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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði. Megin viðfangsefni þessarar 

ritgerðar er rannsókn á bakgrunni, hlutverki og frama aðstoðarmanna þingmanna og 

formanna stjórnarandstöðuflokka á Íslandi 2008-2014. Fyrst eru dregin upp helstu einkenni 

þingræðisskipulagsins og farið yfir hlutverk Alþingis og þingmanna. Út frá því eru tildrögum 

aðstoðarmannakerfis þingmanna og formanna í stjórnarandstöðu gerð skil og farið yfir 

helstu hlutverk aðstoðarmanna. Megin niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að jöfn dreifing 

var á aldri, kyni og menntun aðstoðarmanna. Hlutverk aðstoðarmannsins felst einna helst í 

því að skipuleggja tíma formannsins, vera í samskiptum við fjölmiðla og skrifa blaðagreinar 

og skýrslur eða vinna að þingmálum. Enn sem komið er þá er frami aðstoðarmanna síður 

hinn pólitíski vettvangur, en þó algengara að aðstoðarmenn fái kjörgengi á sviði 

sveitarstjórna frekar en á Alþingi.  
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1. Inngangur 

Frá árinu 2008 hafa formenn stjórnmálaflokka í stjórnarandstöðu haft heimild til þess að 

ráða sér einn aðstoðarmann, og þingmenn úr landsbyggðarkjördæmunum þremur 

(Norðvestur-, Norðaustur- og Suðurkjördæmi)1  höfðu heimild til að ráða sér aðstoðarmenn 

frá 15. mars 2008 til 9. júní 2009.2 En samkvæmt 2. gr. reglna um aðstoðarmenn höfðu 

landsbyggðarþingmenn heimild til að ráða sér aðstoðarmann í 33% starf. Þá gefa reglurnar 

svigrúm til þess að fleiri en einn þingmaður hafi sama aðstoðarmanninn.  

Í þessari ritgerð eru bakgrunnur, hlutverk og frami aðstoðarmanna þingmanna og 

formanna stjórnmálaflokka í stjórnarandstöðu skoðuð og með því skiptist ritgerðin upp í þrjá 

megin kafla.  Fyrst verður farið yfir þingræðisskipulagið, uppruna þess og einkenni. Því næst 

er farið yfir hver voru tildrög þess að aðstoðarmannakerfið var sett á fót 15. mars 20083 og 

reynt að draga fram hvert megin hlutverk aðstoðarmanna átti upphaflega að vera. 

Aðstoðarmannakerfið var ekki langlíft í sinni upprunalegu mynd; eftir efnahagshrunið 2008 

átti sér stað mikill niðurskurður hjá hinu opinbera og var fjármagn til aðstoðarmanna 

þingmanna í landsbyggðarkjördæmunum eitt af því sem var tekið af.4 Hins vegar var ekki allt 

aðstoðarmannakerfið skorið niður, því formenn stjórnmálaflokka í stjórnarandstöðu hafa 

samkvæmt reglunum ennþá heimild til þess að ráða sér einn aðstoðarmann. Misjafnt er 

hvernig þingmenn og formenn nýta rétt sinn til að ráða sér aðstoðarmann. Þá er reynt að sjá 

hvort aðstoðarmannakerfið hafi virkað sem skyldi eða hvort það hafi verið misheppnuð leið 

til þess að breikka arma þingmannsins út í kjördæmið sem hann kemur frá. Í 4. kafla 

ritgerðarinnar er sagt frá niðurstöðum megindlegrar rannsóknar höfundar á bakgrunni, 

hlutverki og frama þeirra aðstoðarmanna sem hafa starfað sem slíkir í einhvern tíma frá 15. 

mars 2008 til dagsins í dag (2014). Þar sem aðstoðarmannakerfið er tiltölulega nýlegt þá eru 

allir þeir sem hafa starfað eða eru starfandi sem aðstoðarmenn ennþá á lífi. Hins vegar var 

erfitt að ná samband við marga einstaklinga, einna helst þá sem gegna nú stöðu ráðherra, 

                                                             
1 „[F]ormenn stjórnmálaflokka, sem eiga sæti á Alþingi og eru ekki jafnframt ráðherrar, eiga rétt á að 
ráða sér aðstoðarmann í fullt starf.“ Reglur um aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka og alþingismanna 
úr Norðvestur-, Norðaustur- og Suðurkjördæmi, Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

http://www.althingi.is/vefur/reglur_adstodarmenn.html (sótt 18.janúar 2014) (1. og 2. gr.) 
2 Reglur um aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka og alþingismanna úr Norðvestur-, Norðaustur- og 
Suðurkjördæmi, Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/vefur/reglur_adstodarmenn.html (sótt 
18.janúar 2014) 
3
 Sama heimild. 

4 Tímabundin frestun á greiðslu launa- og starfskostnaðar aðstoðarmanna alþingismanna, Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/vefur/samthykkt_adstodarmenn.html  (sótt 18. janúar 2014).  

http://www.althingi.is/vefur/reglur_adstodarmenn.html
http://www.althingi.is/vefur/reglur_adstodarmenn.html
http://www.althingi.is/vefur/samthykkt_adstodarmenn.html
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eru aðstoðarmenn ráðherra eða eru mjög þekktir á öðrum sviðum þjóðlífsins. Listi yfir 

aðstoðarmennina fékkst frá Alþingi og reyndist hann vera rangur að mörgu leyti og mikil 

vinna fór í að leiðrétta það með því að hringja og hafa samband við fólk á honum.  

Aðstoðarmenn þingmanna eru að mörgu leyti verkfæri til þess að styrkja 

löggjafarvaldið gagnvart framkvæmdavaldinu, þannig að þingmenn geti sett sig betur inn í 

þau mál sem eru til umfjöllunar. Sífellt fleiri frumvörp eru stjórnarfrumvörp5, sem þýðir að 

þau koma frá ráðherrum og úr ráðuneytinu. Segja má að sérhver þingmaður, hvort sem hann 

er í stjórn eða stjórnarandstöðu, eigi í viðureign við stóran risa sem er bæði ráðherran, sem 

hefur heimild fyrir tveimur aðstoðarmönnum6 og allir starfsmenn ráðuneytisins. 

Rannsóknin sem höfundur stóð fyrir og greint verður frá síðar í þessari ritgerð er sú  

fyrsta sinnar tegundar hérlendis. Tilgangurinn með henni er að skoða hver er bakgrunnur og 

frami aðstoðarmanna þingmanna og formanna stjórnarandstöðuflokka ásamt því að skoða 

hlutverk þeirra. Lítið sem ekkert hefur verið skrifað um aðstoðarmenn þingmanna og 

ráðherra hér á landi. Gestur Páll Reynisson skrifaði BA ritgerð í stjórnmálafræði (2009) um 

aðstoðarmenn ráðherra en að öðru leyti var lítið sem ekkert sambærilegt efni að finna. 

                                                             
5 Þorsteinn Magnússon, „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdavalds,“ (2005): 43-44. 
6 Lög um Stjórnarráð Íslands nr.115/2011 http://www.althingi.is/lagas/143a/2011115.html (22. gr.) 

http://www.althingi.is/lagas/143a/2011115.html


  

9 
 

2. kafli. Þingræðisskipulagið og hlutverk þingsins 

Í þessum kafla verður stuttlega greint frá einkennum þingræðisskipulagsins og hlutverki 

Alþingis og þingmanna gerð skil.  

2.1. Einkenni þingræðisskipulagsins 

Eitt helsta einkenni þingræðisskipulagsins er takmörkun á valdi þjóðhöfðingjans (e. head of 

state) þar sem allar ákvarðanir hans þurfa að hljóta stuðnings þingsins.7 Fyrsti vísir að 

þingræði í Bretlandi var árið 1215 en það varð ekki fast í sessi fyrr en seint á 18. öld og þaðan 

breiddist það út til annarra landa.8 Þingræði í Bretlandi var upphaflega til þess að tempra 

völd konungsins. Þingræði felur í sér að konungur eða forseti ráði ekki einir hverjir verða 

ráðherrar, heldur þarf meirihluti þingsins að samþykkja tillögu að ráðherrum með 

atkvæðagreiðslu.9 Á Íslandi eru ráðherrar ekki samþykktir með sérstakri atkvæðagreiðslu 

heldur er þeim ekki hafnað og hafa þannig traust þingsins, þar til samþykkt hefur verið 

vantrauststillaga. Þetta fyrirkomulag hefur verið kallað neikvætt þingræði. 

Þingræði var tekið upp á Íslandi í byrjun 20. Aldar, nánar tiltekið 190410, og hefur 

verið einkenni íslenskrar stjórnskipunar.11 Þá fengu Íslendingar heimastjórn og Stjórnarráð 

Íslands var stofnað12 sem var stórt skref í átt að sjálfstæði landsins. Með því að koma á 

þingræðisskipulagi varð mikil breyting á stjórnskipun sinni, því með þingræðinu varð vald 

þingmanna mun meira en konungs.13 Þingræðisskipulagið byggir á því að ríkisstjórn getur 

aðeins starfað ef stuðningur er við hana frá meirihluta þingsins eða ekki hefur verið lýst yfir 

vantrausti á hana.14 Fulltrúalýðræðið einkennist af því að þingmenn eru „kosnir leynilegri 

hlutbundinni kosningu til fjögurra ára“ 15  og segir stjórnarskráin til um það hvernig 

kjördæmum er skipt og hvernig kosningar fara fram. Þingmenn verða ráðherrar þegar 

                                                             
7 Stefanía Óskarsdóttir, „Þingræði: einkenni og helstu útfærslur þingræðisskipulagsins“ í Þingræði á Íslandi 
Samtíð og saga, ritstj. Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: 
Forlagið, 2011), 101. 
8 Stefanía Óskarsdóttir, „Þingræði verður til“ í Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, ritstj. Ragnhildur Helgadóttir, 
Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 44-49.  
9 Stefanía Óskarsdóttir, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 101. 
10 Þorsteinn Magnússon, „Almenn merking orðsins þingræði“ í Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 20. 
11Ragnhildur Helgadóttir, „Þingræðisreglan og staða hennar í stjórnskipuninni“ í Þingræði á Íslandi Samtíð og 
saga, ritstj. Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 
159.  
12

 Forsætisráðuneytið, „Heimastjórn,“ http://www.heimastjorn.is/ (sótt 24. apríl 2014). 
13

 Ragnhildur Helgadóttir, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 162. 
14

Þorsteinn Magnússon, „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdavalds,“ (2005): 34. 
15 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr.33/1944 http://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html (31. gr) 

http://www.heimastjorn.is/
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html
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mynduð er stjórn eftir kosningar og þingið lýtur forystu ríkisstjórnar, þar sem meirihluti 

þingsins er í liði með ríkisstjórninni. Minnihlutinn er stjórnarandstaðan, sem reynir að veita 

ríkisstjórn og meirihluta þingsins aðhald. Betur er farið í þessi mál í kaflanum Eftirlitshlutverk 

seinna í þessari ritgerð.   

Hugtakið þingræði er alþjóðlegt og kemur frá enska heitinu parliamentarism eða 

parliamentary government. Almenn skýring á hugtakinu segir að þingræði „felur í sér áherslu 

á vald þingsins og stöðu þess í stjórnkerfinu sem þjóðkjörinnar fulltrúasamkundu“.16 Þetta 

má skilja sem svo að Alþingi ráði og fari þar af leiðandi með æðsta vald. Ólafur Jóhannesson 

lagaprófessor fjallaði um þingræði í riti um íslenska stjórnskipun, sem kom út árið 1960 en 

þar segir að „þeir menn einir geti verið ráðherrar sem þjóðþingið eða meirihluti þess vill 

styðja eða þola í embætti“.17 Segja má að þessi skýring Ólafs sé hin raunverulega merking 

þingræðis í alþjóðlegu samhengi, en þetta er skilgreining á enska orðinu parliamentary 

government og er stuðst við þessa skýringu í stjórnmálafræði og stjórnskipunarrétti.  

Kjarni þingræðisreglunnar er sá að þingið hefur vald til þess að samþykkja vantraust á 

sitjandi ríkisstjórn og knýja þannig fram ríkisstjórnarskipti.18 Ef þingið samþykkir vantraust á 

ríkisstjórn „getur hún ekki setið eins og ekkert hafi í skorist heldur verður að biðjast 

lausnar.“19 Ekki er nauðsynlegt að rjúfa þing, því það er hægt að mynda nýja ríkisstjórn sem 

nýtur stuðnings eða hlutleysis. Samkvæmt 15. gr. stjórnarskrárinnar skipar forseti ráðherra 

en þarf að hafa vilja meirihluta þingsins til hliðsjónar. Ráðherrar þurfa einnig að njóta 

stuðnings þingsins.20 Það er ekki gert öðruvísi en með því að ráðherrar komi frá meirihluta 

þingsins og um leið sitja „ráðherrar í skjóli þingsins“. 21  Þingræðisreglan hefur 

stjórnarskrárgildi þar sem fyrsta grein stjórnarskrárinnar er sú að „Ísland er lýðveldi með 

þingbundinni stjórn“ sem er leiðarljós í allri stjórnskipun á Íslandi. 

Helstu kosti og galla þingræðis er best að sjá með því að bera saman aðra 

lýðræðislega stjórnskipun eins og forsetaræði (e. presidentialism). Í stuttu máli felur 

forsetaræði í sér að handhafi framkvæmdarvaldsins er kosinn af þjóðinni til að leiða 

ríkisstjórn, alveg óháð því hvernig þingið er samsett. 22  Í þingræði sækir handhafi 

                                                             
16 Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 13. 
17 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands, 137. 
18 Ragnhildur Helgadóttir, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 168. 
19 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999), 149. 
20

 Ragnhildur Helgadóttir, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 190. 
21

 Sama heimild, 190.  
22 Stefanía Óskarsdóttir, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 103.  
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framkvæmdarvalds (þ.e. forsætisráðherra á Íslandi) sitt umboð til þingsins. Eftir samanburð á 

þessum tveimur stjórnskipunarformum kemur í ljós að þingræði hefur í för með sér nokkra 

kosti og galla. Auðveldara er fyrir ríkisstjórn að koma stefnumálum sínum í framkvæmd þar 

sem hún er studd af meirihluta þingsins.23 Erfitt getur reynst að átta sig á hver ber hina 

lýðræðisleg ábyrgð innan stjórnkerfisins. Þingræðisskipulagið hefur þann kost að skýr 

þingmeirihluti er fyrir þeim málum sem fara í gegn og þar af leiðandi ber sá meirihluti ábyrgð 

á stjórnarstefnunni.24 

Meirihlutastjórnir hafa einkennt þingræðistímabilið á Íslandi líkt og í flestum öðrum 

þingræðisríkjum. Þar sem stjórnir á Íslandi eru samsteypustjórnir, þ.e. samanstanda af fleiri 

en einum flokki, þá er meirihlutinn á þingi mjög ráðandi í þingstörfum. Jafnvel mætti umorða 

þetta og segja að ríkisstjórnin sé mjög leiðandi í öllum þingstörfum. Þetta hefur verið kallað 

meirihlutaþingræði en í fræðunum er það líka oft kallað Westminster líkanið (e. Westminster 

model). Merking hugtaksins er sú að vegna þess að meirihlutinn á þingi er samstæður þarf 

hann ekki að leita út fyrir flokksraðir eftir stuðningi við ríkisstjórn eða mál hennar. 

Ríkisstjórnarflokkar sem eru með meirihluta á þingi þurfa einungis að tryggja að þeir hafi 

stuðning þingflokka stjórnarflokkanna en þingflokkar stjórnarandstöðunnar eru áhrifalausir. 

Öðru máli gegnir þar sem minnihlutastjórnir eru algengar, s.s. í Skandinavíu. Þar hefur þróast 

svokallað samráðsþingræði.25 Það kemur til vegna þess að ríkisstjórnir búa við ótryggan 

meirihluta og þurfa því iðulega að reiða sig á stuðning stjórnarandstöðuflokka til að tryggja 

málum sínum framgang.26 Af þessum sökum er munurinn á stöðu stjórnarþingmanna og 

stjórnarandstöðuþingmanna þar minni en tíðkast þar sem meirihlutaþingræði er til staðar. 

2.2. Hlutverk Alþingis  

Hlutverk Alþingis er margþætt en meginhlutar þess eru löggjafarhlutverk, eftirlitshlutverk, 

umræðuhlutverk og lands-stjórnarhlutverk. Til viðbótar við þetta eru fjárstjórnarhlutverk og 

fulltrúahlutverk.27 Í þessum kafla verða fyrstu þrjú hlutverk Alþingis skilgreind og reynt að 

varpa ljósi á hvernig það sinnir hlutverkum sínum innan ramma meirihlutaþingræðisins. 

                                                             
23 Sama heimild, 124. 
24 Sama heimild, 119. 
25 Sama heimild, 116.  
26

 Ritstjórn, inngangur í IV.hluti Staða Alþingis í meirihlutaþingræði í Þingræði á Íslandi Samtíð og 
Saga.(Reykjavík: Forlagið, 2011), 320. 
27 Þorsteinn Magnússon, „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdavalds,“ (2005): 42. 
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2.2.1. Löggjafarhlutverk 

Löggjafarvald og framkvæmdarvald hafa runnið undir sömu sæng að stórum hluta, og að 

miklu leyti er það vegna meirihlutastjórna. Ekki er hægt að horfa framhjá þeirri staðreynd að  

meirihlutaþingræðið sem einkennir störf Alþingis hefur mikið um stöðu og hlutverk 

þingmanna að segja. Þorsteinn Magnússon (2011) telur upp fimm megineinkenni 

meirihlutaþingræðis sem mynda að lokum ramma utan um hlutverk Alþingis. Þau eru: í fyrsta 

lagi að sama pólitíska aflið stýrir Alþingi og Stjórnarráðinu; í öðru lagi að þingheimur skiptist í 

tvær fylkingar, stjórn og stjórnarandstöðu; í þriðja lagi að umræðuhefðin á Alþingi hefur 

mótast af átakastjórnmálum; í fjórða lagi að aðkoma stjórnarandstöðu að ákvörðunum 

Alþingis er fyrst og fremst bundn við „óflokkspólitísk mál“; og að lokum að þingeftirlit er og 

hefur verið fyrst og fremst á hendi stjórnarandstöðunnar.28  

 Alþingi, ásamt forseta Íslands fer með löggjafarvaldið samkvæmt annarri grein 

stjórnarskrár Íslands. Samkvæmt 11. gr stjórnarskrárinnar er forseti lýðveldisins hins vegar 

ábyrgðarlaus á stjórnarathöfnum, sem þýðir að Alþingi er aðalhandhafi löggjafarvaldsins. 

Mikið hefur verið rætt og deilt um hvort frumkvæði að lagasetningu eigi að vera í höndum 

þingmanna á Alþingi eða ráðherra í Stjórnarráðinu. Þau fimm megineinkenni 

meirihlutaþingræðis sem voru nefnd hér áðan hafa hingað til haft mikil áhrif á stöðu 

Alþingis. 29  Undirbúningur að lagasetningu hefur aðallega verið á hendi  

framkvæmdarvaldsins. Þorsteinn Magnússon (2005) bendir á að allt frá síðari heimsstyrjöld 

hafi öll helstu frumvörp sem samþykkt hafa verið af Alþingi „nær eingöngu komið frá 

ríkisstjórn og verið unnin af embættismönnum í stjórnsýslunni“.30 Alþingi hefur fengið það 

orð á sig að vera kallað „afgreiðslu- og stimpilstofnun ríkisstjórnarinnar“. 31 Slík gagnrýni 

hefur einna helst komið frá stjórnarandstöðuþingmönnum og þá vegna þess að þeir upplifa 

sig gjarnan áhrifalausa á Alþingi.32 Eins og fyrr segir þá verða lagafrumvörp hér á landi flest til 

á vegum framkvæmdarvaldsins; unnin af sérfræðingum, embættismönnum eða nefndum á 

vegum ráðuneytanna. Gunnar Helgi Kristinsson (2013) sýnir fram á mun á milli Íslands, 

Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar í gerð frumvarpa sem verða að lögum á árunum 2010-2011. 

                                                             
28

 Þorsteinn Magnússon, „Staða Alþingis í meirihlutaþingræði: Niðurstöður,“ í Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 
ritstj. Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 451-
453.  
29 Sama heimild, 454. 
30 Þorsteinn Magnússon, „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdavalds,“ (2005): 42. 
31

 Þorsteinn Magnússon, „Samþætting valdþáttanna og hlutverk Alþingis,“ í Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 
ritstj. Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 363.  
32 Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 363. 
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Í skandinavísku löndunum þremur verður allur lagatexti til innan fagráðuneyta en „á Íslandi 

eru aðeins 61% frumvarpa beinlínis samin þar.“33 Þetta er breyting frá árunum 1997-2004, 

en þá voru 95% lagafrumvarpa sem samþykkt voru á Alþingi frá ríkisstjórninni. Hin 5 % komu 

frá nefndum eða stjórnarþingmönnum.34  

Kröfur hafa verið uppi um að endurskipuleggja stjórnsýsluna þannig að frumkvæði að 

lagasetningu sé í höndum þingsins; það væri gert með því að flytja sérfræðinga 

stjórnarráðsins yfir til þingsins. Með því færi lagasmíð nær eingöngu fram á Alþingi, sem 

hefur hið endanlega löggjafarvald. 35 Þorsteinn Magnússon (2001) segir fyrsta einkenni 

meirihlutaþingræðis vera að „sama pólitíska aflið stýrir Alþingi og Stjórnarráðinu“36 og því er 

erfitt að koma í veg fyrir sterk tengsl á milli forystumanna stjórnmálaflokkanna; þeir geta 

verið bæði í senn formenn stjórnmálaflokka, ráðherrar og þingmenn. 37  Gunnar Helgi 

Kristinsson (2013) bendir á að hefð minnihlutastjórna í Danmörku þýði að þingið hafi náð 

dagskrárvaldi frá ríkisstjórnum og aukið áhrif þingsins þar sem ríkisstjórn „þarf að semja sig í 

gegnum þingið í stað þess að nota meirihlutann til að framfylgja stefnu sinni“.38 Með því er 

verið að benda á að aukin völd þingsins felist ekki endilega í því að hafa frumkvæði að 

lagasetningu og smíði frumvarpa.   

 Lagafrumvörp sem þingmenn flytja eru kölluð þingmannafrumvörp og voru mjög 

algeng á árunum 1945-196039 en síðan þá hefur þeim farið ört fækkandi og stjórnarfrumvörp 

orðið sífellt algengari. Þingmannafrumvörp eru að mestu leyti unnin af þingmönnum sjálfum 

ásamt starfsmönnum þingsins og utanað komandi sérfræðingum.40 Þá eru þau mun algengari 

hjá þingmönnum stjórnarandstöðunnar hverju sinni, þar sem stjórnarþingmenn fylkja sér á 

bakvið stjórnarfrumvörp sem koma frá ráðherrum. Þetta er enn eitt dæmið um hvernig 

meirihlutaþingræði hefur áhrif á hlutverk og starf Alþingis. En Þorsteinn Magnússon (2011) 

bendir þó á að mikilvægt gæðaeftirlit með lagasetningu fari fram á vettvangi þingsins og því 

sé ekki hægt að tala um Alþingi sem einfalda afgreiðslustofnun.41  

                                                             
33

 Gunnar Helgi Kristinsson, „Raunhæf skynsemi eða stefnufálm? Samband þings og framkvæmdarvalds við 
undirbúning opinberrar stefnumótunar,“ Stjórnmál og stjórnsýsla 2.tbl., 9. árg. (2013): 270, Sótt 28. apríl 2014. 
DOI: http://dx.doi.org/10.13177/irpa.a.2013.9.2.1 
34

 Þorsteinn Magnússon, „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdavalds,“ (2005): 49.  
35 Sama heimild, 43. 
36 Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 451. 
37 Sama heimild, 451. 
38 Gunnar Helgi Kristinsson, Stjórnmál og stjórnsýsla, 264. 
39

 Þorsteinn Magnússon, „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdavalds,“ (2005): 44. 
40

 Sama heimild, 44. 
41 Sama heimild, 45. 

http://dx.doi.org/10.13177/irpa.a.2013.9.2.1
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Bæði innan þingflokka og í þingnefndum fer oft fram mikil vinna við þau frumvörp og 

þingsályktanir sem lögð eru fyrir þingið. Innan þingflokkanna fer fram hin pólitíska 

stefnumótun. Þar eru þingsályktunartillögur og frumvörp einnig rædd og taka einhverjum 

breytingum áður en þau eru lögð fyrir þingið. Eftir 1. umræðu eru stjórnarfrumvörp, 

þingmannafrumvörp og þingsályktunartillögur tekin fyrir í nefnd. 42 Fastanefndir þingsins eru 

samsettar af þingmönnum bæði úr stjórn og stjórnarandstöðu. Þingnefndir gegna mikilvægu 

hluverki þar sem þær vega þungt í gæðaeftirliti og endurskoðun á öllum frumvörpum sem 

fara í gegnum þingið.43 Innan þingnefnda fara frumvörp í gegnum mikla skoðun; farið er yfir 

orðalag, lagatæknileg atriði og utanaðkomandi álit eru fengin frá aðilum er tengjast 

málunum.44 Í þessum nefndum sitja þingmenn og meginþorri af þeirra vinnu fer fram í 

þingnefndum.  

2.2.2. Eftirlitshlutverk 

Hugtakið þingeftirlit hefur verið heldur á reiki og ekki náðst að skýra það með nákvæmri 

skilgreiningu í íslenskum stjórnskipunarrétti45 en í fræðilegri umfjöllun hefur eftirfarandi 

skilgreining verið notuð: „Þingeftirlit felst í þeirri endurskoðun og því virka eftirliti sem Alþingi 

hefur með ríkisstjórn og stjórnsýslu.“46  Þingeftirlit er eitt af hlutverkum Alþingis og er fest 

með lögum. Í því felst að endurskoða og yfirfara lagafrumvörp ásamt því að lagfæra og 

endurbæta þau; þar á meðal að hafa reglubundið eftirlit með framkvæmdarvaldinu. 47 

Þingeftirlit beinist nær eingöngu að ráðherrum og ráðuneytum þeirra. Bæði í 54 gr. 

stjórnarskrárinnar og 49. gr þingskaparlaga er greint frá því að þingmaður hafi heimild til að 

fá upplýsingar frá ráðherra um opinber málefni. Þetta gerir þingmaður með því að afhenda 

forseta Alþingis fyrirspurn um málið eða kalla eftir skýrslu. Þá segir í 2. mgr. 49. gr. 

þingskaparlaga að „forseti ákveður svo fljótt sem hann telur sér unnt hvort fyrirspurn skuli 

leyfð eða ekki“.48 Fyrirspurn þarf að vera skýr og vel afmörkuð og má þingmaður óska eftir 

skriflegu eða munnlegu svari. Þar að auki geta þingmenn óskað eftir skýrslum frá ráðherra, 

                                                             
42 Skrifstofa Alþingis, „Alþingi,“ Umsjón: Arna Björk Jónsdóttir og Sólveig K. Jónsdóttir, 4-27, 2010, Sótt 5. 
febrúar 2014. http://www.althingi.is/pdf/Althingi2010_islenska.pdf  
43 Sama heimild, 45.  
44 Sama heimild, 46. 
45 Alþingi, Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Skýrsla vinnuhóps sem forsætisnefnd fól að fara yfir 
núgildandi lagareglur um eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu og leggja mat á hvort breytinga sé þörf 
(Reykjavík: Alþingi, 2009), 14.  
46

 Sama heimild, 14.  
47 Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 364. 
48 Lög um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 http://www.althingi.is/lagas/136a/1991055.html  

http://www.althingi.is/lagas/136a/1991055.html
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spurt þá út í málefni líðandi stundar í utandagskrárumræðum, eða tekið upp í nefnd mál sem 

þeim þykir brýnt að nefna. Þingið hefur einnig heimild til þess að kjósa rannsóknarnefnd til 

að fara yfir afmörkuð mál49 og er Rannsóknarskýrsla Alþingis gott dæmi um slíkt.  

Vegna breytinga á starfsháttum og skipulagi Alþingis hefur aðstaða þingmanna 

batnað mikið og orðið til þess að þingið getur sinnt störfum sínum mun betur en áður. 

Pólitísk samstaða er um meirihlutaþingræðið og hafa þingmenn lagt sitt á vogarskálarnar til 

að styrkja hlutverk Alþingis innan þess. Stór hluti þingmanna er hlynntur 

þingræðisfyrirkomulaginu og þannig hafa umbætur á því orðið að veruleika. 50  Meðal annars 

er reynt að bæta stöðu stjórnarandstöðunnar með því að hún fái aukin áhrif og geti sinnt 

betur eftirlitshlutverki sínu.  

Eitt af megineinkennum meirihlutaræðis er það að „þingeftirlit er og hefur verið fyrst 

og fremst á hendi stjórnarandstöðunnar.“ 51  Það skýrist út frá samtengingu á milli 

löggjafarvalds og framkvæmdarvalds sem reynist um leið vera stærsti vandi 

eftirlitshlutverksins. Þessi samtvinnun gerir stjórnarþingmönnum störf þeirra sem 

eftirlitsaðila ansi snúin því „ekki [er] hægt að gera þá kröfu að stjórnarmeirihlutinn á Alþingi 

hafi eftirlit með sjálfum sér, þ.e. hafi eftirlit með þeim ráðherrum sem sitja í skjóli þess sama 

meirihluta“.52 Fyrir vikið er starf stjórnarandstöðuþingmanna umfangsmikið og mikilvægt, því 

stjórnarandstaðan gegnir lykilhlutverki í þingeftirliti þar sem hún veitir stjórninni mikið og 

nauðsynlegt aðhald. En munurinn á stjórnarþingmanni og stjórnarandstöðuþingmanni er 

einna helst sá að stjórnarandstaðan hefur engin völd, aðeins tæki til að veita aðhald.53 

Hlutverk stjórnarandstöðunnar er að halda uppi stórum hluta eftirlitshlutverksins. 

Stjórnarandstöðuþingmenn eru mun gagnrýnari og duglegri við að senda fyrirspurnir og 

krefjast svara frá ríkisstjórninni. Þá hefur verið aukinn skilningur á stöðu 

stjórnarandstöðunnar og mikilvægi þess að hún fái að starfa af fullum krafti sem virkur 

eftirlitsaðili, eins og mikilvægt er í lýðræðisríki. Eftir að skipulagi Alþingis var breytt þá hefur 

aðstaða þingmanna sömuleiðis tekið breytingum.  

Meirihlutaþingræði leiðir af sér lítið svigrúm fyrir stjórnarþingmenn að gagnrýna og 

veita ríkisstjórninni aðhald, a.m.k. fyrir opnum tjöldum. Eftirlitið snýst þó ekki aðeins um 

                                                             
49 Þorsteinn Magnússon, „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdavalds,“ (2005): 50.  
50 Sama heimild, 455. 
51

 Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 453. 
52

 Sama heimild, 387. 
53 Sama heimild, 387 
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störf ríkisstjórnarinnar heldur einnig um störf stjórnsýslunnar í heild sinni og þar eru 

stjórnarþingmenn ekki síður en stjórnarandstöðuþingmenn í gagnrýnishlutverkinu og benda 

á ýmsa vankanta.54 Segja má að staða stjórnarandstöðunnar á Íslandi hafi styrkst innan 

ramma meirihlutaræðis á undanförnum árum.55 Eitt af þeim atriðum sem hægt er að nefna í 

þessu samhengi eru þær tillögur sem uppi hafa verið um að „veita stjórnarandstöðunni aukin 

færi á að hafa áhrif á afgreiðslu mála og gera henni enn betur fært að rækja aðhalds- og 

eftirlitshlutverk sitt“.56 Þá hefur ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks sem tók við 

vorið 2013 undir forystu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar tekið þátt í því að styrkja 

stjórnarandstöðuna innan þingsins. Það hefur verið gert til að mynda með því að skipa 

stjórnarandstöðuþingmanninn Ögmund Jónasson, úr Vinstri grænum, sem formann 

stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. 57  Sigríður Ingibjörg Ingadóttir þingmaður 

Samfylkingarinnar, sem einnig í stjórnarandstöðu, er formaður velferðarnefndar.58 Ásamt því 

gegna fjölmargir stjórnarandstöðuþingmenn hlutverki varaformanns og annars varaformanns 

í fastanefndum þingsins.  

Megintilgangur þingeftirlits er aðhald og eftirlit með ákvörðunum sem teknar eru af 

ríkisstjórn og störfum stjórnsýslunnar í heild sinni.59 Eftirlitið felur einnig í sér að „kanna 

hvort farið hafi verið að lögum og öðrum reglum við stjórnarframkvæmdina“ og fellur það 

undir ytra eftirlit þingsins. Umboðsmaður Alþingis og Ríkisendurskoðun eru þær stofnanir á 

vegum þingsins sem sjá um ytra eftirlit.60 Markmið þingeftirlits ríma við tilgang eftirlitsins, að 

stjórnvöld fari að lögum og reglum við beitingu valds. Þá eru mörg atriði sem hægt er að 

nefna sem heyra undir markmið þingeftirlits, eins og að „vernda réttindi og frelsi 

borgaranna“ ásamt því að rannsaka kvartanir kjósenda vegna stjórnarframkvæmda; bæði frá 

eintaklingum, hagsmunaaðilum og fyrirtækjum, en Umboðsmaður Alþingis sér þá einna helst 

                                                             
54

 Þorsteinn Magnússon, „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdavalds,“ (2005): 52. 
55 Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 455. 
56 Sama heimild, 455.  
57 Nefndarseta: stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, Vefútgáfa Alþingistíðinda http://www.althingi.is/dba-
bin/nefnm.pl?nemenu=1&nefnd1=se&lthing=. (sótt 26. Mars 2014). 
58 Nefndarseta: velferðarnefnd, Vefútgáfa Alþingistíðinda http://www.althingi.is/dba-
bin/nefnm.pl?nemenu=1&nefnd1=vf&lthing=.  (sótt 26. mars 2014). 
59 Bergþóra Rúnarsdóttir, „Rannsóknar- og eftirlitsnefndir Alþingis og breska þjóðþingsins. Þáttur þeirra í 
þingeftirliti.“ (Lokaverkefni til ML gráðu í lögfræði, Háskólinn á Bifröst, 2013), 8.  
60

 Alþingi, Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Skýrsla vinnuhóps sem forsætisnefnd fól að fara yfir 
núgildandi lagareglur um eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu og leggja mat á hvort breytinga sé þörf 
(Reykjavík: Alþingi, 2009), 25.  

http://www.althingi.is/dba-bin/nefnm.pl?nemenu=1&nefnd1=se&lthing
http://www.althingi.is/dba-bin/nefnm.pl?nemenu=1&nefnd1=se&lthing
http://www.althingi.is/dba-bin/nefnm.pl?nemenu=1&nefnd1=vf&lthing
http://www.althingi.is/dba-bin/nefnm.pl?nemenu=1&nefnd1=vf&lthing
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um slíkar kvartanir.61 Segja má að hér á landi snúist þingeftirlit fyrst og fremst um að 

endurskoða og yfirfara lagafrumvörp, vegna þess að öll veigamestu frumvörpin eru smíðuð 

utan þingsins, í ráðuneytunum á vegum ríkisstjórnarinnar. Slíkt eftirlit fer fram í 

þingflokkunum, í fastanefndum og á þingfundum.62 

2.2.3. Umræðuhlutverk 

Ásamt löggjafar- og eftirlitshlutverkinu er Alþingi jafnframt umræðuvettvangur um pólitísk 

málefni líðandi stundar. Með því verður Alþingi miðpunktur pólitískrar umræðu og má líta á 

þetta hlutverk sem alveg sjálfstætt frá hinum tveimur.63 Umræðuhlutverk Alþingis er fest í 

stjórnarskrá, bæði sem „pólitískur umræðuvettvangur um opinber málefni“64 en einnig 

stendur í 44. gr. stjórnarskrárinnar að lagafrumvörp skuli fara í gegnum þrjár umræður á 

Alþingi áður en þær eru samþykktar. Umræður skipa stóran sess í starfi Alþingis, en sem 

dæmi má nefna  lagafrumvörp, þingsályktunartillögur, skýrslur ráðherra og munnleg svör 

ráðherra við fyrirspurnum. Einnig taka utandagskrárumræður stórt pláss í umræðum á 

Alþingi.65  

 Umræðuhlutverki Alþingis er aðallega sinnt á þingfundum. Þeir eru opnir almenningi í 

gegnum fjölmiðla, en einnig er hægt að horfa á beina útsendingu frá þingfundum á netinu.

  Umræður á Alþingi eru mikilvægar og eitt helsta gildi þeirra er að þar koma fram ólík 

sjónarmið um málefni þjóðfélagsins hverju sinni. Þá er þetta eitt helsta tæki þingmanna til að 

koma skoðunum sínum á framfæri og ekki síst stjórnarandstöðuþingmanna. Umræður á 

Alþingi hafa mikið að segja fyrir lýðræðið í landinu og því mikilvægt að sú umræðuhefð sem 

hefur myndast á Alþingi verði ekki skert með því að takmarka ræðutíma þingmanna.66 

 Eitt af megineinkennum hins íslenska meirihlutaþingræðis er að umræðuhefðin á 

Alþingi hefur mótast af átakastjórnmálum. 67  Merihlutaþingræði byggir á tvípólun í 

stjórnmálum; á Alþingi situr stjórn og stjórnarandstaða. Átakastjórnmál lýsa sér þannig að ef 

ágreiningur kemur upp á milli stjórnar og stjórnarandstöðu um einstaka mál þá er valdbeiting 

notuð í krafti meirihlutans í stað þess að gera málamiðlun og semja um málin. Ein helsta 

birtingarmynd átakastjórnmála er málþóf. Það er eitt af tækjum stjórnarandstöðunnar til að 

                                                             
61 Sama heimild, 15.  
62 Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 373. 
63 Sama heimild, 403. 
64 Þorsteinn Magnússon, „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdavalds,“ (2005): 53.  
65

 Sama heimild, 53.   
66

 Sama heimild, 53.   
67 Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 452. 
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tefja að mál komist á dagskrá og fari til umræðu eða til að stöðva þingmál.68 Málþóf hefur 

verið hluti af umræðuhefðinni á Alþingi allt frá því snemma á 20. öld og einskorðar sig ekki 

við einhvern ákveðinn flokk, heldur fylgir þeim sem sitja í stjórnarandstöðu hverju sinni. 

Sumir þingmenn hafa haldið því fram að þetta sé hluti af lýðræðinu og eðlileg afleiðing 

meirihlutaþingræðis.69 

 Eins og fram hefur komið þá kemur yfirgnæfandi hluti þingmála frá ríkisstjórninni. 

Þrátt fyrir það fer „um þriðjungur umræðutímans í mál sem sett eru fram að frumkvæði 

stjórnarandstöðunnar“.70 Utandagskrárumræður verða sífellt stærri partur af umræðum í 

þingsal, þar sem málefni líðandi stundar eru rædd. Allir þingmenn taka þátt í 

utandagskrárumræðum en stjórnarandstaðan er mun meira áberandi þátttakandi þar sem 

umræðurnareru iðulega að frumkvæði hennar. Stjórnarandstaðan er mjög virk við að benda 

á málefni sem hafa verið umfangsmikil í fjölmiðlum eða gagnrýna ríkisstjórnina hverju sinni.71 

Tilgangur utandagskrárumræðna er iðulega sá að benda á málefni líðandi stundar og „fá 

fram afstöðu ráðherra til málsins og inna hann eftir því hvernig ríkisstjórnin eða ráðuneyti 

ætlar að bregðast við“.72 

2.2.4. Hlutverk þingmanna  

Hlutverk þingmannsins er fjölbreytt og mun umfangsmeira en það sem fer fram inni á þingi, 

eins og að starfa í nefndum og sitja þingfundi. Hlutverk hvers og eins þingmanns ræðst mikið 

af þeirri stöðu sem hann er í; hvernig hann er kosinn á þing, hversu lengi hann hefur starfað á 

þingi og hvert samband hans við framkvæmdarvaldið er eða hefur verið.73 Segja má að 

hlutverk þingmanna sé það sama og hlutverk Alþingis; löggjafarhlutverk, eftirlitshlutverk og 

umræðuhlutverk. Hins vegar bætist við þetta fulltrúahlutverk, því hver þingmaður er fulltrúi 

úr sínu kjördæmi og þarf að sinna ákveðnum tengslum við það og sína kjósendur. Þingmenn 

sækja umboð sitt til kjósenda, þar sem við búum við fulltrúalýðræði.74 Þar af leiðandi er það 

hluti af starfi þingmannsins að sinna kjósendum í því kjördæmi sem hann kemur frá. Það er 

gert með því að hitta kjósendur t.d. á fundum og vinnustöðum, ræða við þá í síma og svara 

                                                             
68

 Sama heimild, 408. 
69

 Sama heimild, 408-409. 
70 Þorsteinn Magnússon, „Alþingi í ljósi samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdavalds,“ (2005): 54.  
71 Sama heimild, 54.  
72 Alþingi, Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Skýrsla vinnuhóps sem forsætisnefnd fól að fara yfir 
núgildandi lagareglur um eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu og leggja mat á hvort breytinga sé þörf 
(Reykjavík: Alþingi, 2009), 155.  
73

 Johnson, The Role of Parliament in Government, 2.  
74 Alþingi, „Um hlutverk Alþingis,“ http://www.althingi.is/vefur/um_althingi_hlutverk.html (sótt 2. apríl 2014).  

http://www.althingi.is/vefur/um_althingi_hlutverk.html
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tölvupóstum svo fátt eitt sé nefnt. Þingmenn bjóða sig fram fyrir stjórnmálaflokk og þurfa 

þeir því jafnframt að rækta samband sitt við flokksmenn með því að mæta á málefnafundi og 

samkomur á vegum flokksins. Þeir þurfa einnig að taka þátt í alþjóðastarfi, ráðstefnum og 

fleiri viðburðum.75 Eins og sjá má er starf þingmannsins, hvort sem hann er í stjórn eða 

stjórnarandstöðu, mjög viðamikið og fjölbreytt. 

Í 10. gr. þingskaparlaga er greint frá starfstíma þingsins og hvenær þingmenn skuli 

vera að störfum yfir árið. Þar segir að sumarhlé sé frá 1. júlí til 10. ágúst en stundum hefur 

sumarþing einnig verið að störfum. Á þeim tíma sem hlé er á störfum þingsins eru 

þingnefndir ekki starfandi, en kalla má saman nefndir ef „brýn nauðsyn krefji“.76 Að öðru 

leyti greina þingskaparlög frá starfstíma þingsins, sem er skipt upp í fjórar annir; haustþing, 

vetrarþing, vorþing og þing- og nefndarfundi í september. Þrátt fyrir að starfstími þingsins líti 

út fyrir að vera stuttur þá er starf þingmannsins mun umfangsmeira heldur en það sem er 

fest í þingskaparlögum. 

Hlutverk stjórnarandstöðunnar er umfangsmeira en stjórnarþingmanna að því leyti til 

að þingmenn hennar taka mun virkari þátt í eftirlitshlutverki þingsins, eins og greint var frá í 

kaflanum Eftirlitshlutverk fyrr í þessari ritgerð.77 Eftirlit stjórnarandstöðunnar er mikilvægt 

fyrir „lýðræðislega stjórnarhætti“78 og myndar umhverfi sem byggir á gagnrýni um málefnin 

og allt er þetta „þáttur í því að stuðla að opnara stjórnkerfi“.79 Stjórnarandstaðan er iðulega 

minnihluti þingmanna, en þessi minnihluti þarf að dreifa sér á allar nefndir til að taka fullan 

þátt í eftirlitshlutverkinu. Þótt það hljómi e.t.v. þversagnakennt er starf 

stjórnarandstöðuþingmannsins valdalítið en um leið mikilvægt og mjög umfangsmikið.  

2.2.5. Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir helstu einkenni þingræðisfyrirkomulagsins og hlutverk þingsins og 

þingmanna. Þingræði kemur upphaflega frá Bretlandi og megineinkenni þess er að 

ríkisstjórnin þarf að sækja umboð sitt til þingsins. Eftir að hafa farið yfir þrjú hlutverk Alþingis, 

löggjafar-, eftirlits- og umræðuhlutverk, má sjá hversu viðamikil þau eru. Meðfram þeirri 

yfirferð má sjá hversu umfangsmikið starf þingmannsins er. Þingmenn samanstanda af stjórn 

og stjórnarandstöðu. Hlutverk þeirra er mismunandi þar sem stjórnarandstaðan heldur uppi 

                                                             
75 Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 392. 
76 http://www.althingi.is/lagas/136a/1991055.html 
77

 Þorsteinn Magnússon, Þingræði á Íslandi Samtíð og saga, 389. 
78

 Sama heimild, 389. 
79 Sama heimild, 389. 
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stórum hluta eftirlitshlutverks þingsins, með því að senda fyrirspurnir og ábendingar til 

ríkisstjórnarinnar. Staða stjórnarandstöðunnar hefur verið til umræðu og vilji hefur verið fyrir 

því að styrkja stöðu hennar enn frekar. Í næsta kafla verður talað um hlutverk 

aðstoðarmanna þingmanna og formanna stjórnarandstöðuflokka. Þar verður farið yfir 

uppruna og einkenni þess kerfis.  
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3. Kafli. Aðstoðarmannakerfi sett á stokk 

Eins og fram kom í síðasta kafla er hlutverk þingmannsins viðamikið og fjölbreytilegt. Þá 

vaknar sú spurning hvort mögulegt sé fyrir 63 þingmenn, þar sem 9 þingmenn gegna 

ráðherraembætti og tilheyra framkvæmdarvaldinu (árið 2014), að sinna lögbundnum 

störfum Alþingis? Er mögulegt fyrir alþingismenn að sinna störfum eins og þingeftirliti og 

lagasetningu þegar þeir eru ekki fleiri og svo mörg önnur verkefni hvíla á þeim, svo sem 

tenging við kjördæmið og margt fleira. Þá vaknar einnig sú spurning hvort ekki sé æskilegt að 

hver þingmaður hafi aðstoðarmann, sérstaklega þegar horft er til allra þeirra aðstoðarmanna 

og starfsmanna sem eru í ráðuneytum og sinna framkvæmdarvaldinu. Árið 2008 var vísir að 

slíku kerfi tekinn upp þegar Sturla Böðvarsson, fyrrverandi forseti Alþingis lagði fram 

frumvarp að breytingum á þingskaparlögum, en betur verður farið yfir það mál í næsta kafla. 

3.1. Upphaf aðstoðarmannakerfisins 

Þingskaparlög segja til um hvernig Alþingi skal starfa og um leið hvernig þingmenn skulu haga 

sinni vinnu. Við stjórnarskrárbreytingu árið 1991 tók Alþingi miklum breytingum og varð að 

einni deild en fyrir þann tíma starfaði Alþingi í tveimur deildum. Samhliða þessum 

breytingum voru sett ný heildarlög um þingsköp Alþingis.80 Allt frá 1991 hefur verið reynt að 

breyta þingskaparlögum og betrumbæta þau til að mynda sterkara þing og gera vinnu 

þingmanna sem árangursríkasta. Breytingar voru gerðar árið 1992, 1993 og sú síðasta árið 

200781 en þá voru gerðar töluverðar breytingar á þingskaparlögum. Þær breytingar snertu 

bæði þingskaparlög og „bætta starfsaðstöðu stjórnarandstöðunnar og tillögur um bætta 

aðstöðu þingmanna dreifbýliskjördæmanna“.82  

 Eftir Alþingiskosningarnar 2007 mynduðu Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin 

ríkisstjórn og Sturla Böðvarsson var kjörinn forseti Alþingis. Í setningarræðu Sturlu lagði hann 

línurnar um hvernig breytingar hann vildi sjá á þingskaparlögum. Hann hafði í huga að hrinda 

í framkvæmd breytingum um haustið eftir að undirbúningsvinna færi fram um sumarið sem 

varð síðan raunin. Sturla lagði í ræðu sinni mikla áherslu á að bæta aðstöðu þingmanna, og 
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 Sturla Böðvarsson, „Breytingar á þingskapalögum og eftirlitshlutverk Alþingis,“ (2010): 7.  
81 Lög um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 http://www.althingi.is/lagas/136a/1991055.html  
82 Sturla Böðvarsson, „Breytingar á þingskapalögum og eftirlitshlutverk Alþingis,“ (2010): 11.  
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þá ekki síst landsbyggðarþingmanna, í kjölfar kjördæmabreytingarinnar 1999 sem kosið var 

eftir frá og með alþingiskosningunum 2003.83 84 Þá segir í setningarræðu Sturlu: 

 
Öllum má ljóst vera að aðstæður þingmanna til að rækja hlutverk sitt eru 
mjög ólíkar. Þingmenn í Norðvesturkjördæmi, Norðausturkjördæmi og 
Suðurkjördæmi búa við þær aðstæður að ferðast hundruð kílómetra til þess 
að komast milli kjördæmamarka og sinna eðlilegri og nauðsynlegri vinnu 
sinni við að halda tengslum og skynja og skilja kjör og aðstæður íbúanna og 
halda þeirri pólitísku tengingu við kjósendur sem nauðsynleg er.85 
 

Vinna fór fram um breytingar á þingskapalögum í samvinnu við alla stjórnmálaflokka á þingi 

nema Vinstri græna.86 Margar breytingar áttu sér stað á störfum þingsins eftir endurskoðun á 

þingskapalögum. Í þessari ritgerð verður aðeins fjallað um þær breytingar sem snerta bætta 

aðstöðu þingmanna með ráðningu aðstoðarmanna. 

3.2. Frumvarp að lögum og reglur um aðstoðarmenn  

Bætt starfsaðstaða þingmanna og þá aðallega stjórnarandstöðuþingmanna var mönnum 

ofarlega í huga þegar breytingar á þingskapalögum voru í vinnslu. Ráðstafanir voru gerðar og 

samkomulag var m.a. um að formenn stjórnarandstöðuflokka fengju aðstoðarmenn í fullt 

starf og að þingmenn Norðvestur-, Norðaustur- og Suðurkjördæmis fengju bætta 

starfsaðstöðu með ráðningu aðstoðarmanna í hlutastarf.87 Aðstoðarmenn þingmanna úr 

landsbyggðarkjördæmunum þremur tengjast einnig kjördæmabreytingunum árið 2003. Þá 

var hugsunin sú að hver þingmaður fengi aðstoðarmann „með hliðsjón af því hve landstór 

þessi kjördæmi eru og erfið yfirferðar af þeim sökum“.88 Upphaflega áttu þingflokkar að fá 

fjármuni til að ráða aðstoðarmenn til þingmanna, en ákveðið var að hver þingmaður gæti 

ráðið til sér aðstoðarmann beint og án aðkomu þingflokksins. Ekki var um að ræða fullt 

stöðugildi aðstoðarmanns þingmanns úr landsbyggðarkjördæmunum þremur heldur áttu 

þingmenn að sameinast um einn aðstoðarmann.89 

 Fyrsti flutningsmaður frumvarps til laga um breytingu á lögum um þingfararkaup 

alþingismanna og þingfarakostnað, nr. 88/1995, með síðari breytingum, var þáverandi forseti 

                                                             
83 Ný kjördæmaskipan, Vefútgáfa Alþingistíðinda 
http://www.althingi.is/dbabin/nefnm.pl?nemenu=1&nefnd1=se&lthing=. (sótt 9. apríl 2014). 
84 Sturla Böðvarsson, „Breytingar á þingskapalögum og eftirlitshlutverk Alþingis,“ (2010): 17.  
85 Sama heimild, 10.  
86 Sama heimild, 12.  
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 Sama heimild, 14.  
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 Sama heimild, 14.  
89 Sama heimild, 14-15.   
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Alþingis, Sturla Böðvarsson. Frumvarpið var þverpólitískt og aðrir flutningsmenn þess voru 

þau Ásta R. Jóhannesdóttir, Kjartan Ólafsson, Einar Már Sigurðsson, Magnús Stefánsson og 

Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Í 2. mgr 1. gr. frumvarpsins segir: „Alþingismanni er heimilt að 

ráða sér aðstoðarmann eftir nánari reglum sem forsætisnefnd Alþingis setur og veitt er fé til 

á fjárlögum hvers árs“. Greint er frá því í frumvarpinu að forsætisnefnd Alþingis muni setja 

reglur um starfskjör og aðstöðu aðstoðarmanna.90 Í greinargerð sem fylgir með frumvarpinu 

er einnig útskýrður tilgangur þess að setja á stofn aðstoðarmannakerfi, sem er að bæta 

starfsaðstöðu þingmanna eins og áður hefur komið fram.  

 Aðstoðarmannsstöðu er ekki nauðsynlegt að auglýsa opinberlega, heldur mega 

þingmenn ráða til sín þá aðstoðarmenn eftir eigin hentugleikum. Í greinargerðinni er þó 

sérstaklega tekið fram að „óheimilt verður að ráða sem aðstoðarmann náið skyldmenni 

alþingismanns“.91 Greinargerðin fer fram á það að forsætisnefnd Alþingis setji reglur um 

aðstoðarmenn alþingismanna.92 

Reglur um starfskjör og starfsaðstöðu aðstoðarmanna voru samþykktar á Alþingi 12. 

mars 2008 og öðluðust gildi 15. mars sama ár. 93  Í þeim kemur fram að formenn 

stjórnmálaflokka sem eru ekki ráðherrar og eru rétt kjörnir á þing, hafi heimild til þess að 

ráða sér aðstoðarmann í fullt starf. Þá hafi alþingismenn úr landsbyggðar kjördæmunum 

þremur sem eru ekki formenn eða ráðherrar, heimild til að ráða sér aðstoðarmann í 33% 

starf. Þá fela reglurnar í sér heimild fyrir því að fleiri en einn þingmaður ráði til sín 

aðstoðarmann sem er þá í hærra starfshlutfalli.  

Aðstoðarmaður þingmanns og formanns á aðeins að vinna í þágu þingmannsins, sem 

þýðir að hann skal ekki sinna persónulegum erindagjörðum fyrir þingmanninn. Þá segir í 4. gr. 

að „[a]lþingismaður ræður störfum aðstoðarmanns og ákveður verkefni hans“.94 Þar af 

leiðandi gefa reglurnar þingmönnum frjálsar hendur með hvernig viðkomandi þingmaður vill 

nýta starfskrafta aðstoðarmannsins. Munurinn á starfi aðstoðarmanna þingmanna annars 

                                                             
90 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað, nr. 88/1995, 
með síðari breytingum. Þskj. 654, 403. mál, 2007-2008. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/135/s/0654.html (sótt 10.apríl 2014).  
91 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað, nr. 88/1995, 
með síðari breytingum. Þskj. 654, 403. mál, 2007-2008. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/135/s/0654.html (sótt 10.apríl 2014).  
92 Reglur um aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka og alþingismanna úr Norðvestur-, 
Norðaustur- og Suðurkjördæmi, Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/vefur/reglur_adstodarmenn.html (sótt 18.janúar 2014). 
93

 Sama heimild.  
94 Sama heimild.  

http://www.althingi.is/altext/135/s/0654.html
http://www.althingi.is/altext/135/s/0654.html
http://www.althingi.is/vefur/reglur_adstodarmenn.html
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vegar og formanna hins vegar felst einna helst í starfsaðstöðu þeirra. Gert er ráð fyrir því í 

reglunum að aðstoðarmaður formanns hafi skrifstofu á vegum Alþingis í Reykjavík. 

Aðstoðarmaður þingmanns fær hins vegar, auk fastra launa sinna, styrki til að koma sér á 

milli staða innan kjördæmisins og reksturs farsíma og skrifstofu sem staðsett er í 

kjördæminu. 95  Gert er ráð fyrir því að aðstoðarmenn þingmanna úr 

landsbyggðarkjördæmunum þremur séu staðsettir í kjördæmi þess þingmanns sem þeir 

vinna fyrir.   

3.3. Aðstoðarmannakerfið lagt niður að hluta til 

Eftir efnahagshrunið 2008 þurftu stjórnvöld að hagræða í ríkisrekstri. Á fundi forsætisnefndar 

Alþingis, undir stjórn þáverandi forseta Alþingis Ástu R. Jóhannesdóttur,96 var samþykkt þann 

9. júní 2009 „tímabundin frestun á greiðslu launa- og starfskostnaðar aðstoðarmanna 

alþingismanna“.97 Þá segir í bókuninni að þetta eigi aðeins við um aðstoðarmenn þingmanna 

úr Norðvestur-, Norðaustur- og Suðurkjördæmi en ekki um aðstoðarmenn formanna 

stjórnmálaflokka. Formenn stjórnmálaflokka hafa því ennþá heimild samkvæmt 1. gr reglna 

um aðstoðarmenn, til að ráða sér aðstoðarmann í fullt starf.98 Heimild alþingismanna til að 

ráða sér aðstoðarmann í hlutastarf varði þannig einungis í tæpa 15 mánuði.  

3.4. Samantekt 

Aðstoðarmannakerfi fyrir þingmenn og formenn stjórnarandstöðuflokka var sett á laggirnar 

til þess að bæta stöðu þingmanna, ekki síst þeirra í stjórnarandstöðunni. Vegna 

kjördæmabreytinganna sem tóku gildi í kosningunum 2003 varð erfiðara fyrir 

landsbyggðarþingmenn að vera í tengslum við svo stórt kjördæmi. Þess vegna var reynt að 

koma til móts við þingmennina með því að veita þeim heimild til að ráða sér aðstoðarmann í 

hlutastarfi sem hafði vinnuaðstöðu í kjördæminu. Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 var 

aðstoðarmannakerfi þingmanna lagt af en formenn stjórnarandstöðuflokka hafa enn heimild 

til að ráða til sín aðstoðarmann. 

                                                             
95 Sama heimild. 
96 Ásta R. Jóhannesdóttir – þingsetutímabil og embætti, Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/dba-
bin/thms.pl?ktmenu=1&knt1=1610493369 (sótt 20. apríl 2014). 
97 Tímabundin frestun á greiðslu launa- og starfskostnaðar aðstoðarmanna alþingismanna, Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/vefur/samthykkt_adstodarmenn.html  (sótt 18. janúar 2014).  
98 Sama heimild. 

http://www.althingi.is/dba-bin/thms.pl?ktmenu=1&knt1=1610493369
http://www.althingi.is/dba-bin/thms.pl?ktmenu=1&knt1=1610493369
http://www.althingi.is/vefur/samthykkt_adstodarmenn.html
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4. Kafli. Rannsókn, gögn og aðferð. 

Rannsóknin sem um ræðir í tengslum við þessa ritgerð var megindleg. Gerður var 

spurningalisti sem var sendur til þeirra sem hafa gegnt starfi aðstoðarmanns þingmanns eða 

formanns stjórnmálaflokks í stjórnarandstöðu. Spurningalistanum var skipt í tvennt, annars 

vegar 19 skylduspurningar og hins vegar 4 valspurningar. Skylduspurningarnar voru aðallega 

bakgrunnsspurningar og um vinnuaðstöðu og hvert var farið eftir að starfinu lauk. 

Valspurningarnar voru persónulegri, en til dæmis var spurt hvernig aðstoðarmönnum líkaði 

starfið. Spurningaalistann er hægt að nálgast í viðauka 2 aftast í ritgerðinni. 

Nafnalisti yfir þá aðila sem gegnt hafa embætti aðstoðarmanns þingmanns eða 

formanns stjórnmálaflokks í stjórnarandstöðu var fenginn frá skrifstofu Alþingis. Nafnalistinn 

reyndist við nánari athugun vera að mörgu leyti rangur og mikil vinna fór í að leiðrétta hann 

og fá rétt nöfn aðstoðarmanna, fyrir hverja þeir störfuðu og fyrir hvaða flokk.99 Haft var 

samband við fólk ýmist í gegnum síma, samskiptaforritið Facebook eða tölvupóst til þess að 

fá tölvupóstfang hjá fólki og til að kynna rannsóknina. Alls ómögulegt reyndist að ná í fjóra 

einstaklinga.  

Af þeim 40 einstaklingum sem gegnt hafa starfi aðstoðarmanns fengu því 36 

einstaklingar könnunina í hendur. Spurningalistinn100 var settur upp í könnunarforrit á vegum 

Google og sendur með tölvupósti til viðkomandi aðila. Eftir að könnunin var send út var 

ítrekun send í nokkrar vikur á eftir til að tryggja nægt svarhlutfall, en það varð á endanum 

72% sem verður að teljast nokkuð góðar heimtur.101 Af þeim 40 sem gegnt hafa embætti 

aðstoðarmanns má sjá á svarhlutfall þeirra eftir flokkum á mynd 1, en erfiðast var að ná í 

fyrrum aðstoðarmenn þingmanna úr Vinstri Grænum. 

Eftir að svör fengust frá 26 aðilum var unnið með niðurstöðurnar. Ásamt 

könnunarforriti Google var notast við Excel reikniforrit til að vinna breyturnar og setja 

niðurstöðurnar upp myndrænt. Þrjár breytur, svarhlutfall, aldur og kyn, voru unnar með alla 

40 aðstoðarmennina í huga, þar sem slíkar upplýsingar liggja fyrir. Til að finna aldur á þeim 

14 sem svöruðu ekki könnuninni voru upplýsingar fundnar hjá Þjóðskrá. 

 

                                                             
99

 Sjá í viðauka 2.  
100

 Sjá í viðauka 2.  
101 Þá er miðað við þá 26 aðila sem svöruðu könnuninni, af þeim 36 sem fengu hana senda. 
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Mynd 1 – Svarhlutfall aðstoðarmanna eftir stjórnmálaflokkum. Þýði 40.  

  

4.1. Bakgrunnur aðstoðarmanna 

Í þessum kafla verður aldur og kyn skoðað hjá öllum þeim sem gegnt hafa starfi 

aðstoðarmanns frá 12. mars 2008102 til febrúar 2014. Einnig verða menntun og fyrra starf 

þeirra 26 aðila sem tóku þátt í könnunninni skoðuð.  

4.1.1. Aldur aðstoðarmanna við upphaf starfs 

Skoðaður var aldur allra þeirra 40 aðila sem gegnt hafa stöðu aðstoðarmanns þingmanns eða 

formanns. Miðað er við aldur fólks þegar það hóf störf. Upplýsingar um þá 14 sem ekki 

svöruðu könnuninni voru fengnar með því að fletta þeim upp í þjóðskrá. Eins og sjá má á 

mynd 2 er algengast að aðstoðarmenn séu á aldursbilinu 30-45 ára þegar þeir hefja störf, 

eða 58%103 af öllum þeim sem hafa starfað sem aðstoðarmenn. Meðalaldur aðstoðarmanna 

er 35 ár. Þegar meðalaldur er skoðaður út frá flokkum er ekki mikill munur á aldri 

aðstoðarmanna. Þar er Björt framtíð lægst með meðalaldur upp á 24 ár og Frjálslyndi 

flokkurinn hæstur með 47 ár. Hinir flokkarnir eru á bilinu 31-39 ár. Segja má að ungt fólk sé 

frekar valið til starfa sem aðstoðarmenn þar sem 11 einstaklingar eru á aldrinum 20-30 ára á 

meðan 8 einstaklingar eru valdir á breiðara aldursbili, 46-55 ára.  

 

                                                             
102 Lög um breytingu á lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað, nr. 88/1995, með síðari 
breytingum nr. 8/2008 http://www.althingi.is/altext/135/s/0766.html  
103 Það eru 23 einstaklingar. 
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Mynd 2 –Aldur aðstoðarmanna. Þýði: 40.  

 

4.1.2. Kyn 

Kyn allra þeirra 40 einstaklinga sem hafa starfað sem aðstoðarmenn er skoðað, líkt og 

aldurinn. Þá má sjá að kynjahlutföll eru frekar jöfn og ekki ólík því sem þekkist á þingi. Eins og 

sjá má á töflu 1 er hlutfall karla sem hafa gegnt stöðu aðstoðarmanns 57,5% á móti 42,5% 

hlutfalli kvenna. Þetta verða að teljast jöfn hlutföll miðað við aðstoðarmenn ráðherra 

árunum 1971 til 2008, en Gestur Páll Reynisson tók saman kynjahlutföll þeirra 156 sem 

gegndu hafa því embætti á því tímabili. Þar var hlutfall karla 77,9% á móti 21,3% kvenna.104  

 

Kyn Fjöldi Hlutfall 

Karl 23 57,5% 

Kona 17 42,5% 

Samtals 40 100,0% 
Tafla 1 – Kyn aðstoðarmanna. Þýði: 40. 

 

Þegar kyn er skoðað út frá stjórnmálaflokki þá má sjá á mynd 3 að dreifing milli kynja 

er nokkuð jöfn, en einna helst sker Framsóknarflokkurinn sig úr með 8 karla á móti 3 konum. 

Hjá öðrum flokkum eru jafn margir karlar og konur sem hafa gegnt embætti, en bæði hjá 

Sjálfstæðisflokki og Samfylkingu hafa kvenkyns aðstoðarmenn verið einum fleiri.  

 

                                                             
104

 Gestur Páll Reynisson, „Aðstoðarmenn ráðherra. Bakgrunnur, hlutverk og frami.“ (BA ritgerð, Háskóli Íslands, 
2009), 41. 
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Mynd 3 – Kyn aðstoðarmanna eftir stjórnmálaflokkum. Þýði: 40.  

 

4.1.3. Menntun 

Þegar menntun aðstoðarmanna var skoðuð voru einungis teknir fyrir þeir 26 sem tóku þátt í 

könnuninni. Spurt var um hæstu gráðu sem viðkomandi hefði lokið. Eins og sjá má á mynd 4 

er algengast að aðstoðarmenn séu með  M.A./M.S. menntun. Þeir sem lokið hafa 

háskólamenntun eru lang stærstur hluti þeirra sem gegna stöðu aðstoðarmanns, 19 

einstaklingar eða 73% þeirra sem tóku þátt í könnuninni. Hins vegar skal taka fram að enginn 

þátttakenda er með doktorsgráðu og þess vegna er sú breyta ekki á mynd 4. Einn 

einstaklingur var með annars konar menntun og heyrir undir breytuna Annað, og er sá 

einstaklingur með próf frá Iðnskóla sem tækniteiknari.  

 

 
Mynd 4 – Menntun aðstoðarmanna. Þýði: 26. 
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Þegar horft er á menntun eftir stjórnmálaflokkum er ekki mikill munur milli flokka, 

heldur frekar jöfn dreifing. Sjá má á töflu 2 að enginn einn flokkur sker sig úr þegar horft er til 

menntunar aðstoðarmanna. Þó að flestir séu með M.A./M.S. menntun þá einskorðast það 

ekki við einhvern einn flokk. Þegar menntun aðstoðarmanna þingmanna og formanna 

stjórnmálaflokka er borin saman við menntun aðstoðarmanna ráðherra, eins og Gestur Páll 

Reynisson fór yfir í BA ritgerð sinni, þá má sjá augljósan mun á milli flokka og hvers konar 

menntun aðstoðarmennirnir hafa klárað. Þar höfðu flestir aðstoðarmenn á vinstri væng 

stjórnmálanna klárað háskólanám, og aðstoðarmenn Sjálfstæðisflokks voru með hæsta 

menntunarhlutfallið á móti því lægsta hjá Framsóknarflokknum.105 Í töflu 2 sést að lítill sem 

enginn munur er á milli flokka og menntunar aðstoðarmanna. 

 

  Gagnfræðipróf Stúdentspróf B.A./B.S.  M.A./M.S Annað Alls 

Sjálfstæðisflokkurinn   1 1 4 1 7 

Framsóknarflokkurinn   2 2 3   7 

Samfylkingin     2 3   5 

Vinstri Grænir   1 1     2 

Frjálslyndi flokkurinn 1     1   2 

Björt framtíð 1         1 

Píratar       1   1 

Hreyfingin     1     1 

Samtals 2 4 7 12 1 26 
Tafla 2 – Menntun aðstoðarmanna eftir stjórnmálaflokkum. Þýði: 26.  

 

4.1.4. Fyrri starfsvettvangur og reynsla af fjölmiðlum 

Aðstoðarmenn þingmanna og formanna stjórnmálaflokka í stjórnarandstöðu koma úr ýmsum 

áttum. Fyrri störf þeirra voru skoðuð og flokkuð niður í fjóra liði. Flokkarnir eru: 

einkafyrirtæki, opinber fyrirtæki eða stofnanir, nám og fjölmiðlun. Flestir unnu störf hjá hinu 

opinbera, eða 42%, og næst flestir hjá einkafyrirtækjum, eða 35%. Fæstir voru í námi áður en 

þeir hófu störf, eða 12%. 

Sérstaklega var spurt hvort menn hefðu einhvern tímann á starfsferli sínum unnið við 

fjölmiðla. Sérstaklega var spurt um þennan tiltekna starfsvettvang til að sjá hvort þingmenn 

                                                             
105

 Gestur Páll Reynisson, „Aðstoðarmenn ráðherra. Bakgrunnur, hlutverk og frami.“ (BA ritgerð, Háskóli Íslands, 
2009), 42. 
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væru að leita sér að starfsmanni sem hefði reynslu og þekkingu á fjölmiðlum. Svo reyndist 

ekki vera því aðeins 38% svarenda106 sögðu já við þessari spurningu, sem þýðir að 62% þeirra 

hafa aldrei starfað við fjölmiðla. Þetta rímar við niðurstöðu Gests Páls, þar sem hann 

rannsakar fjölmiðlareynslu aðstoðarmanna ráðherra í BA ritgerð sinni, en niðurstöðurnar 

voru nánast þær sömu.107 

4.2. Tengsl á milli þingmanna og aðstoðarmanna 

Í rannsókninni var sérstaklega spurt um ástæðu þess að viðkomandi aðstoðarmaður var 

ráðinn, þar sem stöðu aðstoðarmanns þarf ekki að auglýsa, eins og segir í reglum um 

aðstoðarmenn. Aðstoðarmenn eru þar af leiðandi valdir af þingmönnum eða eftir 

ábendingum frá öðrum þingmönnum eða áhrifamönnum innan viðkomandi stjórnmálaflokk. 

Í könnuninni var spurt út í flokkatengsl; hvort viðkomandi hafi gegnt trúnaðarstörfum innan 

stjórnmálaflokks, starfað innan ungliðahreyfingar stjórnmálaflokks eða verið skráður í þann 

flokk sem þingmaðurinn/formaðurinn sat á Alþingi fyrir.  

4.2.1. Flokkatengsl 

Áður en hafist var handa við að senda könnunina til núverandi og fyrrverandi aðstoðarmanna 

þá gerði höfundur ráð fyrir því að allir aðstoðarmenn hlytu að vera skráðir í þann 

stjórnmálaflokk sem þingmaðurinn eða formaðurinn starfaði fyrir. Höfundur ályktaði að 

aðilar sem ekki hefðu gegnt trúnaðarstörfum eða starfað fyrir ungliðahreyfingarnar myndu 

síður veljast til starfa sem aðstoðarmenn.  

 Fyrst skal horfa til spurningarinnar um hvort viðkomandi aðstoðarmaður hafi verið 

skráður í þann flokk sem þingmaðurinn eða formaðurinn sat á Alþingi fyrir þegar tekið var við 

starfi sem aðstoðarmaður. Þar var nokkuð afgerandi niðurstaða, þar sem 23 aðstoðarmanna 

svöruðu því játandi og því einungis 3 sem voru ekki skráðir í stjórnmálaflokk þegar þeir hófu 

störf. Nánast sömu sögu var að segja um þá sem gegnt hafa trúnaðarstörfum innan 

stjórnmálaflokks. 22 (85%) svarenda höfðu gert það og þar af leiðandi voru 4 (15%) sem ekki 

höfðu gegnt slíkum störfum. Þarna munar einum á fjölda þeirra sem ekki voru skráðir í 

stjórnmálaflokk og þeirra sem ekki höfðu gegnt trúnaðarstörfum. Þeir fjórir aðilar sem hafa 

verið aðstoðarmenn en ekki gegnt trúnaðarstörfum hjá stjórnmálaflokki koma hver úr sínum 

flokknum, og því er þetta ekki bundið við einhvern einn flokk.    

                                                             
106

 Af þeim 26 sem tóku þátt í könnuninni, sem eru 10 einstaklingar. 
107

 Gestur Páll Reynisson, „Aðstoðarmenn ráðherra. Bakgrunnur, hlutverk og frami.“ (BA ritgerð, Háskóli Íslands, 
2009), 35. 
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Í könnuninni var spurt út í það hvort þingmaður og aðstoðarmaður þekktust fyrir 

samstarfið og hvernig var haft samband við verðandi aðstoðarmann. Báðar þessar 

spurningar voru valspurningar og því ekki skylt fyrir þátttakendur að svara, en langflestir 

svöruðu þeim þó. Eftir að hafa farið yfir niðurstöður könnunarinnar og greint svörin kom 

nokkuð skýr lína í ljós. Í langflestum tilfellum þekktust þingmaður og aðstoðarmaður fyrir 

samstarfið, eða 24 af 26 (92%) tilvikum. Af þeim 24 sem þekktu þingmanninn fyrir samstarfið 

þekktu 20 (83%) hann í gegnum flokksstarfið. Tveir þekktust persónulega og aðrir tveir 

þekktust vegna samstarfs utan flokksinss á vettvangi annarra félagasamtaka eða á 

vinnumarkaðnum. Aðeins 2 af 26 (8%) sögðust ekkert hafa þekkt þingmanninn fyrir 

samstarfið. 

 Með þessar niðurstöður í höndunum liggur beinast við að spyrja hvernig var haft 

samband við aðstoðarmenn og sjá þannig hvernig það kom til að menn fengu starfið. Á mynd 

5 sést að tveir þátttakendur (8%) kusu að svara ekki þeirri spurningu. Það hafði ekki mikil 

áhrif, því niðurstöðurnar voru afgerandi. Langflestir fengu símtal frá þingmanni eða boð um 

að koma að máli við hann, eða 81% svarenda. Aðeins þrír (12%) sóttust sjálfir eftir starfinu 

við þingmanninn eða með því að láta þingmenn flokksins í kjördæminu vita af áhuga sínum á 

starfinu.  

 
Mynd 5 – Hvernig samstarf milli þingmanns og aðstoðarmanns kom til. Þýði:26. 

 

4.2.2. Ungliðahreyfingar 

Eftir að hafa skoðað tengsl aðstoðarmanna og þingmanna kom í ljós að langflestir voru 

flokksbundnir og höfðu gegnt trúnaðarstörfum fyrir flokka eða 85%. Það verður að teljast 

mjög hátt hlutfall, miðað við hversu fáir sækjast eftir forystu sætum í stjórnmálaflokkum. Út 
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frá þessu má telja víst að grasrótarstarf flokkana sé öflugt og fjölmennt. Þannig má ætla að 

aðstoðarmenn hafi starfað í ungliðahreyfingum flokkanna, sérstaklega í ljósi niðurstaðna um 

að þingmaður og aðstoðarmaður þekkist í flestum tilfellum í gegnum flokkinn fyrir samstarfið. 

Höfundur spurði í könnuninni hvort aðstoðarmenn hafi einhvern tímann starfað innan 

ungliðahreyfinga stjórnmálaflokka. Niðurstöður úr þessari spurningu komu á óvart þar sem 

minnihluti hafði starfað á vegum ungliðahreyfinga flokkanna, eða aðeins 42%. Það þýðir að 

58% höfðu ekki starfað á vegum ungliðahreyfingar stjórnmálaflokks.  

Þegar niðurstöðum spurningarinnar var skipt upp eftir flokkum kom í ljós að enginn 

flokkur var með afgerandi flesta sem höfðu starfað í ungliðahreyfingum, en á mynd 6 sést að 

Framsóknarflokkurinn er þó með flesta sem hafa starfað í ungliðahreyfingum. Það verður að 

teljast sérstakt að ekki hafi fleiri innan Sjálfstæðisflokksins starfað í ungliðahreyfingu, þar 

sem virkni Sambands ungra Sjálfstæðismanna er mikil og fjölmörg aðildarfélög þar 

innanborðs. Nýju flokkarnir, Björt Framtíð, Píratar og Hreyfingin voru sett saman í einn lið og 

þar sagðist einn einstaklingur hafa starfað innan ungliðahreyfinga stjórnmálaflokks. 

Ungliðahreyfingar hafa ekki verið þekktar innan þessara þriggja flokka, og má því gera ráð 

fyrir að sá einstaklingur hafi starfað innan ungliðahreyfingar hjá öðrum stjórnmálaflokki en 

þeim sem hann starfaði fyrir sem aðstoðarmaður. 

  
Mynd 6 – Fjöldi þeirra sem störfuðu í ungliðahreyfingum eftir flokkum. Þýði: 26.  
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við stjórnarandstöðuþingmenn og bæta aðstöðu þingmanna almennt.108 Í þessum kafla 

verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar hvað varðar hlutverk aðstoðarmanna. Hér 

var hópnum skipt upp í tvo hópa, annars vegar þá sem voru aðstoðarmenn formanna og hins 

vegar þá sem voru aðstoðarmenn þingmanna.  

4.3.1. Hlutverk aðstoðarmanna – þeirra sjónarhorn 

Af þeim 26 sem tóku þátt í könnuninni voru 12 aðstoðarmenn formanna 

stjórnarandstöðuflokks eða tæplega helmingur svarenda. Fyrst verður farið yfir svör 

aðstoðarmanna formanna og svo aðstoðarmanna þingmanna. Um valspurningu er að ræða 

en henni svöruðu þó allir nema einn. Ekki verður vitnað sérstaklega í þá sem svöruðu 

könnuninni, nema  þá aðila sem gáfu leyfi til þess. Taka skal fram að nær öllum 

aðstoðarmönnum formanna og þingmanna líkaði vel við starfið, en þó voru nokkrir sem 

bentu á hluti sem betur máttu fara. Farið verður yfir þær tillögur síðar í þessum kafla. 

Í heildina litið þá snýst starf aðstoðarmanns formanns um að skipuleggja tíma 

formannsins, vera í samskiptum við fjölmiðla og skrifa blaðagreinar og skýrslur eða vinna að 

þingmálum. Einn svarenda bendir á að hlutverkið sé mjög opið og þannig undir formanninum 

komið hvernig verkefni aðstoðarmaðurinn fær. Það er í samræmi við 4. gr. reglna um 

aðstoðarmenn formanna og stjórnmálaflokka og alþingismanna úr Norðvestur-, Norðaustur- 

og Suðurkjördæmum þar sem segir: „Alþingismaður ræður störfum aðstoðarmanns og 

ákveður verkefni hans. Þau skulu vera í þágu hans sem alþingismanns“. 109  Formenn 

stjórnarandstöðuflokka nýta sér aðstoðarmenn misjafnlega mikið og vel. Flestir 

aðstoðarmenn voru ánægðir í starfi og sögðu það vera umfangsmikið, en það er undir 

formanni eða þingmanni komið hvernig viðkomandi nýtir starfskraftinn.  

Eins og segir í 4. gr. reglna um aðstoðarmenn þingamanna og formanna, þá eiga 

verkefni aðstoðarmanna einungis að vera í þágu alþingismannsins. Hagsmunir formanns og 

flokks fara oft saman, þar sem meginmarkmið formannsins er að auka fylgi og athygli á 

flokknum. Því er ekki hægt að draga ákveðin skil á milli þess hvað sé í þágu formanns eða 

flokks. Tveir aðstoðarmenn lítilla flokka lýsa því þannig að starf þeirra hafi verið fjölbreytt, 

allt frá því að hafa samskipti við fjölmiðla yfir í að undirbúa þingmál. Einnig að sjá um 

heimasíðu og Facebooksíðu fyrir stjórnmálaflokkinn sem formaðurinn starfaði fyrir, sjá um 

innra starf og undirbúa mál fyrir fleiri þingmenn en aðeins formanninn. Þannig tvinnast starf 

                                                             
108

 Sturla Böðvarsson, „Breytingar á þingskapalögum og eftirlitshlutverk Alþingis,“ (2010): 12-14.  
109 Sama heimild.  



  

34 
 

aðstoðarmannsins saman í störf fyrir formanninn beint og vinnu fyrir flokkinn. 

Aðstoðarmenn formanna úr stærri stjórnmálaflokkum lýsa starfi sínu þannig að þeir séu 

ráðgjafar við ákvarðanatöku, skipuleggi tíma formannsins og vinni drög að ræðum og 

skýrslum, allt í þágu formannsins. Munurinn á stærri og minni flokkum er einkum sá að stærri 

flokkar hafa meira fjármagn frá ríkinu og geta því ráðið til sín fleira starfsfólk sem skiptir með 

sér störfum. Fyrir vikið verður starf aðstoðarmanns formanns stærri stjórnmálaflokka 

sérhæfðara.   

Hlutverk aðstoðarmanna þingmanna úr landsbyggðarkjördæmunum þremur er eins á 

þann hátt að 4. gr. reglna um aðstoðarmenn gildir fyrir þá líka. Ólíkt aðstoðarmönnum 

formanna er starfshlutfall aðstoðarmanna þingmanna aðeins 33%. Þá er tekið fram í 3.gr. að 

aðstoðarmaður hafi heimild til að vera í öðru starfi samhliða því að gegna starfi 

aðstoðarmanns110 og nær allir aðstoðarmenn þingmanna voru áfram í sínu fyrra starfi 

samhliða aðstoðarmannsstarfinu. Eins og fram hefur komið þá er gert ráð fyrir því að 

aðstoðarmaður þingmanns sé staðsettur í kjördæminu. Þar af leiðandi verður skoðað, 

samhliða lýsingu aðstoðarmanna á hlutverki sínu, hvort aðstoðarmenn hafi verið staðsettir í 

kjördæmi viðkomandi þingmanns eða starfað í Reykjavík. Í ljós kom að nær allir 

aðstoðarmenn þingmanna voru staðsettir í kjördæminu, ýmist með vinnuaðstöðu heima hjá 

sér eða þeir samnýttu þá skrifstofuaðstöðu sem þeir höfðu fyrir. 

Allir eru samhljóða um hlutverk þeirra sem aðstoðarmanna þingmanna. Skipulagning 

funda í kjördæminu, greinaskrif og að sækja fundi í kjördæminu fyrir hönd þingmannsins er 

rauði þráðurinn í svörum aðstoðarmanna þingmanna úr landsbyggðarkjördæmunum þremur. 

Nær öllum aðstoðarmönnum líkaði vel við starf aðstoðarmannsins. Þeir sem tjáðu sig 

sérstaklega um starfið voru sammála um að mikil þörf væri á aðstoðarmönnum þingmanna 

úr landsbyggðarkjördæmunum, þar sem þau væru stór og erfið yfirferðar. Hins vegar var 

bent á það að útfærslan á starfi aðstoðarmannsins væri misheppnuð að því leyti að 

aðstoðarmaðurinn væri staðsettur í kjördæminu en starfaði ekki með þingmanni á skrifstofu 

hans í Reykjavík. Það væri meira gagn að aðstoðarmanni sem væri hjá þingmanni að 

undirbúa mál og vinna skipulagsvinnu svo þingmaðurinn hefði meira svigrúm til að sinna 

kjördæminu sínu.   

                                                             
110 Reglur um aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka og alþingismanna úr Norðvestur-, Norðaustur- og 
Suðurkjördæmi, Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/vefur/reglur_adstodarmenn.html (sótt 
18.janúar 2014) 

http://www.althingi.is/vefur/reglur_adstodarmenn.html
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4.4. Frami aðstoðarmanna 

Hvert stefna menn eftir starf sem aðstoðarmenn þingmanna og formanna? Í þessum kafla 

verður farið yfir hvaða vinnu menn tóku sér fyrir hendur eftir að hafa gegnt starfi 

aðstoðarmanns. Þar að auki verður pólitískur frami skoðaður og athugað hvort 

aðstoðarmenn sækist eftir starfi á vettvangi stjórnmálanna með því að bjóða sig fram til 

sveitarstjórnar og/eða Alþingis. Í kjölfarið er skoðað hvort viðkomandi nái kjöri eftir framboð.  

4.4.1. Næsta starf 

Aðstoðarmenn formanna sinna ekki öðrum störfum á meðan þeir gegna því starfi, enda um 

fullt starf að ræða. Hins vegar sinntu aðstoðarmenn þingmanna öðrum störfum samhliða, 

þar sem ekki var um fullt starf að ræða. Í flestum tilvikum sinntu aðstoðarmenn þingmanna 

sínu fyrra starfi samhliða starfi aðstoðarmanns, en einungis í minna starfshlutfalli. Aðeins þrír 

voru í námi meðan á starfinu stóð.  

Nýr starfsvettvangur beið aðstoðarmanna eftir að þeir hættu störfum sem 

aðstoðarmenn eins og sjá má á mynd 7. Þar sést að þrír af þeim 26 sem tóku þátt í 

könnuninni starfa ennþá sem aðstoðarmenn formanns stjórnmálaflokks. Helsta breytingin á 

starfsvettvangi fólks var sú að færri sóttu störf bæði í einka- og opinbera geirann eftir starf 

sem aðstoðarmenn, en því  fólki sem fór í nám eftir að hafa lokið starfi sem aðstoðarmaður 

fjölgaði. Einungis einn varð tímabundið atvinnulaus eftir að hafa látið af störfum sem 

aðstoðarmaður formanns. Helsta skýring á því að fólki fækkar í einka- og opinberum störfum 

og fjölgar í námi, er sú að þegar starf aðstoðarmanna þingmanna var lagt af var atvinnuleysi 

mikið eftir efnahagsþrengingarnar í kjölfar hruns bankanna. 

 
Mynd 7 – Fyrir og eftir starf sem aðstoðarmaður. Þýði: 26.  
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4.4.2. Pólitískur frami 

Athugað var hvort aðstoðarmenn formanna og þingmanna hafi einhvern tíman boðið sig 

fram til sveitarstjórna og/eða Alþingis, og einnig spurt hvort menn hafi tekið sæti í öðru 

hvoru. Til að fá sem besta mynd af bakgrunni og frama aðstoðarmanna var spurt hvort menn 

hefði tekið sæti í sveitarstjórn eða á Alþingi fyrir eða eftir starf sem aðstoðarmenn. Í ljós kom 

að helmingur svarenda hafði boðið sig fram til sveitarstjórna, eins og sjá má á mynd 8. Í 

framhaldi af því var spurt hvort þeir sem höfðu boðið sig fram til sveitarstjórna, hefðu náð 

sæti.  

 

   
Mynd 8 – Framboð til sveitarstj. Þýði: 26.  Mynd 9 – Tekið sæti í sveitarstjórn. Þýði: 13.  

 

Mynd 9 sýnir að af þeim 13 sem höfðu boðið sig fram voru fjórir (31%) sem náðu ekki 

kjöri. Einn svarenda var varamaður í bæjarstjórn á meðan hann gegndi starfi aðstoðarmanns 

og valdi því Annað, en það breytir þó ekki myndinni. Stór hluti svarenda sem hafa boðið sig 

fram til sveitarstjórna hafa náð sæti, hvort sem það er fyrir eða eftir starf sem 

aðstoðarmaður. Athyglisvert er að fimm einstaklingar (38%) störfuðu á vettvangi 

sveitarstjórna bæði fyrir og eftir störf sín sem aðstoðarmenn, en þeir sátu í bæjarstjórn  á 

meðan þeir gegndu starfi aðstoðarmanns. Þá var einn einstaklingur (8%) sem starfaði í 

sveitarstjórn eingöngu fyrir aðstoðarmannastarfið og tveir einstaklingar (15%) sem náðu kjöri 
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Meiri áhugi er á framboði til Alþingis meðal aðstoðarmanna miðað við niðurstöður 

könnunarinnar. Mynd 10 sýnir hlutfall þeirra svarenda sem höfðu einhvern tímann farið í 

framboð til Alþingis. Meirihluti svarenda, eða 69%, höfðu farið í framboð. Árangur þeirra sem 

sækjast eftir að sitja á framboðslista til Alþingis er þó alls ólíkur áragnri þeirra sem sækjast 

eftir að ná kjöri til sveitarstjórna. Mynd 11 sýnir að af þeim sem fara í framboð, taka 79% ekki 

sæti á Alþingi. Einn svarenda gerði grein fyrir því sérstaklega að honum hefði verið boðið að 

taka sæti sem varaþingmaður en hann ekki þegið það og telst hann því með þeim sem ekki 

hafa tekið sæti á Alþingi.   

 

   
Mynd 10 – Framboð til Alþingis. Þýði: 26.   Mynd 11 – Tekið sæti á Alþingi. Þýði: 19. 

 
Þrír einstaklingar höfðu verið þingmenn áður en þeir hófu störf sem aðstoðarmenn 

formanna. Magnús Þór Hafsteinsson frá Frjálslynda flokknum sat á þingi 2003-2007111 fyrir 

Suðurkjördæmi. Magnús gerðist svo aðstoðarmaður Guðjóns A. Kristjánssonar úr 

Norðvesturkjördæmi112 2008, eða þegar embættið var stofnað. Þórunn Sveinbjarnardóttir frá 

Samfylkingu sat á þingi frá 1999-2011 og var þar á meðal umhverfisráðherra 2007-2009113. 

Hún verður að teljast mjög reynslumikill aðstoðarmaður formanns þar sem hún var 

þingmaður í 12 ár og fyrrum ráðherra til tveggja ára. Hún tók við aðstoðarmannastarfi 

                                                             
111 Magnús Þór Hafsteinsson, Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=661 
(sótt 22. apríl 2014).  
112 Guðjón A. Kristjánsson (Guðjón Arnar), Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=176  (sótt 22.apríl 2014).  
113 Þórunn Sveinbjarnardóttir, Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=633 
(sótt 22. apríl 2014).  
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tímabundið, eða frá kosningum í maí 2013 þar til hún var ráðin framkvæmdastýra 

Samfylkingarinnar í ágúst 2013.114  

Sigurður Kári Kristjánsson sker sig frá hinum, þar sem hann hefur gegnt þingmennsku 

bæði fyrir og eftir starf sem aðstoðarmaður formanns. Hann sat á þingi fyrir 

Sjálfstæðisflokkinn árin 2003-2009, og svo tímabundið sem varaþingmaður frá 2010-2011.115 

Þá var Sigurður Kári aðstoðarmaður Bjarna Benediktssonar frá kosningunum 2009116 þar til 

hann tók sæti á Alþingi sem varaþingmaður 2010. Einn aðstoðarmaður þingmanns hefur náð 

kjöri eftir framboð til Alþingis og það er Gunnar Bragi Sveinsson. Hann tók sæti á Alþingi 

2009 og varð utanríkisráðherra eftir kosningarnar 2013. Því má segja að enn sem komið er þá 

sé Gunnar Bragi eins dæmi fyrir það hve langt hann hefur náð á hinum pólitíska vettvangi 

miðað við aðra sem hafa gegnt stöðu aðstoðarmanns þingmanns.  

 

4.4.3. Samantekt 

Rannsókn á bakgrunni, hlutverki og frama aðstoðarmanna þingmanna og formanna 

stjórnmálaflokka leiddi margt í ljós eins og fram hefur komið í 4. kafla. Það sem stendur 

uppúr er einna helst það að svarhlutfall könnunarinnar var nokkuð gott, eða 72%. 

Bakgrunnur aðstoðarmanna var líkur að mörgu leyti, og meðalaldur þeirra er 35 ár en 

algengast var að þeir væru á aldursbilinu 30-45 ára. Því ber að fagna að ekki var mikill munur 

á milli kynjanna, þar sem hlutfall karla sem hafa gegnt stöðu aðstoðarmanns var 57,5% og 

hlutfall kvenna er 42,5% og ekki mikill munur á milli flokka. Eftir að hafa farið yfir niðurstöður 

könnunarinnar um tengsl milli þingmanna og aðstoðarmanna kom í ljós að hátt hlutfall 

aðstoðarmanna hafði gegnt trúnaðarstörfum fyrir stjórnmálaflokka, eða 85%. Það er því 

merkilegt að sjá hversu fáir hafa tekið þátt í starfi ungliðahreyfinganna en það voru einungis 

42%. Höfundur hafði því rangt fyrir sér, þegar hann taldi að meiri líkur væri á því að fá starf 

sem aðstoðarmaður ef viðkomandi hefði starfað í ungliðahreyfingum.  

Lítill munur er á starfi aðstoðarmanna eftir því hvort um ræðir starf fyrir formann eða 

þingmann. Hins vegar er þónokkur munur á aðstoðarmönnum úr stóru flokkunum og litlu 

                                                             
114 Samfylkingin, „Þórunn Sveinbjarnardóttir ráðinn framkvæmdastýra,“ 9. ágúst 2013. 
http://www.samfylkingin.is/Frettir/tabid/60/ID/3986/orunn_Sveinbjarnardottir_rain_framkvmdastyra.aspx 
(sótt 27. apríl 2014). 
115 Sigurður Kári Kristjánsson, Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=663 
(sótt 22. apríl 2014). 
116

 Mbl.is, „Sigurður Kári ráðinn aðstoðarmaður Bjarna,“ 16.6.2009, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2009/06/16/sigurdur_kari_radinn_adstodarmadur_bjarna/ (sótt 27. apríl 
2014). 

http://www.samfylkingin.is/Frettir/tabid/60/ID/3986/orunn_Sveinbjarnardottir_rain_framkvmdastyra.aspx
http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=663
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2009/06/16/sigurdur_kari_radinn_adstodarmadur_bjarna/
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flokkunum, þar sem meiri verkaskipting er hjá stóru flokkunum. Þá skal taka fram að 

þingflokkar hafa starfsmann sem kallast framkvæmdastjóri þingflokks, en aðstoðarmenn 

þingmanna eru einungis viðbót við starfslið fyrir flokkinn og þingmenn hans.  

Að lokum var greint frá pólitískum frama, en fleiri ná kjöri til sveitarstjórna heldur en á þing 

eftir að hafa farið í framboð. Af þeim 13 sem hafa setið á lista fyrir sveitarstjórnarkosningar 

hafa fimm tekið sæti í sveitarstjórn, einn fyrir aðstoðarmannsstarf og einn eftir. Af þeim 19 

sem hafa setið á lista fyrir alþingiskosningar eru hins vegar tveir sem sátu á þingi fyrir starf, 

en einn bæði fyrir og eftir starf sem aðstoðarmaður formanns. Einungis einn hefur náð kjöri 

eftir starf þingmanns enn sem komið er.   
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5. Kafli. Samantekt og umræða 

Í þessum kafla verða dregin saman helstu umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Þar á meðal 

verður fjallað um niðurstöður könnunarinnar um bakgrunn, hlutverk og frama 

aðstoðarmanna þingmanna og formanna stjórnarandstöðuflokka.  

 Í byrjun ritgerðarinnar var farið yfir helstu einkenni þingræðisfyrirkomulagsins til að 

átta sig betur á stöðu þings og þingmanna í íslenska stjórnmálakerfinu. Á Íslandi er þingræði 

og því var það hugtak skilgreint og útskýrt. Þrjú meginhlutverk Alþingis eru löggjafar-, 

eftirlits- og umræðuhlutverk. Farið var yfir þessi þrjú hlutverk og í ljós kom að þau eru öll 

mikilvæg í störfum þingsins. Hlutverk þingmannsins, og þá einna helst 

stjórnarandstöðuþingmannsins, endurspeglast einna mest í löggjafar- og eftirlitshlutverkinu. 

Hlutverk þingmanna er að veita ríkisstjórn landsins aðhald og fara yfir öll þau mál sem 

ríkisstjórnin leggur fram til samþykktar á þingi. Eins og fram hefur komið gegnir 

stjórnarandstaðan stóru eftirlitshlutverki.  Segja má að tildrög aðstoðarmannakerfisins hafi 

verið þau að vilji var fyrir því að bæta stöðu þingmanna og einna helst stjórnarandstöðunnar. 

 Aðstoðarmannakerfið var sett á laggirnar árið 2008. Formenn stjórnarandstöðuflokka 

og þingmenn landsbyggðarkjördæmana fengu þá heimild til þess að ráða sér aðstoðarmenn. 

Eins og rakið hefur verið í þessari ritgerð var starf aðstoðarmanna þingmanna lagt niður í 

sparnaðarskyni um sumarið 2009, en formenn hafa ennþá heimild til þess að ráða sér 

aðstoðarmenn. Það er því ljóst að lítil reynsla er komin af starfi aðstoðarmanna og má segja 

að hlutverk þeirra sé enn í mótun.  

 Eins og fram kom í inngangi er rannsóknin sem höfundur stóð fyrir sú fyrsta sinnar 

tegundar hér á landi. Niðurstöður könnunarinnar voru athyglisverðar að nokkru leyti. 

Dreifing kynjanna var frekar jöfn og þá sérstaklega á milli flokka. Eini flokkurinn sem valdi 

mun fleiri karla heldur en konur til starfa sem aðstoðarmenn var Framsóknarflokkurinn. 

Sömuleiðis var gaman að sjá hversu vel menntaðir aðstoðarmenn eru og merkilegt að sjá hve 

menntun dreifist jafnt á milli flokka. Eftir að starf aðstoðarmanna þingmanna var lagt niður 

2009 breyttu margir um starfsvettvang og fleiri völdu að sækja nám eftir starfið heldur en 

voru í námi fyrir starf sem aðstoðarmaður. Þar af leiðandi sóttu færri inn á einka- eða 

opinbera geirann eftir að starfi þeirra sem aðstoðarmanns lauk.  

 Með því að draga saman helstu hlutverk aðstoðarmanna út frá þeirra eigin reynslu 

kemur í ljós að starf aðstoðarmanns formanns snýst um að skipuleggja fundi, vera í 
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samskiptum við fjölmiðla og skrifa blaðagreinar og skýrslur eða vinna að þingmálum. 

Aðstoðarmenn þingmanna nefndu það sérstaklega hvernig hlutverk þeirra var að vera augu 

og eyru í kjördæminu ásamt því sem var talið upp hér að ofan. Stefán Bogi Sveinsson starfaði 

sem aðstoðarmaður þingmannsins Birkis Jóns Jónssonar allt tímabilið, eða frá 15. mars 2008 

til 9. júní 2009. Stefán Bogi sagði sína skoðun á starfi aðstoðarmanns þingmanns í 

lokaspurningu rannsóknarinnar. Hann taldi góða hugsun á bak við kerfið og mikla þörf á því 

að létta á einhvern hátt undir með landsbyggðarþingmönnunum þar sem kjördæmin eru 

mjög stór og erfið yfirferðar. Hins vegar taldi Stefán Bogi útfærsluna alveg misheppnaða þar 

sem aðstoðarmaður starfaði ekki á sama stað og þingmaður. Fleiri aðstoðarmenn tóku undir 

þetta, en töldu jafnframt mikilvægt fyrir landsbyggðar þingmenn að hafa aðstoðarmann þar 

sem kjördæmin eru stór og þess vegna erfitt að vera í tengslum við kjósendur. 

 Samkvæmt niðurstöðu rannsóknarinnar er starf aðstoðarmanns góð pólitísk þjálfun 

og svarendur töluðu um að þeim líkaði starfið vel og fengju góða innsýn í starf þingmannsins. 

Einnig kom í ljós að sumir höfðu pólitískan bakgrunn þegar þeir hófu störf sem 

aðstoðarmenn, en það átti þó aðeins við um aðstoðarmenn formanna. Þegar frami 

aðstoðarmanna er skoðaður þá verður það að segjast að aðstoðarmannakerfið er ekki 

lyftistöng fyrir fólk til að komast á þing en þó nokkrir hafa náð kjöri á sveitarstjórnarstiginu. 

Af þeim 40 sem hafa gegnt starfi aðstoðarmanns þingmanns hefur einungis einn náð kjöri á 

þing eftir að starfi lauk, enn sem komið er. Tveir aðstoðarmenn formanna höfðu starfað sem 

þingmenn fyrir starf og einn bæði fyrir og eftir starf sitt sem aðstoðarmaður. Taka skal fram 

að stutt er frá því að aðstoðarmannakerfið var sett á laggirnar og því ekki nægileg reynsla 

fengin á því hver raunverulegur frami fólks er eftir störf sem aðstoðarmenn formanna eða 

þingmanna. Sömuleiðis varði starf aðstoðarmanna þingmanna einungis í tæpa 15 mánuði og 

því lítil reynsla fengin á það enn sem komið er. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar þá 

breyttu margir um starfsvettvang en þó nokkrir fóru úr einka- og opinbera geiranum í frekara 

nám að loknu starfi sem aðstoðarmenn.  

 Höfundur telur eftir að hafa farið yfir hlutverk Alþingis og þingmanna að full nauðsyn 

sé á að taka aftur upp starf aðstoðarmanna þingmanna, en þó ekki í þeirri mynd sem það var 

áður. Það er eðlilegra að aðstoðarmaður sé staðsettur í Reykjavík þar sem hann er nær 

þingmanninum geti þannig nýst betur við að skipuleggja fundi, undirbúa gögn og fleira. Erfitt 

er að ímynda sér að þingmenn, hvort sem þeir sitja í stjórn eða stjórnarandstöðu, nái að 

sinna sínu starfi samkvæmt þingskapalögum auk annarra verkefna sem þykir eðlilegt að 
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þingmenn sinni bæði hérlendis og erlendis, sérstaklega eftir fækkun kjördæma sem eru nú 

stærri og fjölmennari. Það er því von höfundar að starf aðstoðarmanns þingmanns verði 

tekið upp að nýju og þá í breyttri mynd.  
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Viðauki 1 – Fyrrverandi og núverandi aðstoðarmenn þingmanna og formanna 

stjórnmálaflokka í stjórnarandstöðu frá 2008-2014. 

 

Aðalheiður Ámundadóttir, f. 05.13.1976 Aðstoðarmaður formanns Pírata 

Agnar Bragi Bragason, f. 18.12.1977 Aðstoðarmaður þingmanns Framsóknarflokksins 

Anna Fr. Blöndal, f. 25.7.1956 Aðstoðarmaður þingmanns Sjálfstæðisflokksins 

Atli Fannar Bjarkason, f. 13.4.1984 Aðstoðarmaður formanns Bjartrar Framtíðar 

Ármann Ingi Sigurðsson, f. 23.12.1976 Aðstoðarmaður þingmanns Framsóknarflokksins 

Árni Rúnar Þorvaldsson, f. 26.7.1976 Aðstoðarmaður þingmanns Samfylkingarinnar 

Ásgeir Runólfsson, f. 2.10.1983 Aðstoðarmaður formanns Samfylkingarinnar  

Benedikt Sigurðsson, f. 3.5.1965 Aðstoðarmaður formanns Framsóknarflokksins  

Einar Þór Bárðarson, f. 18.3.1972 Aðstoðarmaður þingmanns Sjálfstæðisflokksins 

Eva Bjarnadóttir, f. 30.10.1982 Aðstoðarmaður formanns Samfylkingarinnar 

Eydís Aðalbjörnsdóttir, f. 28.6.1966 Aðstoðarmaður þingmanns Sjálfstæðisflokksins 

Finnur Ulf Dellsén, f. 8.10.1984 Aðstoðarmaður formanns Vinstri hreyf. grænt framboð 

Friðjón R. Friðjónsson, f. 18.4.1970 Aðstoðarmaður formanns Sjálfstæðisflokksins 

Guðni Tómasson, f. 27.4.1975 Aðstoðarmaður formanna þingmanns Vinstri hreyf. grænt framboð 

Guðrún María Óskarsdóttir, f. 17.7.1959 Aðstoðarmaður þingmanns Frjálslynda flokksins 

Guðrún Vala Elísdóttir, f. 28.11.1966 Aðstoðarmaður þingmanns Samfylkingarinnar 

Gunnar Bragi Sveinsson, f. 9.6.1968 Aðstoðarmaður þingmanns Framsóknarflokksins 

Gunnar Ragnar Jónsson, f. 25.9.1985 Aðstoðarmaður þingmanns Sjálfstæðisflokksins 

Halldór Leví Björnsson, f. 3.8.1956 Aðstoðarmaður þingmanns Sjálfstæðisflokksins 

Hallveig Björk Höskuldsdóttir, f. 1.3.1965 Aðstoðarmaður þingmanns Framsóknarflokksins 

Hlédís Sveinsdóttir, f. 17.1.1980 Aðstoðarmaður þingmanns Framsóknarflokksins 

Huginn Freyr Þorsteinsson, f. 29.12.1978 Aðstoðarmaður þingmanns Vinstri hreyf. grænt framboð 

Jóhannes Þór Skúlason, f. 24.1.1973 Aðstoðarmaður formanns Framsóknarflokksins 

Kristinn Þór Jakobsson, f. 27.4.1957 Aðstoðarmaður þingmanns Framsóknarflokksins 

Kristín Ágústsdóttir, f. 24.1.1973 Aðstoðarmaður þingmanns Sjálfstæðisflokksins 
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Lísa Kristjánsdóttir, f. 18.3.1974 Aðstoðarmaður formanns Vinstri hreyf. grænt framboð 

Magnús Þór Hafsteinsson, f. 29.5.1964 Aðstoðarmaður formanns Frjálslynda flokksins 

Mínerva Björg Sverrisdóttir, f. 21.10.1967 Aðstoðarmaður þingmanns Framsóknarflokksins 

Pétur Gunnarsson, f. 18.3.1960 Aðstoðarmaður formanns Framsóknarflokksins 

Ragnheiður Eiríksdóttir, f. 25.1.1971 Aðstoðarmaður þingmanns Vinstri hreyf. grænt framboð 

Ragnhildur Aðalsteinsdóttir, f. 19.10.1975 Aðstoðarmaður þingmanns Sjálfstæðisflokksins 

Sigríður Finsen, f. 7.11.1958 Aðstoðarmaður þingmanns Sjálfstæðisflokksins 

Sigurður Kári Kristjánsson, f. 9.5.1973 Aðstoðarmaður formanns Sjálfstæðisflokksins  

Stefán Bogi Sveinsson, f. 9.10.1980 Aðstoðarmaður þingmanns Framsóknarflokksins 

Sunna Gunnars Marteinsdóttir , f. 25.6.1984 Aðstoðarmaður formanns Framsóknarflokksins 

Svanhildur Hólm Valsdóttir , f. 11.10.1974 Aðstoðarmaður formanns Sjálfstæðisflokksins 

Telma Magnúsdóttir, f. 11.3.1983 Aðstoðarmaður þingmanns Vinstri hreyf. grænt framboð 

Þórður Björn Sigurðsson, f. 29.12.1976 Aðstoðarmaður formanns Hreyfingarinnar  

Þórunn Sveinbjarnardóttir, f. 22.11.1965 Aðstoðarmaður formanns Samfylkingarinnar  

Örlygur Hnefill Örlygsson, f. 23.10.1983 Aðstoðarmaður þingmanns Samfylkingarinnar 
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Viðauki 2 – Spurningarlisti sem var sendur til fyrrverandi og núverandi 

aðstoðarmanna þingmanna og formanna stjórnmálaflokka í stjórnarandstöðu í 

febrúar 2014.  

 

Aðstoðarmenn þingmanna og formanna í stjórnarandstöðu 

Ég heiti Elín Káradóttir og er nemi í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.  
Ég er að vinna B.A. verkefni undir leiðsögn dr. Stefaníu Óskarsdóttur. Hugmyndin er að greina 
verkefni aðstoðarmanna og þannig fá betri mynd af starfi þingmanna almennt. Það væri mér mikils 
virði ef þú gætir svarað nokkrum spurningum um sjálfa(n) þig og starf þitt sem aðstoðarmanns.  
 
Við úrvinnslu gagnanna verður fyllsta trúnaðar gætt og nöfn svarenda verða ekki tengd beint við 
svaranda. 
Hafir þú einhverjar athugasemdir skaltu ekki hika við að hafa samband við mig.  
 
Virðingarfyllst,  
Elín Káradóttir, stjórnmálafræðinemi 
s. 693-6985 
elinkara1990@gmail.com 
Twitter: ekaradottir 
 
 

1. Fullt nafn 
2. Fæðingardagur og ár? 
3. Fyrir hvaða þingmann/formann starfaðir þú? 
4. Varstu með lögheimili í kjördæmi þingmannsins/formannsins þegar þú starfaðir sem 

aðstoðarmaður? 
a. Já  
b. Nei 

5. Á hvaða tímabili starfaðir þú sem aðstoðarmaður þingmanns eða formanns? 
a. 1 mán 
b. 2-4 mán 
c. 5-9 mán 
d. 10-12 mán 
e. Meira en 12 mán 
f. Allan tíman: 15. mars 2008 – 9. júní 2009 
g. Annað 

6. Hvar sinntir þú störfum þínum sem aðstoðarmaður? 
a. NA- kjördæmi 
b. NV- kjördæmi 
c. Suðurkjördæmi 
d. Suðvestur kjördæmi (Kraginn) 
e. Í Reykjavík (norður og suður) 
f. Annað 

7. Hvar var vinnuaðstaða þín?  
8. Hvert er hæðsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

a. Gagnfræðipróf 
b. Stúdentspróf 
c. B.A./B.S. 
d. M.A./M.S. 
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e. Doktorspróf 
f. Annað 

9. Hefur þú unnið við fjölmiðlun? 
a. Já 
b. Nei 

10. Hefur þú boðið þig fram í sveitarstjórnarkosningum? 
a. Já 
b. Nei 

11. Hefur þú tekið sæti í sveitarstjórn? 
a. Já, fyrir starf sem aðstoðarmaður 
b. Já, eftir starf sem aðstoðarmaður 
c. Já, bæði fyrir og eftir starf sem aðstoðarmaður 
d. Nei 
e. Other 

12. Ef já, ég hef tekið sæti í sveitarstjórn, hvaða ár? 
13. Hefur þú boðið þig fram til Alþingis? 

a. Já 
b. Nei 

14. Hefur þú tekið sæti á Alþingi? 
a. Já, fyrir starf sem aðstoðarmaður 
b. Já, eftir starf sem aðstoðarmaður 
c. Já bæði fyrir og eftir starf sem aðstoðarmaður 
d. Nei 
e. Annað 

15. Ef já, ég hef tekið sæti á Alþingi, hvaða ár? 
16. Hefur þú gengt trúnaðarstörfum innan stjórnmálaflokks? 

a. Já 
b. Nei 

17. Hefur þú starfað innan ungliðahreyfingar stjórnmálaflokks? 
a. Já 
b. Nei 

18. Varst þú skráð(ur) í þann flokk sem þingmaðurinn/formaðurinn sat á Alþingi fyrir, þegar þú 
tókst við starfi sem aðstoðarmaður? 

a. Já 
b. Nei 

19. Við hvað starfaðir þú áður en þú tókst við starfi sem aðstoðarmaður þingmanns/formanns? 
20. Í hvaða starf fórstu efitr að stöfrum þínum fyrir þingmanninn lauk? 
21. Hvaða vinnu stundaðir þú samhliða starfinu? 
22. Opnar spurningar. Hér koma nokkrar spurningar sem er valfrjálst að svara. Það væri vel 

þegið ef þú gætir gefið þér tíma til að svara þeim. 
a. Já 
b. Nei 

23. Þekktust þið eitthvað fyrir samstarfið og þá hvernig? 
24. Getur þú lýst hlutverki þínu sem aðstoðarmaður í stuttu máli? 
25. Hvernig var haft samband við þig og þér boðið starfið? 
26. Hvernig líkaði þér starfið? 
27. Eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 


