþýðflokkurinn eindregið gerast aðili að EES ásamt því 

að vilja skoða kosti aðildar að Evrópubandalaginu en núna stendur Samfylkingin fast á 

því að ganga skuli í ESB og að aðild Íslands að EES sé ekki nægjanleg. 

 

Framsóknarflokkurinn 

 

Framsóknarflokkurinn klofnaði í afstöðu sinni til málsins og kusu sjö þingmenn gegn 

tillögunni um aðild Íslands að EES en sex þingmenn sátu hjá. Landsfundur flokksins var 

þó nokkuð skýr í andstöðu sinni sem og formaðurinn, Steingrímur Hermannsson en 

flokkurinn vildi að þjóðaratkvæðagreiðsla myndi fara fram áður en Ísland gerðist aðili að 

samningnum.  

 Framsóknarflokkurinn í dag er ekki beint með það á stefnuskrá sinni að ganga úr 

EES þrátt fyrir mikla andstöðu við aðild Íslands að Evrópusambandinu. Flokkurinn og 

formaðurinn, Sigurður Ingi Jóhannsson hafa þó haft sínar efasemdir um ákveðin atriði 

samningsins er tiltaka innflutning á hráu kjöti sem og möguleika ríkisborgara innan EES 

að kaupa upp land á Íslandi. 

 Það skal tekið fram að afstaða Framsóknarflokksins og formanna hans hefur í 

gegnum tíðina breyst, eins og kemur fram hér að framan. En þrátt fyrir efasemdirnar 

flokksmanna er ekki hægt að segja að Framsóknarflokkurinn sé mótfallin veru Íslands í 

EES og má þess vegna segja að afstaða flokksins hafi breyst frá því að vera á móti aðild 

Íslands í EES í það að vera ekki beint á móti þrátt fyrir efasemdir um ágæti ákveðinna 

hluta samningsins. 
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Alþýðubandalagið og Vinstrihreyfingin – grænt framboð 

 

Afstaða Alþýðubandalagsins og formannsins, Ólafs Ragnars Grímssonar var mjög skýr. 

Taldi Alþýðubandalagið að aðild Íslands að EES stæðist varla stjórnarskrá og kusu allir 

níu þingmenn Alþýðubandalagsins gegn samningnum. 

 Í dag er ekki mikið hægt að segja um stefnu Vinstrihreyfingarinnar – græns 

framboðs  gagnvart EES-samningnum enda hafa flokksmenn ekki flíkað henni á 

opinberum vettvangi. Flokkurinn hefur þó verið móti aðild Íslands að ESB. Flokksmenn 

hafa ekki talað með beinum hætti gegn samningnum þó svo að einstaka þingmenn, eins 

og Steingrímur J. Sigfússon hafi lýst efasemdum um ágæti hinna ýmsu hluta hans svo 

það má segja að afstaða flokksins hafi breyst úr því að vera alfarið á móti og í það að 

vera frekar fylgjandi veru Íslands í EES. Í það minnsta hefur ekkert komið frá flokknum 

sem bendir til þess að meðlimir hans vilji ganga úr EES. 

 

Heildarniðurstaða varðandi afstöður flokkana 

 

Þegar allt er tekið saman þá má sjá að þeir flokkar sem voru fylgjandi aðild í upphafi eru 

ennþá fylgjandi þó svo að það sé á mismunandi forsendum. Sjálfstæðismenn því það hafi 

gengið vel, og svo Samfylkingin sem styður áframhaldandi aðild að EES-samningnum 

þar til Ísland gengur að fullu í ESB.  

Þeir flokkar sem stóðu á móti samningnum á sínum tíma hafa haldið áfram að 

vera andsnúin frekari Evrópusamruna og eru bæði VG og Framsóknarflokkurinn 

andsnúin aðild Íslands að ESB. Báðir eru flokkarnir þó varkárari í afstöðu sinni til veru 

Íslands í EES og hafa flokkarnir ekki lagt til að Ísland gangi úr samstarfinu. Því má segja 

að afstaða þeirra hafi breyst, úr því að vera á móti aðild og í það að vera ekki fylgjandi 

því að ganga út úr Evrópska efnahagssvæðinu. 

 Áhyggjur þær sem stjórnvöld, sumir umsagnaraðilar að frumvarpinu um EES og 

formenn stjórnarandstöðuflokkana á tímum samþykktar samningsins höfðu varðandi það 

að um væri að ræða valdaframsal sem ekki stæðist stjórnarskrá hafa ekki verið staðfestar, 

né hafa þær fyllilega verið kveðnar í kútinn. Það hefur eins og kunnugt er gerst að EFTA 

dómstóllinn dæmi gegn íslenska ríkinu, eins og til dæmis í máli Samtaka verslunar og 
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þjónustu sem vildu flytja inn hrátt kjöt frá öðrum EES löndum.103 Hvernig verður 

brugðist við því er enn óljóst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
103 Dómur EFTA dómstólsins frá 14. nóvember 2017 
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