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2016
LOKSINS SÁ SAMGONGAN DAGSINS LJÓS.
Tað tók 73 dagar hesaferð, at fáa skipað eina samgongu, sum er ein høgra
miðstjórn. Bert einaferð áður hevur tað tikið longri tíð at skipa eina samgongu. Tað
var í 1987. Tá tók tað 77 dagar.

Mynd 1. Ríkisráðsfundur. Nýggja ríkisstjórnin á
fundi við forseta Íslands í dag í sambandi við, at
hon formliga tekur við.

Samgongan er millum Sjálfstæðisflokkin, Viðreisn og Björt Framtíð. Tilsamans
hava flokkarnir 32 altingslimir (á.v.v. 21, 7 og 4). Sjálfstæðisflokkurin varð
stovnaður í 1929, Björt Framtíð í 2012, meðan Viðreisn sá dagsins ljós í 2016.
Sjálfstæðisflokkurin hevur verið í flestu stjórnum, meðan Viðreisn og Björt Framtíð
ikki hava sitið í stjórn fyrr.

»Tað skuldu heili 4 umfør og 73 dagar til, at koma
fram til eina samgongu«
Bjarni Benediktsson, sum er nýggjur forsætisráðharri og samgonguleiðari, royndi
sum tann fyrsti, beint eftir valið, at skipa stjórn júst við somu flokkum, sum nú. Tað
eydnaðist ikki tá, tí partarnir kundu ikki koma ásamt um m.a. ES-politikkin,
fiskivinnu- og landbúnaðarpolitikkin. Nú fekk hann so møguleikan fyri aðru ferð
og tá eydnaðist tað.

Mynd 2. Óttarr Proppé (v.m.), floksformaður
fyri Björt Framtíð, Bjarni Benediktsson (m.f.),
floksformaður fyri Sjálfstæðisflokkin og
Benedikt Jóhannesson (h.m), floksformaður fyri
Viðreisn

Sjálfstæðisflokkurin tók einmælt undir við samgonguskjalinum og tað gjørdi
Viðreisn eisini, eftir at floksleiðslan hevði formannin í Sjálfstæðisflokkinum við á
fundinum gjøgnum telefon. Men í Björt Framtíð var undirtøkan ikki einmælt, tí 51
atkvøddu fyri samgonguskjalinum, meðan 18 atkvøddu ímóti. Undir tingingunum
meldaðu tveir fyrrverandi Altingslimir í flokkinum seg úr Björt Framtíð, sum
mótmæli tí, at flokkurin samráddist við Sjálfstæðisflokkin.
Samgongan millum Sjálfstæðisflokkin, Viðreisn og Björt Framtíð hevur bert ein
tinglim í meiriluta. Roknað verður við, at tað kann í einstøkum málum gerast ein
avbjóðing. Viðreisn er stovnaður við ónøgdum fólkum úr Sjálfstæðisflokkinum. So
roknast má við, at tað verða nøkur sker á leiðini hjá samgonguni, sum hon skal
vinna á í samgongutíðarskeiðinum.

STUTT UM SAMGONGUSKJALIÐ (BROT)
Inngangur:
Javnvágur og framskygni eru høvuðsevnini hjá stjórnini hjá Sjálfstæðisflokkinum,
Viðreisn og Björt Framtíð. Ísland skal vera áhugavert hjá øllum, ið vilja vera við til
at byggja upp íslendskt samfelag í framtíðini. Mannarættindi, somu møguleikar,
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fjølbroytni, frælsi og ábyrgd saman við virðing fyri ólíkum lívsáskoðanum, gera
saman eitt sterkt grundarlag.
Stjórnin fer at gera sítt til at byggja upp grundarlagið undir samfelag, ferðslu,
heilsu- og mentaskipan og sterkt og kappingarført vinnulív fyri fólkið í øllum
landinum. Treytin fyri, at hetta ber til er støðugfesti í búskapinum, so at landsins
góðska og búskaparbati kemur næstu ættarliðum til góðar.
Heilsumál verða sett framum annað og dentur verður lagdur á atgongd til góða
heilsutænastu, óansæð fíggjarstøðu og bústað.
Meira fjølbroytt vinnulív, antin við íløgum ella við at eggja ymsu greinarnar, so sum
grønan ídnað, vitanarídnað og meiri rannsóknar- og menningarstarvsemi.
Sterk útbúgvingarskipan, ið bjóðar fjølbroytt nám og sum stuðlar vinnulívinum, er
gott grundarlag undir vælferð fólksins.
Stjórnin stuðlar víðfevnda semju á arbeiðsmarknaðinum, ábyrgd í
ríkisfíggjarmálum og støðugfesti í gjaldoyra- og peningamálum. Neyðugt er at vísa
sparsemi í almennum fíggjarmálum og hava væl vandan og gjøgnumskygdan
arbeiðshátt í almennari langtíðarráðlegging og fyrisiting.
Arbeitt verður við at styrkja álitið á grundarsúlunum í samfelagnum, m.a. Altingi
og dómstólar. Tá lógir skulu setast, skal rúm tíð gevast til at fáa tey ymisku ólíku
sjónarmiðini fram.
Stjórnin fer í starvi at vísa góðan stjórnarhátt og gjøgnumskygda fyrisiting.
Almannatryggingar:
Pensjónsaldurin hækkar í stigum. Tey eldru kunnu nýta síni starvsevni og royndir
og meginreglan verður smidlig starvslok.
Búskapur og støðugleiki:
Við hóvsemi í ríkisrakstrinum, verður hildið á við at stuðla undir sterku støðuna í
landinum.
Langtíðarætlanin er at landskassin skal ikki hava nakra netto skuld innan tíggju ár.
Framtíðin hjá bankaskipanini:
Tað er ikki ynskiligt í longdini, at landið eigur meirilutan í bankunum. Umráðandi
er at minnka partin varisliga og í semju. Dentur verður lagdur á opinleika og
gjøgnumskygni og at ognarrætturin verður spjaddur sum mest.
Fiskivinna:
Galdandi veiðiskipan hevur givið landinum góðan vinning. Umlegging hevur verið
innan fiskivinnuna og burðardygg veiða hevur verið trygd á Íslandsgrunnunum.
Trygdin hjá sjómonnunum er eisini vorðin nógv betri.
Stjórnin heldur fyrimunirnar av veiðikvotuni vera umráðandi fyri framhaldandi
virðisskapan í fiskivinnu. Í staðin fyri óavmarkað loyvi, er ætlanin at kanna
fyrimunirnar av langtíðarsáttmálum og somuleiðis at meta um tey viðurskifti ið eru
tøk, eins og marknaðartenging, serstakt gjald av úrsliti ella annað, fyri at tryggja at
gjald fyri atgongd at felags tilfeingi verður í normalum lutfalli við úrslitið av
veiðuni. Ansast má eftir langtíðarrakstrartrygd í vinnuni og støðufesti í økjunum.
Ferðavinna:
Tey næstu árini verður dentur lagdur á verkevni, ið stuðla undir samskipan av
ferðavinnu, t.d. eftirfarandi upplýsingar, kanningar, náttúruvernd, meiri vinning
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av vinnugreinini, fáa ferðafólkið meira spjatt um landið og skynsom gjøld verða
løgd á t.d. parkering.
Uttanríkismál:
Grundarlagið í uttanríkismálum Íslands eru samstarv millum londini í vestri,
evropeiskt og norrønt samstarv, limaskapur í Sameindu tjóðunum og NATO.
Stjórnin fer at byggja samstarvið við ES, grundað á sáttmálan um EBS. Væl verður
fylgt við í hesum málum næstu árini, har hugsað verður um áhugamál Íslands.
Verður tingmál lagt fram um fólkaatkvøðu um limaskapssamráðingar við ES, eru
stjórnarflokkarnir samdir um, at atkvøðast skal um málið og avgerð verður tikin
um tað seinast í valskeiðnum. Stjórnarflokkarnir hava møguliga ymiskar áskoðanir
um málið og virða tað, hvør við annan.
Stjórnarskrá:
Arbeitt verður við at endurskoða stjórnarskrá lýðveldis Íslands, har stjórnin bjóðar
øllum tingflokkum á Altingi at hava fulltrúa í tingmannanevnd, sum skal starvast
saman við fremstu serfrøðingum á stjórnarskipanarøkinum, til at fáa best møguligu
semju um uppskot til broytingar, ið fram verða lagdar og hetta ikki seinni enn í
2019.
Serstakt endamál er, at broytingaruppskotini verða væl kunnað og umrødd, áðrenn
tey verða løgd fyri Altingi, og fáa góða tingviðgerð, ið verður á opnum fundum, eftir
umstøðunum. Hugt verður at broytingum av valdømisskipan í mun til tær royndir,
sum broytingar av hesum slag vísa. Vallógin verður kannað saman við hesum, við
tí fyri eyga at gera hana einfaldari og at hon miðar ímóti størri javnvágur er millum
atkvøður aftanfyri tinglimirnar.
Sí meira her (á íslendskum)

NÝGGJA STJÓRNIN
Í nýggju stjórnini eru 11 ráðharrar. Í undanfarnu stjórnini vóru 10 ráðharrar. Av
teimum 11 ráðharrunum í nýggju stjórnini, hava 4 verið ráðharrar áður. Tríggir úr
Sjálfstæðisflokkinum og ein úr Viðreisn.
Sjálfstæðisflokkurin fær seks ráðharrar, Viðreisn fær tríggjar og Björt Framtíð fær
tveir ráðharrar.
Bert tveir ráðharrar halda fram frá undanfarnu samgongu. Tað er Bjarni
Benediktsson og Kristján Þór Júlíusson.

STUTT UM NÝGGJU RÁÐHARRARNAR
Bjarni Benediktsson – Sjálfstæðisflokkurin – forsætisráðharri
Bjarni hevur verið limur í Altinginum síðan 2003, tá hann varð valdur inn fyri
Sjálfstæðisflokkin í Suðurvestur valdøminum. Hann hevur verið fíggjar- og
búskaparráðharri í undanfarnu samgongu frá 2013 – 2016.
Hann varð føddur tann 26. januar í 1970 í Reykjavík og er sonur Benedikt
Sveinsson, sakførara og Guðríður Jónsdóttir, húsmóður.

Mynd 3. Bjarni Benediktsson, 46 ár,
er nýggjur forsætisráðharri.

Hann fekk bachelorprógv í løgfrøði úr Háskólanum í Reykjavík í 1995, las týskt og
løgfrøði í Týsklandi frá 1995-1996, tók masterprógv í løgfrøði í Miami í 1997, og
ríkisgóðkendur virðisbræva seljari í 1998. Bjarni arbeiddi sum løgfrøðingur hjá
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Eimskip frá 1997 til 1999, og við egnum virki frá 1999 til 2003, tá hann bleiv valdur
inn á ting. Hann hevur verið formaður í Sjálfstæðisflokkinum síðan 2009.
Guðlaugur Þór Þórðarson - Sjálfstæðisflokkurin– uttanríkisráðharri

Mynd 4. Guðlaugur
Þór Þórðarson, 49
ár, er nýggjur
uttanríkisráðharri

Føddur 19. desember 1967. Bachelorprógv í stjórnarmálafrøði frá Háskóla Íslands
í 1996.
Hevur verið altingslimur 2003 – 2017. Heilsu- og almannamálaráðharri 2007 –
2008 og heilsumálaráðharri 2008 – 2009. Hevur verið formaður í tingbólkinum
hjá Sjálfstæðisflokkinum síðan 2016.
Sí meira um Guðlaugur Þór Þórðarson her (á íslendskum)

Kristján Þór Júlíusson - Sjálfstæðisflokkurin– mentamálaráðharri
Mynd 5. Kristján Þór
Júlíusson, 59 ár, er
nýggjur mentamálaráðharri

Føddur 15. júlí 1957. Skipsførari frá Stýrimannaskólanum í Reykjavík 1978. Nám í
íslendskum og almennum bókmentum frá Háskóli Íslands 1981 – 1994.
Læraraprógv frá Háskóli Íslands í 1984.
Hevur verið altingslimur síðan 2007. Heilsumálaráðharri 2013 – 2017.
Sí meira um Kristján Þór Júlíusson her (á íslendskum)
Jón Gunnarsson - Sjálfstæðisflokkurin– ferðslu- og bygdamálaráðharri

Mynd 6. Jón
Gunnarsson, 60
ár, er nýggjur
ferðslu- og
bygdamálaráðharri.

Føddur 21. september 1956. Prógv frá málmaídnaðardeildini frá Tekniska
skúlanum í Reykjavík í 1975 og prógv í rakstrar- og virkisbúskapi frá EHÍ í 1996.
Altingslimur síðan 2007.
Sí meira um Jón Gunnarsson her (á íslendskum)
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir – Sjálfstæðisflokkurin – ídnaðar-,
nýskapanar- og ferðavinnumálaráðharri

Mynd 7. Þórdís
Kolbrún R.
Gylfadóttir, 39
ár, er nýggjur
ídnaðar-,
nýskapanar- og
ferðavinnumálaráðharri

Fødd 4. november 1987. BA prógv í løgfrøði frá Háskólanum í Reykjavík í 2010 og
ML prógv í løgfrøði frá Háskólanum í Reykjavík í 2012.
Altingslimur síðan 2016.
Sí meira um Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir her (á íslendskum)
Sigríður Á. Andersen – Sjálfstæðisflokkurin - løgmálaráðharri

Mynd 8. Sigríður
Á. Andersen, 45
ár, er nýggjur
løgmálaráðharri

Fødd 21. november 1971. Løgfrøðisprógv frá Háskóli Íslands í 1999.
Altingslimur síðan 2015.
Sí meira um Sigríður Á. Andersen her (á íslendskum)
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Benedikt
Jóhannesson
búskaparmálaráðharri

–

Viðreisn

–

fíggjar-

og

Benedikt Jóhannesson hevur verið limur í Sjálfstæðisflokkinum, men hevur
ongantíð verið valdur inn á ting fyri flokkin. Er fyrstu ferð valdur inn á ting í 2016
fyri Viðreisn í Norðureystara valdømi. Benedikt stovnaði Viðreisn í mai 2016, og er
formaður floksins.

Mynd 9. Benedikt Jóhannesson, 61
ár, er nýggjur fíggjar- og
búskaparmálaráðharri

Hann varð føddur tann 4. mai 1955 og er sonur Jóhannes Zoëga, fyrrverandi stjóra
í fjarvarma felagnum í Reykjavík, og Guðrún Benediktsdóttir, húsmóður. Benedikt
fekk bachelor prógv í støddfrøði og búskaparfrøði í 1977 úr universitetinum í
Wisconsin. Síðani fekk hann master prógv í hagfrøði frá Florida State University í
1979. Hereftir hevur hann lokið doktara prógv í hagfrøði og støddfrøði frá sama
universiteti í 1981.
Benedikt var lærari á handilsskúlanum í Reykjavík frá 1982-1986. Í 1994 stovnaði
hann sítt egna ráðgevingarfelag, Talnakönnun, sum hann hevur verið stjóri í síðan.
Hann hevur eisini verið stjóri í útgávufelagnum Heimur, síðan 2000. Annars hevur
hann verið limur í og stjórnað fleiri fyritøkum, nevndum og ráðum.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
landbúnaðarmálaráðharri
Mynd 10. Þorgerður
Katrín
Gunnarsdóttir, 51
ár, er nýggjur fiskiog landbúnaðarmálaráðharri

–

Viðreisn

–

fiski-

og

Fødd 4. oktober 1965. Løgfrøðisprógv frá Háskóli Íslands í 1993.
Altingslimur 1999-2013 fyri Sjálfstæðisflokkin. Síðan 2016 altingslimur fyri
Viðreisn.
Menntamálaráðharri 2003–2009.
Sí meira um Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir her (á íslendskum)
Þorsteinn
Víglundsson
javnstøðumálaráðharri

Mynd 11.
Þorsteinn
Víglundsson, 47
ár, er nýggjur
Almanna- og
javnstøðumálaráðharri

–

Viðreisn

–

Almanna-

og

Føddur 22. november 1969. BA-prógv í stjórnmálafrøði frá Háskóli Íslands í 1995.
AMP frá IESE Business School, University of Navarra. Las MA í leiðslu og
ráðlegging hjá Háskóli Íslands 2011 – 2013.
Altingslimur síðan 2016.
Sí meira um Þorsteinn Víglundsson her (á íslendskum)
Óttarr Proppé – Björt Framtíð - heilsumálaráðharri
Óttarr Proppé hevur verið limur í Altinginum síðan 2013, tá hann bleiv valdur inn
fyri Björt Framtíð í Suður Reykjavíkar valdøminum. Hann hevur verið í
formansskapinum hjá Altinginum frá 2013-2015, og hevur verið limur í
uttanríkisnevndini síðan 2013.
Hann varð føddur 7. november í 1968 í Reykjavík og er sonur fyrrverandi rektaran
á læraraskúlanum, Ólafur J. Proppé, og Pétrún Pétursdóttir, fyrrverandi stjóra á
listasavninum Hafnarborg. Óttarr fekk studentsprógv í 1986 í USA. Hann hevur

Mynd 12. Óttarr Proppé, 48 ár, er
nýggjur heilsumálaráðharri.
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arbeitt við bókasølu hjá Eymundsson og Máli frá 1987-2010. Hann hevur eisini
arbeitt við tónleiki og er tónasmiður. Í hesum sambandi hevur hann eisini verið í
leiðsluni hjá STEF síðan 2008, eitt felag sum arbeiðir við tónleika rættindum, og
savnar inn pening teirra vegna. Óttarr hevur sitið í býráðnum í Reykjavík frá 20102013, tá hann bleiv valdur inn á ting.
Björt Ólafsdóttir - Björt Framtíð – Umhvørvis- og tilfeingisráðharri
Mynd 13. Björt
Ólafsdóttir, 33
ár, er nýggjur
Umhvørvis- og
tilfeingisráðharri

Fødd 2. mars 1983. BA-prógv í sálarfrøði og kynfrøði frá Háskóli Íslands í 2017
M.Sc. prógv í HRM frá Háskúlanum í Lund í 2008.
Altingslimur síðan 2013. Formaður fyri tingbólkin síðan 2016.
Sí meira um Björt Ólafsdóttir her (á íslendskum)

STUTT UM SAMGONGUFLOKKARNAR
Sjálfstæðisflokkurinn: Flokkurin liggur á mið- høgraveinginum, og er ein av
teimum elstu flokkunum, stovnaður í 1929. Hann er liberal konservativur,
fíggjarliga liberalur og ímóti ES limaskapi. Savnar vanliga veljarar frá øllum høgra
veinginum. Bjarni Benediktsson er formaður, og er útbúgvin løgfrøðingur.
Viðreisn: Flokkurin varð stovnaður í 2016. Sosialistiskur og reformistiskur, og
liggur á høgru miðjuni. Varð stovnaður av ónøgdum fólki úr Sjálfsæðisflokkinum.
Fyri ES limaskapi gjøgnum fólkaatkvøðu. Benedikt Jóhannesson er formaður, og
er útbúgvin doktari í hagfrøði og støddfrøði.
Björt framtíð: Flokkurin varð stovnaður í 2012, liggur á miðjuni og er sosial
liberalur. Hann er fyri ES limaskapi og hevur millum annað tosað um at skifta frá
íslendsku krónuni til evruna. Óttar Proppé er formaður, og hevur studentsprógv og
er tónleikari.

SENDISTOVA FØROYA Í REYKJAVÍK
TÚNGATA 14
101 REYKJAVÍK

Tlf. +354 511 3200 T-postur: reykjavik@uvmr.fo
www.uvmr.fo Finn okkum á Facebook
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