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Landsfundur Samfylkingarinnar 1.-3. febrúar 2013 – setningarávarp formanns

Kæru félagar

Velkomin á þennan glæsilega landsfund.

Ég vil byrja á að þakka öllum þeim fjölmörgu sem staðið hafa að undirbúningi   fundarins og gert

umgjörð hans alla eins og best verður á kosið.

Það er von mín og ósk að landsfundurinn verði  flokknum til heilla og að hér verði lagður

traustur grunnur að  kosningabaráttunni sem framundan er og góðum sigri Samfylkingarinnar í

komandi kosningum.

Góðir félagar

Í dag eru nákvæmlega fjögur ár liðin, frá þeim degi sem ríkisstjórn Samfylkingarinnar og VG tók

við lyklavöldunum í Stjórnarráði Íslands.

Í fjögur ár, höfum við jafnaðarmenn í sameiningu axlað ábyrgð á stjórn landsins – þetta hefur

verið sögulegur tími og vafalaust einhver sá viðburðarríkasta hjá okkar unga lýðveldi.

Á þessum tímamótum, þegar ég flyt ykkur lokaávarp mitt sem formaður Samfylkingarinnar

bærast í huga mér sterkar tilfinningar. Ég er stolt, ég er þakklát, mér er sannarlega létt og ég er

full eftirvæntingar.

Ég er stolt  vegna þess mikla trausts sem þið hafið sýnt mér, til að leiða flokkinn og þjóðina á

þessum örlagatímum. Og ég er stolt yfir því að minn flokkur er sá fyrsti í íslenskum stjórnmálum

sem fól konu embætti forsætisráðherra og í dag eru nákvæmlega fjögur ár frá þeim sögulegu

tímamótum í jafnréttisbaráttunni.

Ég er líka þakklát fyrir þá miklu samstöðu sem flokkurinn hefur sýnt og fyrir þá öflugu liðsheild

sem flokkurinn reyndist allt þetta kjörtímabil.  Við höfum sannarlega þurft að takast á við margt

sem reynt hefur á þolrifin,  en okkur hefur að mestu, eins og góðri fjölskyldu sæmir, tekist að

leysa erfiðleika og árekstra sem upp hafa komið, í okkar röðum.

Og mér er líka mjög létt þar sem okkar sameiginlega vegferð hefur skilað gríðarlegum árangri

fyrir land og þjóð.

Á þessum tímamótum er ég líka full eftirvæntingar, bæði fyrir mína hönd, flokksins og ekki síst

þjóðarinnar enda blasir spennandi framtíðin við  - full af fyrirheitum og krefjandi verkefnum sem

við höfum allar forsendur til að nýta og takast á við.

Kæru félagar
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Saman höfum við gengið í gegnum sögulega tíma. Þetta hefur verið  örlagatími í sögu

þjóðarinnar, - tími átaka, -  tími reiði,  - tími upplausnar, - tími ólgu og tortryggni og - tími

öryggisleysis í samfélaginu. Við höfum þurft að takst á við fordæmalausan  trúnaðarbrest milli

stjórnmálamanna og almennings og fordæmalausar áskoranir við stjórn landsins.

En þetta  hefur líka verið -  tími árangurs,  - tími uppbyggingar og endurreisnar, -tími breytts

verðmætamats, - tími aukinna fjölskyldutengsla -  og tímar endurmats, þar sem fólk, fyrirtæki og

stofnanir hafa endurmetið stöðu sína og hlutverk.

Þessum ávinningi sem spratt úr sviðnum jarðvegi hrunsins, megum við ekki glutra niður, en fyrst

og fremst verðum við þó að tryggja með öllum tiltækum  ráðum, að Ísland lendi aldrei aftur í

sömu stöðu – sama gamla hættulega  farinu,  - verði græðginni aftur að bráð.

Kæru félagar

Fyrsta meirihluta ríkisstjórn jafnaðarmanna og félagshyggjufólks fékk það meginhlutverk í

vöggugjöf að leiða rústabjörgun samfélagsins, eftir að bóluhagkerfi frjálshyggjunnar hrundi. En

okkur var einnig ætlað að innleiða breytingar, leggja grunn að betra samfélagi í stað þess sem

hrundi, í anda Norrænnar velferðar.

Ég ætla ekki að þreyta ykkur á enn einni yfirferðinni um árangur okkar á liðinu kjörtímabili. Þann

langa lista kunnum við öll og þjóðin í vaxandi mæli líka.

Það liggur einfaldlega fyrir, skjalfest og staðfest í orði og á borði að við tókum við stjórn landsins

á barmi efnahagslegrar glötunar og félagslegrar upplausnar en nú, fjórum árum síðar er

efnahagsleg og félagsleg staða Íslands eftirsóknarverðari en flestra okkar helstu

samanburðarlanda.

Þessu til staðfestingar bendi ég bara á, að tvö af hverjum þremur heimilum segjast nú dafna og

líta björtum augum á framtíðina, heildarskuldir heimilanna eru nú svipaðar og árið 2007 og

íbúðaskuldir svipaðar og í upphafi eignabólunnar 2004. Atvinnuleysi mælist hér minna en í

flestum löndum, þjóðarframleiðslan vex hraðar og í fyrsta sinn frá hruni flytja nú umtalsvert

fleiri til landsins en frá því.

Skýrari merki um viðsnúningin er vart hægt að hugsa sér.

Á sama tíma hefur verið lagður grunnur að einhverjum róttækustu samfélagsbreytingum sem

Ísland hefur gengið í gegnum – breytingum sem geta með varanlegum hætti markað Íslandi sess

sem einu framsæknasta og hagsælasta velferðarsamfélagi veraldar –  Norræns

velferðarsamfélags í besta skilningi þess orðs.
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Jafnrétti kynjanna er hvergi meira, tekjujöfnuður er með því mesta sem þekkist, stjórnkerfið er

opnara og lýðræðislegra en víðast hvar. Þjóðin er líka ung, vel menntuð og vinnusöm, arðurinn

af auðlindum þjóðarinnar rennur í vaxandi mæli til samfélagslegra verkefna og skýr rammi hefur

verið settur um vernd náttúrusvæða og orkuöflun til framtíðar.

Ný stjórnarskrá, mótuð í einhverju lýðræðislegasta ferli sem nokkur stjórnarskrá hefur gengið í

gegnum, bíður síðan afgreiðslu Alþingis – stjórnarskrá sem myndi hafa varanleg jákvæð áhrif á

íslenskt samfélag með margvíslegum hætti.

Við höfum því sannarlega náð árangri  kæru félagar, árangri sem vakið hefur athygli langt út fyrir

landsteinanna.

Það er reyndar athyglisvert, að í umræðunni heyrist oft, að markmið ríkisstjórnarinnar hafi verið

of háleit, hún hefði færst of mikið í fang – samstarfsyfirlýsingin hafi verið of ítarleg og

metnaðarfull.

Ekki dreg ég úr því að markmið okkar voru háleit og verkefnin ótrúlega mörg, en staðreyndin er

hinsvegar sú, að nú, þegar líður að lokum kjörtímabilsins hafa yfir 180 af 222 verkefnum

samstarfssáttmálans náðst í höfn og flest hin eru í góðum farvegi eða komin til framkvæmd að

miklu leiti.

Ríkisstjórnarsamstarfið hefur því verið afar árangursríkt og það hefur sýnt og sannað að það

skiptir miklu máli hverjir stjórna. Nú höfum við svart á hvítu, samanburðinn á

ríkisstjórnarsamstarfi til vinsti, leiddu af Samfylkingunni og fjölda ríkisstjórna til hægri, leiddum

af Sjálfstæðisflokknum.

Við höfum sýnt og sannað að ríkisstjórn  jafnaðarmanna getur vel lifað út hin erfiðustu

kjörtímabil og stjórnað landinu af festu og leitt til lykta mörg framfara- og umbótamál eins og

þessi stjórn hefur gert.

Við höfum sýnt og sannað að ríkisstjórnir jafnaðarmanna, stýra ríkisfjármálum og

efnahagsmálum af ábyrgð, geta tryggt frið á vinnumarkaði, aukið kaupmátt og byggt upp öflugt

atvinnulíf og fjölbreytt í sátt við umhverfið og náttúruna.

Þó 15-20 þúsund störf hafi tapast í hruninu og verulega dregið úr kaupmætti þá hefur með

víðtæku samstarfi stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins hið ótrúlega tekist.

Fleiri eru nú starfandi á vinnumarkaði, kaupmáttur launa hærri og í farvatninu eru fjárfestingar

og atvinnuskapandi verkefni fyrir hundruð milljarða króna.



4

Við höfum einfaldlega sýnt og sannað með verkum okkar, að við jafnaðarmenn vorum og erum

traustsins verðir og að í okkar höndum er hag þjóðarinnar betur borgið en hjá

Sjálfstæðisflokknum.

En kæru félagar.

Ekki dettur mér í hug að halda því fram að ríkisstjórnarsamstarfið hafi gengið átakalaust eða

áfallalaust fyrir sig og ég viðurkenni fúslega að of mikil óeining hefur ríkt innann

samstarfsflokksins - of margir gáfust upp á verkefninu, sem valdið hefur ríkisstjórninni skaða.

Ég vil þó taka fram að við höfum átt mjög gott samstarf við félaga okkar í VG, sem vaktina hafa

staðið af einurð og festu ekki síður en við og það er full ástæða til að þakka það góða samstarf.

Ekki síst það trausta samstarf sem ég hef átt við formann VG, Steingrím J Sigfússon.

Mikilvægt er einnig að halda til haga, að þrátt fyrir allt hefur þessi óeining ekki komið í veg fyrir

að einstök stór mál ríkisstjórnarinnar hafi náð fram að ganga og þrátt fyrir þessa erfiðleika hefur

okkur lánast að klára okkar stóru verkefni eins og dæmin sanna.

Aðildarumsóknin að ESB var samþykkt með góðum meirihluta.

Ráðuneytum var fækkað úr 12 í 8 og ný lög samþykkt um Stjórnarráð Íslands.

Skipan Stjórnlagaráðs og mótunarferli nýrrar stjórnarskrár flaug í gegn, eftir hefðbundið málþóf

stjórnarandstöðunnar, rétt eins og þjóðaratkvæðagreiðslan um tillögur Stjórnlagaráðs.

Stóraukin veiðigjöld sem tryggt hafa þjóðinni sanngjarnan arð af fiskveiðiauðlindinni voru einnig

samþykkt í fyrra og nú nýlega rammaáætlun um vernd og orkunýtingu náttúrusvæða

Öll þessi stórmál og miklu fleiri hafa náð í höfn, þrátt fyrir sífelldan fréttafluting og vangaveltur

um yfirvofandi andlát ríkisstjórnarinnar eða getuleysi hennar til að takast á við stór mál.

En áfram heldur vegferðin og við erum hvergi nærri hætt !

Enn eru um þrír mánuðir til kosninga og áður en að þeim kemur þurfum við að ná farsælli

niðurstöðu í nokkrum stórum málum til viðbótar ekki síst stjórnun fiskveiða og

stjórnarskrármálinu.

Ég er líka að tala um nýtt almannatryggingakerfi og ný lög og nýja áætlun um afnám

gjaldeyrishaftanna og enn frekari endurskipulagningu fjármálamarkaðarins.

Við þurfum að ljúka málum tengdum skuldavanda heimilanna sem enn eru í óvissu ekki síst

vanda einstaklinga með lánsveð og þeirra sem bíða endurútreikninga ólöglegra erlendra lána.
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Við þurfum líka að stíga enn frekari skref í baráttunni við kynbundin launamun og hefja skipulegt

endurmat á kjörum fjölmennu kvennastéttanna sem nú er loksins komið á fullt skrið.

Við þurfum einnig að gera frekara átak til að innleiða nýskipan auðlindamála innann

Stjórnarráðsins, sem tryggi arð þjóðarinnar af sameiginlegum auðlindum Íslands, meðal annars

með stofnun auðlindasjóðs.

Og við verðum að fjölga störfum enn meira, móta trúverðuga stefnu í atvinnu- og

efnahagsmálum til framtíðar og tryggja framgang þeirra fjölmörgu fjárfestingaverkefna sem nú

eru í undirbúningi.

Í þessu skyn hef ég meðal annars sett á fót þverpólitískan og faglegan samráðsvettvang þar sem

formenn allra stjórnmálaflokka sitja ásamt helstu hagsmunasamtökum launþega og

atvinnurekenda, fulltrúum háskólasamfélagsins, sveitarfélaga, stjórnvalda og stjórnenda

fyrirtækja úr ýmsum atvinnugreinum.

Ég bind miklar vonir við, að þetta starf geti leitt til aukinnar framleiðni og langtímavaxtar í

íslensku atvinnulífi og um leið, bættra lífskjara Íslendinga.

Góðir félagar

Með nýfenginni niðurstöðu í Icesave, þar sem fullnaðarsigur vannst og fjárhagslegri og

efnahagslegri óvissu Íslands vegna málsins var endanlega eytt hafa efnahagslegar stoðir

endurreisnarinnar verið treystar gríðarlega. Öll hljótum við að fagna þessari niðurstöðu mjög,

enda gefur hún okkur enn frekari tækifæri til að sækja fram.

Þó þessi endanlega niðurstaða sé enn betri en sú leið samninga sem upphaflega var samþykkt af

Alþingi í árslok 2008 að fara, og fylgt eftir af starfandi ríkisstjórnum æ síðan, felur hún fráleitt í

sér áfellisdóm yfir þeirri leið.

Höfum í huga að Íslensk stjórnvöld stóðu ávallt föst á þeim sjónarmiðum, sem EFTA dómstóllinn

hefur nú viðurkennt, en  dómstólaleiðin var ekki fær fyrr en í lok þessa ferils  vegna frumkvæðis

ESA. Dómstólaleiðinni fylgdi einnig gríðarleg áhætta eins og raunar allir viðurkenna.

Samningaleiðin var ábyrga leiðin, leiðin sem  öll ábyrg stjórnvöld urðu að feta, rétt eins og

Alþingi samþykkti strax árið 2008. Ríkisstjórnin gat ekki leyft sér að taka mikla áhættu í málinu

enda um gríðarlega hagsmuni þjóðarinnar að tefla.

Það var í raun ekki boðið uppá annað.  Landið var að lokast,  lánshæfismatsfyrirtæki settu Ísland

í ruslflokk, við áttum enga bandamenn í alþjóðasamfélaginu, ekki einu sinni Norðurlöndin vildu

veita okkur aðstoð né AGS, ef við ætluðum bara að gefa alþjóðasamfélaginu langt nef eins og

margir vildu.
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Við getum spurt okkur hvar væri endurreisnin í dag ef ríkisstjórnin hefði ekki sýnt samstarfsvilja

og olnbogað sig áfram í málinu. Hver hefði kostnaður samfélagsins orðið við að taka áhættuna

og segja strax í upphafi, við borgum ekki.

Ég hefði ekki viljað bera ábyrgð á þeirri vegferð og stöðu málsins, hefði niðurstaða dómstólsins

orðið á annann veg og  hundruð milljarða hefðu fallið á ríkissjóð vegna málsins, en siðustu

icesavesamningarnir hefðu aðeins verið brot af þeirri fjárhæð. Þannig hefðu ábyrg stjórnvöld

ekki getað hagað sér – aðeins ábyrgðarlaus stjórnarandstaða getur leyft sér slíkan munað.

Ágætu félagar

Fiskveiðistjórnarfrumvarpið sem nú hefur verið lagt fram á Alþingi í þriðja sinn,  felur í sér

grundvallarbreytingu í auðlindamálum þjóðarinnar, ekki síður en sá mikilvægi áfangi sem náðist í

höfn með auknum veiðigjöldum á síðasta ári.

Með samþykkt frumvarpsins yrði  jafnræði og nýliðun í greininni miklu betur tryggð.

Verðmyndandi kvótaþing yrði til og virkar leiðir til að efla það, framsalið yrði takmakað og ekki

yrði um sjálvirka framlengingu nýtingarleyfa að ræða.

Verkefnið er nú að ná niðurstöðu í þessu stóra máli fyrir lok þingsins.

Síðast en ekki síst, verðum við að tryggja að það vandaða, merka og lýðræðislega ferli sem

mótun nýrrar stjórnarskrár hefur verið, fái farsælan endi fyrir lok kjörtímabilsins, í samræmi við

þann skýra þjóðarvilja sem fram hefur komið.

Gífurlega mikil vinna hefur verið lögð í stjórnarskránna alla okkar stjórnartíð, en frá árinu 2009

hafa umræður um hana á Alþingi líklega tekið meiri tíma en nokkurt annað mál í sögu

lýðveldisins, ef Icesave er frátalið.

Í þessari meira en 140 klukkustunda umræðu sem þegar hefur farið fram á Alþingi hefur

langmest verið rætt um auðlindaákvæðið og beina lýðræðið, en Sjálfstæðismenn hafa fram til

þessa komið  í veg fyrir að allar slíkar breytingar næðu fram að ganga.

Önnur umræða um þetta mikilvæga mál er þegar hafin og þingið hefur allar forsendur til að

ljúka málinu með farsælum hætti áður en kjörtímabilinu líkur.

Til að svo megi verða þurfum við hinsvegar órofa samstöðu þeirra þingmanna sem hingað til

hafa stutt málið – ekki bara innann stjórnarflokkanna, heldur einnig Hreyfingarinnar og Bjartrar

framtíðar. Því verður ekki trúað að sú samstaða rofni á lokasprettinum, einmitt þegar úthaldið

og pólitíska þrekið má ekki bresta.

Og hversvegna liggur okkur á að samþykkja þær nú á þessu þingi er spurt. Svarið er einfalt, því ef

svo illa færi að Sjálfstæðismenn næðu hér völdum að loknum næstu kosningum þá er ekki á
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vísan að róa, að efnislega héldu tillögur stjórnlagaráðs í höndum þeirra, enda hefur

Sjálfstæðisflokkurinn lýst því yfir að hann telji sig á engan hátt bundin af þeim þjóðarvilja sem

birtist í þjóðaratkvæðagreiðslunni.

Ég tel líka mikilvægt að tryggt verði að þjóðin fái í þjóðaratkvæðagreiðslu að segja álit sitt á

stjórnarskránni áður en næsta Alþingi fengi breytingarnar til endanlegar afgreiðslu. Slíkt

fyrirkomulag tryggði enn frekar að stjórnarskrárbreytingar sem nú yrðu samþykktar fengju

staðfestingu næsta þings.

Þetta eru stóru verkefni ríkisstjórnarinnar fram að kosningum og þeim mun ég fylgja fast eftir,

þar til mínum tíma í stjórnmálum lýkur að loknu þessu kjörtímabili.

Kæru félagar

Við getum sannarlega borið höfuðið hátt og óhrædd lagt verk okkar á liðnu kjörtímabili í dóm

kjósenda. Ég kvíði þeirri niðurstöðu eða dómi sögunnar ekki.

En við þurfum líka að rifja upp og undirstrika fyrir kjósendum í komandi kosningabaráttu að

forsenda þessa árangurs var og er sú staðreynd að Samfylkingin varð stærsti flokkur landsins -

öflugur burðarflokkur jafnaðarmanna.

Slíkur burðarflokkur jafnaðarmanna er og verður forsenda þess að Sjálfstæðisflokknum verði

haldið utan Stjórnarráðsins og að þar fái frjálslynd viðhorf jafnaðarmanna, náttúruverndar og

umhverfis, lýðræðis og kvenfrelsis að njóta sín.

Saga jafnaðarmanna og félagshyggjufólks í nánast heila öld hefur alltof mikið einkennst af

sundrungu og flóru framboða með þeim afleiðingum að íhaldsöflin hafa stjórnað hér stærstan

hluta síðustu aldar.  Í fyrsta skipi á árinu 2009 tókst að mynda hreina stjórn jafnaðarmanna og

félagshyggjufólks á Íslandi.

Það tókst vegna þess að fólk til vinstri og á miðju íslenskra stjórnmála tók höndum saman í

byrjun þessarar aldar slíðruðu vopnin og mynduðu úr fjórum flokkum jafnaðarmanna,

félaghyggjufólks og kvenfrelsis - samfylkingu jafnaðarmanna.

Þetta nýja afl, Samfylkingin varð burðarflokkur íslenskra stjórnmála og náði því á einum mestu

örlagatímum í sögu þjóðarinnar að verða stærsti flokkurinn í íslenskri pólitík – og leiða þjóðina í

endurreisn samfélagsins þegar nánast þjóðargjaldþrot blasti við.

Ástæða þess að þetta tókst var sú að  við fylktum liði saman og mynduðum breiðfylkingu gegn

íhaldsöflunum í samfélaginu.  Samstaða og sóknarhugur var lykillinn að sigrinum.

Samfylkingin, jafnaðarmannaflokkur Íslands var tilbúin þegar þjóðin kallaði og þannig verður það

áfram að vera. Það sem gildir er sókn til sigurs og ekkert minna í næstu kosningum.
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Samfylkingin er og verður áfram að vera, kjölfestan á miðju stjórnmálanna. Hún er eina von

manna um raunverulegt mótvægi við Sjálfstæðisflokkinn. Sundraður og veikur vinstrivængurinn

hefur tryggt áratuga völd Sjálfstæðisflokksins og það hefur verið hlutskipti annarra flokka að laga

sig að frjálshyggju tilburðum hans til að geta átt aðild að ríkisstjórn – þar til Samfyl kingin varð

til.

Í komandi kosningum verður tekist á um þetta og þar liggur mikið undir.

Smærri flokkar munu aldrei breyta neinu stórvægilegu í íslensku samfélagi í samstarfi við

Sjálfstæðisflokkinn, hvað sem líður göfugum markmiðum og krafti þess góða fólks sem þar

leggst á sveif.

En í samstarfi með öflugum jafnaðarmannaflokki eins og Samfylkingunni geta þessir smærri

flokkar lagt ríkulega af mörkum til að breyta íslensku samfélagi til frambúðar – rétt eins og

núverandi ríkisstjórnarsamstarf hefur sýnt og sannað.

Áhrif þessara flokka ræðst  í raun af styrk Samfylkingarinnar og möguleikum þess að hér geti

áfram starfað ríkisstjórn á miðju stjórnmálanna og til vinstri.

Stóra stríðið í næstu kosningum verður því á milli Sjálfstæðisflokksins og Samfylkingarinnar – af

stærð og styrk þessara flokka mun framtíð íslensks samfélags ráðast.

Framtíð aðildarviðræna Íslands að ESB mun ráðast af stærð Samfylkingarinnar en aðild er

vegvísirinn til lægri vaxta, stöðugs gjaldmiðils, aukinnar þjóðarframleiðslu og afnáms

verðtryggingar.

Gildistaka nýrrar stjórnarskrár mun ráðast af stærð Samfylkingarinnar, enda þarf næsta þing að

staðfesta allar breytingar núverandi þings á stjórnarskránni, eigi þær að taka gildi.

Það ræðst af stærð Samfylkingarinnar hvort þjóðin fær sanngjarnan arð af auðlindum sínum eða

ekki og hvort nýsamþykkt veiðigjald sem nema mun milljarðatugum á komandi árum mun renna

til atvinnu uppbyggingar og samfélaglegra verkefna um allt land, eða beint í vasa útgerðarinnar

eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefur lofað.

Það ræðst af stærð Samfylkingarinnar hvort fagleg vinnubrögð og eðlileg sjónarmið

náttúruverndar verða lögð til grundvallar virkjanaframkvæmdum á komandi árum í samræmi við

rammaáætlun, eða ekki.

Það ræðst af stærð Samfylkingarinnar hvort áfram verður forgangsraðað velferðinni í hag, hvort

jöfnuður tekna, jafnrétti  kynjanna og jöfn tækifæri fólksins í landinu til menntunar og almennra

lífsgæða verða grundvöllur alls starfs komandi ríkisstjórnar eða ekki.
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Um þetta snúast næstu kosningar kæru félgar og hvað sem líður stefnuskrám smærri flokkanna,

þá ráðast örlög þessara mikilvægu mála af stærð og styrk Samfylkingarinnar.

Verði Samfylkingin áfram stærsti flokkur landsins – burðarflokkur næstu ríkisstjórnar, þá er

þessum stóru málum öllum borgið.

Kæru félagar.

Framundan eru sannarlega spennandi tímar og afar mikilvæg kosningabarátta. Samfylkingin er

vel undir þessa kosningabaráttu búin, bæði málefnalega og skipulagslega. Flokkurinn okkar

hefur á að skipa miklu mannvali, bæði meðal kjörinna fulltrúa, - á nýsamþykktum

framboðslistum, - í forystu félaganna og í okkar viðamikla flokksstarfi um allt land.

Og hvort sem það verður Árni Páll eða Guðbjartur sem tekur við formannskeflinu  á þessum

fundi, verður flokkurinn í góðum höndum.

Það hefur verið mikill heiður að fá að standa í stafni fyrir Samfylkinguna á liðinum árum og mikil

forréttindi að fá að starfa með ykkur svo öflugum hópi um svo langt skeið.

Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka ykkur öllum- hverju og einu ykkar af heilum hug,  fyrir

samstarfið í formannstíð minni og fyrir það mikla starf sem þið hafið unnið fyrir flokkinn, land og

þjóð.

Sérstaklega vil ég þakka mínum nánu samstarfsmönnum á skrifstofu flokksins, í þingflokknum,

stjórn flokksins og framkvæmdastjórn, ekki síst Margréti S Björnsdóttur, formanni

framkvæmdastjórnar og Sigrúnu Jónsdóttur framkvæmdastýru.

Síðast en ekki síst vil ég þakka mínum trausta og góða varaformanni, Degi B. Eggertssyni fyrir

frábært samstarf og ómetanlegan stuðning í tíð minni sem formaður.

Það hefur ekki farið hátt, enda Dagur ekki hávær þó hann tali stundum lengi, að framlag hans til

stórra og vandasamra mála á vettvangi ríkisstjórnarinnar hefur verið umtalsvert.

Ég nefni stjórnarsáttmálana, stefnumótunina um Ísland 2020, breytingar á Stjórnarráði Íslands,

fjárfestingaáætlun ríkisstjórnarinnar svo nokkur dæmi séu nefnd – í öllum þessum málum hefur

Dagur lagt ríkulega af mörkum og skipt sköpum um framgang mála. Fyrir hans mikla framlag og

okkar góða samstarf vil ég sérstaklega þakka.  Það hefur verið ómetanlegt að hafa Dag við hlið

mér sem varaformann á þessum örlagatímum.

Öllu þessu góða fólki þakka ég sérstaklega og verð ykkur öllum ævinlega þakklát fyrir ómetanlegt

samstarf.

Kæru félagar.
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Ef vel er á málum haldið á næstu vikum er tími uppskeru framundan-  og við munum njóta

afraksturs verka okkar. Samfylkingin er mjög vel undir þessar kosningar búin og ég finn

baráttuandann í okkar fólki allsstaðar þar sem ég kem.

Það er sá kraftur sem þarf að skila sér vel um allt samfélagið á komandi vikum og mánuðum-

hver liðsmaður í okkar röðum sem ber boðskapinn áfram skiptir máli.

Nú er það samstaðan sem gildir góðir félagar – tökum á sem aldrei fyrr og látum þann draum

okkar rætast að Samfylkingin verði áfram burðarflokkur í íslenskum stjórnmálum að loknum

næstu kosnum.

Fram til baráttu og sigurs kæru félagar.

Ég segi þennann landsfund Samfylkingarinnar settan !


