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GETA AÐFERÐIR VERKEFNASTJÓRNUNAR GAGNAST ÞINGMÖNNUM  

Í ÞEIRRA VINNU Á ALÞINGI ÍSLENDINGA? 

Einar Hansen Tómasson 

Grein lögð fram við tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík 

 til meistaraprófs í verkefnastjórnun (MPM) – Maí 2014 

Útdráttur 

Alþingi Íslendinga nýtur lítils trausts hjá almenningi um þessar mundir. Ekki er það öfundsvert að 

starfa sem þingmaður í dag og eru þeir oftar en ekki skotspónn fjölmiðla og almennings. Þeir hafa 

tekið umdeildar ákvarðanir og hið svokallaða kjördæmapot ratar reglulega í fjölmiðla. Kveikjan að 

þessari rannsókn var einmitt sú að Þórður Víkingur Friðgeirsson, lektor við tækni- og verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík, var að fjalla um hvernig stjórnmálamenn láti undan þrýstingi og haldi fram 

einhverjum veruleika sem ekki stenst skoðun. Afleiðingin sé sú að flest stór verkefni á vegum hins 

opinbera enda á að vera dýrari en áætlanir gerðu ráð fyrir. Sú aðstaða sem þingmenn búa við í dag er 

hins vegar ekki góð. Þeir hafa enga möguleika á að setja sig inn í þau fjölmörgu frumvörp sem lögð 

eru fyrir þingið og hinn almenni þingmaður hefur litla möguleika á að búa til skothelt frumvarp sökum 

skorts á stuðningi innan þingsins. Alþingi hefur vanrækt nefndarsvið Alþingis segja þingmenn sjálfir, 

nefndarritarar eiga ekki starfsframa innan sviðsins heldur er Alþingi meira eins og stoppistöð á leið í 

betur launað starf í betra starfsumhverfi. Þingmenn einir geta fært þessi mál til betri vegar.   

Abstract in english 

Icelanders have little trust in their parliment, Althingi, at the moment. Members of Parliment 

are not envied as they are under constant scrutiny from the press and the general public. Some say 

deservingly because of recent contriversial decisions and widespread rumors about corruption that is 

portrayed in the media from time to time. What ignited this research was a lecture given by Þórður 

Víkingur Friðgeirsson, a Lector of the Department of Science and Engineering at Reykjavik University, 

about the tendencies that MP´s have when giving into to outside pressure and conveying realities 

that do not exist, which often  results in large government projects exceeding their budget. The 

position that MP´s are in today is less than ideal, the number of bills being discussed in Parliment 

makes it very difficult for MP´s to gain a clear insight on every issue, likewise it becomes  more 

difficult for MP´s to introduce well structured bills because of the lack of support from other  MP´s. 

Many MP´s believe that the Parliment has neglected the commitee organization within Althingi, 

commitee secretaries  do not see a long term future of employment within the commitee´s. Rather 

treating the Althingi as a stepping stone for further advancement in their careers. It is the MP´s own 

fault that this reality is in place and they alone have the power to change the course
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1. Inngangur og bakgrunnur rannsóknar 

1.1 Inngangur 

Mikill hiti er oft í fjölmiðlum, á kaffistofum og ekki hvað síst á samfélagsmiðlum þegar fjallað 

er um Alþingi Íslendinga og þá 63 þingmenn sem þar sitja. Umræðan getur verið óvægin, 

órökstudd og mjög persónuleg. Ákvarðanir þingsins koma þó höfundi stundum algjörlega í 

opna skjöldu og hann spyr sig hvernig þingið hafi komist að tiltekinni niðurstöðu. Pólitískur 

áhugi höfundar er mikill og hann hefur oft velt því fyrir sér hvernig væri hægt að auka tiltrú 

almennings á störfum alþingismanna. Höfundur telur að fyrsta skrefið í þá átt sé að 

þingmenn bæti gæðin í sínum vinnubrögðum. Í þessari grein vill höfundur því kanna hvort 

aðferðir verkefnastjórnunar geti gagnast þingmönnum Íslendinga í þeirra vinnu, bæði í þeirra 

daglegu vinnubrögðum sem og við ákvarðanir í þeim verkefnum sem eru samþykkt á Alþingi. 

1.2 Bakgrunnur rannsóknar 

Alþingi Íslendinga nýtur ekki mikils trausts meðal almennings. Skoðanakönnun 

markaðsrannsóknarfyrirtækisins, Markaðs og miðlarannsóknir ehf. (e. Market and media 

research [MMR]) frá 23. október 2013 sýnir að 16,4% aðspurðra bera mikið traust til Alþingis, 

sem er tvöföldun frá árinu áður þegar einungis 7,9% báru mikið traust til Alþingis. Bæði 

ríkisstjórn og stjórnarandstaða njóta hins vegar meira trausts en Alþingi. (Market and media 

research, 2013). 

Kveikjan að þessari rannsókn kom í kjölfar þess að Þórður Víkingur Friðgeirsson, lektor við 

tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík, var gestafyrirlesari í námi höfundar. Þar 

fjallaði Þórður Víkingur um opinber verkefni og hvernig tekist hefur til að stýra kostnaði í 

þeim verkefnum.  

Í leit að gögnum til stuðnings fyrirlestri Þórðar Víkings rakst höfundur á áhugaverða grein 

sem birtist í Morgunblaðinu þann 12. október 2012. Þar segir Þórður Víkingur meðal annars í 

viðtali:  

Ég vil meina að það sé innbyggt í hvernig við hugsum og högum okkur þegar við 

tökum ákvarðanir fyrir hönd skattborgarana, til dæmis í opinberum 

framkvæmdum. Hegðun okkar er fyrirsjáanleg. Þeir sem taka ákvarðanir fyrir 

okkar hönd trúa gjarnan á óraunsæislegar áætlanir vegna þess að aðalatriðið 

verður að koma verkefninu af stað (Þórunn Kristjánsdóttir, 2012). 
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Þá sagði Þórður Víkingur jafnframt: 

Ábyrgðin er ríkjandi í einkaframkvæmdum þar sem einstaklingar hætta eigin fé. 

Hún er til staðar alveg frá upphafi frá því að hugmyndin kviknar og þar til 

verkefninu er lokið. Þessi tiltekna ábyrgð rofnar mjög framarlega í ferli opinberra 

verkefna. Þá komast menn upp með að ýta verkefninu af stað og þá er eins og 

menn séu sloppnir (Þórunn Kristjánsdóttir, 2012). 

Einnig sagði Þórður Víkingur: „Þá myndast þessi áhætta sem kallað er kerfisáhætta. Þá er 

þetta orðið náttúrulögmál að áætlanir eru orðnar alltof bjartsýnislegar. Alltof oft er röngum 

upplýsingum haldið fram. Það er klassískt dæmi að stjórnmálamenn halda fram röngum 

upplýsingum.“  

Máli sínu til stuðnings bendir Þórður Víkingur á að hið lýðræðislega kerfi sem Íslendingar búa 

við snúist um kosningar á fjögurra ára fresti: 

Við það skapast þrýstingur á þá að þeir séu talsmenn sinna kjördæma og sýni það í 

verki. Þetta verður til þess að stjórnmálamenn halda fram einhverjum veruleika 

sem stenst ekki neina skoðun. Afleiðingin er sú að langsamlega flest stór verkefni 

eru dýrari en áætlað var (Þórunn Kristjánsdóttir, 2012). 

Sigurður Jóhannesson (2014), hagfræðingur, skrifaði grein í nýjasta tölublaði Vísbendingar 

sem er tímarit um viðskipti og efnahagsmál. Greinin fjallar um sex opinberar framkvæmdir 

sem allar fóru fram úr kostnaðaráætlun,  að lágmarki 20% og allt að 150%. Sem dæmi má 

nefna að Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhúsið í Reykjavík, fór 52% fram úr áætluðum kostnaði 

og Héðinsfjarðargöng fóru 26% umfram kostnaðaráætlun.  

Eftir lestur viðtalsins við Þórð Víking frá 2012 fór höfundur að velta fyrir sér hvernig 

þingmenn taka ákvarðanir á Alþingi Íslendinga, hvaða tól þeir nota til að komast að þeim 

niðurstöðum sem þeir taka og hvaða áhrifaþættir spila inn í þá ákvörðun sem er tekin á 

endanum um mikilvæg verkefni. Höfundur velti einnig fyrir sér hvort þingmenn notist við 

skilgreinda árangursþætti í sinni vinnu þegar þeir samþykkja lagafrumvörp, hvort þau séu 

kláruð á réttum tíma, hvort kostnaður verkefna standist, hvort frumvörp séu það vel unnin 

að ekki komi til þess að þau  komi aftur inn í þingið til breytinga og loks hvort kjósendur séu 

ánægðir með samþykktu lagafrumvörpin. 

Að ofansögðu er umhugsunarvert hvort aðferðir verkefnastjórnunar geti gagnast 

þingmönnum við faglegar ákvarðanir í þeirra starfi og hvort sérstök verkefnastofa sem væri 

þinginu til stuðnings gæti hjálpað þar til. Mögulegt er að slík verkefnastofa gæti virkað að 

hluta til eins og smækkuð útgáfa af Þjóðhagsstofnun sem var lögð niður samkvæmt Lögum 

um brottfall laga nr. 54/1974, um Þjóðhagsstofnun, með síðari breytingu, o.fl. nr. 51/2002 í 



3 
 

stjórnartíð Davíðs Oddssonar, sem þá var forsætisráðherra. Slík verkefnastofa heyrði beint 

undir þingið og væri þannig óháð ríkisstjórninni.  

Grein eftir Katrínu Ólafsdóttur, þáverandi hagfræðing á Þjóðhagsstofnun, var birt í 

Morgunblaðinu 4. apríl 2002. Þar segir meðal annars: „Þjóðhagsstofnun tryggir því greiðan 

aðgang þingmanna allra flokka, aðila vinnumarkaðarins og alls almennings að áreiðanlegum 

upplýsingum um framgang efnahagsmála og er þessi starfsemi tryggð í lögum um 

stofnunina.“ (Katrín Ólafsdóttir, 2002).  

Katrín hittir naglann á höfuðið þegar hún fjallar um greiðan aðgang að áreiðanlegum 

upplýsingum sem eru mikilvægar þegar taka þarf ákvörðun um mál sem koma inn á borð 

Alþingis. Eftir að Þjóðhagsstofnun var lögð niður skiptust verkefni stofnunarinnar að mestu 

leyti á milli Seðlabanka Íslands, Hagstofu Íslands og Fjármálaráðuneytisins. Þingmenn hafa 

því ekki jafn greiðan aðgang að þeim upplýsingum sem áður fengust á einum stað. Katrín 

segir einnig „Eitt af verkefnum Þjóðhagsstofnunar var að svara fyrirspurnum þingmanna, 

skrifa fyrir þá skýrslur og hjálpa til með talnavinnu sem nýttist inni í frumvarpagerð 

þingmanna.“ (Katrín Ólafsdóttir munnleg heimild, 20. mars 2014).  

„Stóra málið var að það voru allir að notast við sama spálíkanið fyrir hinar ýmsu 

skattabreytingar, við unnum fyrir stjórnina og stjórnarandstöðuna en annar vissi 

ekki að hinn var að fá upplýsingarnar því við unnum allt í trúnaði, þannig voru allir 

að styðjast við sömu forsendurnar og aldrei ósætti um þær. Þegar þingmenn fóru 

svo inn í þingið að rífast í umræðu um skattabreytingar þá höfðu þeir gögn sem öll 

byggðu á sömu forsendunum.“ (Katrín Ólafsdóttir munnleg heimild, 20. mars 

2014). 

Tvær lagagreinar í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 47. og 48. grein, snúa að drengskap og 

sannfæringu þingmanna. Þær eru svohljóðandi:  

„47. gr. Sérhver nýr þingmaður skal vinna …1) drengskaparheit að 

stjórnarskránni, þegar er kosning hans hefur verið tekin gild.“ (Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). 

„48. gr. Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína og eigi við 

neinar reglur frá kjósendum sínum.“ (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944). 

Þessar tvær greinar í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands eru mjög mikilvægar því þær kveða 

skýrt á um að þingmenn séu bæði bundnir af sinni eigin sannfæringu og leggi drengskap sinn 

að veði. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Fræðigreinin verkefnastjórnun er aðferðafræði sem er notuð við stefnumótun, skipulag og 

stjórnun auðlinda fyrirtækis í skammtímaverkefnum sem hafa verið sett á laggir til að ná 

skilgreindum markmiðum (Kerzner, 2009). Á heimasíðu MPM(Master of Project 

Management) námsins í Háskólanum í Reykjavík er að finna eftirfarandi skilgreiningu 

verkefnastjórnun: „Verkefnastjórnun hefur þróast úr því að vera tæki sem notuð var til að 

halda utan um verklegar framkvæmdir í að verða alhliða stjórnunaraðferð sem fyrirtæki og 

stofnanir kjósa að beita til að koma hlutum í verk.“ (Háskólinn í Reykjavík, e.d.). 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort aðferðafræði verkefnastjórnunar geti 

gagnast þingmönnum í þeirra vinnu. Val þessa viðfangsefnis var fyrst og fremst vegna þess 

hve margar ákvarðanir, er snúa að verkefnum á vegum Alþingis Íslendinga, hafa þótt 

umdeildar og má velta fyrir sér hversu faglega hafi verið staðið að þeim. Í kaflanum 

bakgrunnur rannsóknar er vitnað í viðtal við Þórð Víking Friðgeirsson sem birtist í  

Morgunblaðinu 12. október 2012 þar sem hann fjallar um þá stöðu sem þingmenn eru í. 

Einnig eru tíndar til mögulegar ástæður fyrir ákvörðunum þeirra. Áhugavert er að velta því 

fyrir sér á hvaða forsendum þingmenn taka ákvarðanir um verkefni og hvaða aðferðir þeir 

nýta sér til stuðnings í sinni vinnu. 

Engar rannsóknir eru til á þeirri rannsóknarspurningu sem lögð er fram í þessu verkefni. Í apríl 

2013 skrifaði Bergný Jóna Sævarsdóttir lokaverkefni til MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu sem 

heitir Handbók í verkefnastjórnun fyrir Stjórnarráðið. Verkefnið var unnið í samráði við 

starfshóp ráðuneyta um gæða- og verkefnastjórnun þar sem öll ráðuneytin áttu fulltrúa. Í 

útdrætti lokaverkefnis Bergnýjar kemur fram að mikill áhugi og vilji sé innan stjórnarráðsins til 

að tileinka sér aðferðafræði verkefnastjórnunnar.  

Flyvbjerg, Holm og Buhl (2002) fullyrða í grein sem þau rituðu og kallast Cost Underestimation 

in public Works Projects: Error or lie að dæmigerður starfsmaður sem vinnur við gerð 

kostnaðaráætlana hafi viðurkennt að hann hafi ítrekað aðlagað kostnaðartölur niður á við fyrir 

ákveðin verkefni sem hann vann að. Þá sagðist hann einnig hafa  stutt hærri tölur til að 

fullnægja óskum kosinna embættismanna sem vildu auka möguleikana á því að koma verkefni 

sem var í skoðun af stað.  

Sigurður Jóhannesson (2014) segir að fræðimenn hafi lengi velt fyrir sér ástæðu þess að 

verkefni fari fram úr upphaflegri kostnaðaráætlun. Hann nefnir mögulega skýringu sem kallast 

upphafsvilla (e. anchoring bias) og segir hana henda alla, bæði áhrifamenn og sérfræðinga, og 
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að bjartsýni í upphafi verka setji því svip sinn á þær áætlanir sem unnar eru upp frá því. 

„Sumir ráðgjafar geta verið mjög sveigjanlegir í mati sínu. En oft smitast áætlanasmiðir 

hreinlega af bjartsýninni og gera ósjálfrátt lítið úr hættu af alls kyns óvæntum vandamálum 

sem jafnan koma upp í flóknum og óvenjulegum framkvæmdum.“ (Sigurður Jóhannesson, 

2014, bls. 3). 

Í Morgunblaðinu þann 10. febrúar 2004 er vitnað í orð Páls Hreinssonar, prófessors við 

lagadeild Háskóla Íslands. Hann segir „Þegar við búum við meirihlutastjórnir þar sem harður 

flokksagi ríkir búum við venjulega við sterkar stjórnir en veikt þing í þeim skilningi að valdið og 

frumkvæðið að pólitískri stefnumótun liggur aðallega hjá ríkisstjórn.“ (Björgvin Guðmundsson, 

2004). 

Einnig segir hann:  

Við slíkar aðstæður upplifa þingmenn starf sitt meira sem eftirlit með gæðum 

frumvarpa og formlega afgreiðslu á þeim. Ástæðan er sú að þingmenn ákveða 

flestir að lúta flokksaga, þ.e. bæði skráðum og óskráðum reglum sem til hafa orðið 

í störfum þingflokka. Ástæðan er væntanlega sú að þeir telja að hagsmunum sínum 

sé í heild betur borgið með slíkum vinnubrögðum. (Björgvin Guðmundsson, 2004). 

Þegar Páll fjallar um hvort þingmenn hafi yfirleitt forsendur til að fara með vald sitt segir hann:  

Þá ég við hvort þeir hafi nægilega greiðan aðgang að sérfræðingum til þess að láta 

vinna fyrir sig kannanir og skýrslur sem eru oftast grundvöllur að pólitískri 

stefnumótun og síðan tæknilegri útfærslu á lagafrumvörpum. Hér sem fyrr er það 

Alþingi sem hefur valdið til þess með lögum og fjárlögum að tryggja að 

alþingismenn hafi slíka aðstoð. Enn sem fyrr geta þingmenn ekki við aðra sakast en 

sjálfa sig telji þeir aðbúnað sinn að þessu leyti ekki viðunandi. Valdið og ábyrgðin 

um þessi atriði liggur hjá alþingismönnum samkvæmt íslenskum stjórnlögum. 

(Björgvin Guðmundsson, 2004). 

Dr. Harold Kerzner fjallar um mikilvægi þess að notast við lykilárangursþætti í sinni vinnu svo 

að þær ákvarðanir sem eru teknar skili sem bestri niðurstöðu í því verkefni sem um ræðir 

(Kerzner, 2009). 

Dæmi um lykilárangursþætti í verkefnum er að þau séu: 

 Innan tímamarka 

 Innan kostnaðar 

 Í réttum gæðum 

 Samþykkt af viðskiptavininum 

Í bókinni A Guide to Assessing Needs eftir Watkins, Meiers og Visser (2012) er fjallað um 

þarfir. Skilgreining þeirra á þörf er að hún sé einfaldlega munurinn á núverandi afrekum og 
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þeim árangri sem óskað er eftir. Þarfagreining er því aðferð sem gott er að beita til að greina 

muninn þarna á milli, þannig að hægt sé að taka betri og upplýstari ákvarðanir. Dæmi um 

þarfir sem hægt er að greina eru samfélagslegar, efnahagslegar, umhverfislegar og pólitískar. 

Samkvæmt grunnviðmiðum International Project Management Association (IPMA) um hæfni 

verkefnastjóra segir meðal annars í skilgreiningunni á verkefnastofu:  

Verkefnastofa er hluti af stjórnskipulagi fyrirtækja. Hlutverk hennar er að veita 

stuðning, setja staðla og leiðbeiningar fyrir stjórnendur mismunandi verkefna, 

verkefnaskráa og verkefnastofna, safna verkefnastjórnunarupplýsingum úr 

verkefnum, samþætta verkefni og gefa skýrslur til yfirmanna. Hún þarf að tryggja 

að verkefnin séu löguð að stefnumörkun og framtíðarsýn skipulagsheildarinnar. 

(Caupin, Gerrit, Pannenbäcker, Pérez-Polo og Seabury, 2012). 

 Í bókinni PMBOK er verkefnastofu lýst þannig að hún geti starfað eftir nokkrum formum. 

Ábyrgð á verkefnastofu getur verið allt frá því að vera stuðningsaðili eða vera raunverulega 

ábyrg fyrir að stjórna verkefninu. Verkefnastofa sem stuðningur virkar þannig að hún veitir 

ráðgjöf vegna verkefna með því að búa til sniðmát, veita upplýsingar um bestu starfshætti, 

veita þjálfun, finna til upplýsingar og safna reynslu sem fengist hefur úr öðrum verkefnum. 

Þessi tegund af verkefnastofu virkar líkt og trúnaðaraðili (Project Management Institute, 

2013). 

Sú skilgreining á verkefnastofu eins og lýst er í PMBOK opnar í raun fyrir möguleikann á að 

beita verkefnastofu við nánast hvaða aðstæður sem er. Jafnframt undirstrikar hin fræðilega 

umfjöllun um verkefnastofur að erfitt reynist að vera með nákvæma lýsingu á hlutverki 

verkefnastofu innan hinna mismunandi stofnana vegna þeirrar miklu flóru verkefna sem 

verkefnastofur geta borið ábyrgð á (Aubry, Hobbs og Thuillier, 2007).  

Desouza og Evaristo (2006) leggja frekari áherslu á víðtæka skilgreiningu á verkefnastofum 

með því að fullyrða að ekki sé til nein alhliða lýsing á verkefnastofu. Ástæðan liggur í þeim 

mismunandi hlutverkum sem verkefnastofur sinna og er háð eðli og einkennum þeirrar 

stofnunar sem hún þjónar. Því sé einhver gátlisti um hvernig eigi að stofna verkefnastofu 

ómögulegur. "Skilvirkustu verkefnastofurnar séu þær sem eru í stöðugum úrbótum þegar 

það á við, og stöðugt hvetja þátttakendur verkefna til að bæta hæfni sína.  
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3. Rannsóknaraðferð og söfnun gagna 

3.1 Djúpviðtöl 

Í þessum kafla verður fjallað um þá rannsóknaraðferð sem var beitt við gerð þessarar greinar 

og hvernig unnið var að söfnun gagna.  

Í þessari rannsókn var tekin sú ákvörðun að beita eigindlegri rannsóknaraðferð. „Í 

eigindlegum rannsóknum (e. qualitative studies) er gögnum safnað með skoðun, 

djúpviðtölum og öðrum aðferðum sem miða að því að fanga upplifun fólks.“ (Haukur Ingi 

Jónasson, 2012, bls. 42). 

Tekin voru djúpviðtöl við þingmenn, ráðherra, núverandi og fyrrverandi embættismenn og 

leitað svara um hvað þeim finnst um vinnubrögð þingmanna og hvað mætti betur fara í 

þeirra vinnu. Ástæða fyrir vali á þessari rannsóknaraðferð, fram yfir spurningalista, var  svo 

hægt væri að fá sem bestu svör og þá þurfti að nota djúpviðtöl þar sem rannsakandinn hefur 

góðan tíma til ræða við viðmælandann og fá þannig betri innsýn í hugarheim hans. Rætt var 

við viðmælendur um hvort og þá hvernig hægt væri að aðstoða þingmenn að beita faglegum 

vinnubrögðum í sinni vinnu og við ákvarðanatöku á Alþingi. Viðtölin fóru fram á skrifstofum 

viðmælenda. Tekin voru djúpviðtöl við eftirfarandi aðila: 

 Einar Farestveit héraðsdómslögmaður og fyrrverandi forstöðumaður 

nefndasviðs Alþingis 

 Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður og fyrrverandi heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðherra 

 Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra  

 Katrín Jakobsdóttir, þingkona og fyrrverandi mennta- og 

menningarmálaráðherra 

 Katrín Júlíusdóttir, þingkona, fyrrverandi  iðnaðarráðherra og 

fyrrverandi  fjármála- og efnahagsráðherra 

 Katrín Ólafsdóttir, lektor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík og 

fyrrverandi forstöðumaður þjóðhagsspár, Þjóðhagsstofnun. 

 Ómar Hlynur Kristmundsson, prófessor í opinberri stjórnsýslu, 

Félagsvísindasvið – Stjórnmálafræðideild við Háskóla Íslands. 

 Þórður Bogason hæstaréttarlögmaður og fyrrverandi forstöðumaður 

nefndasviðs Alþingis 

 Þórður Víkingur Friðgeirsson, lektor við Tækni- og verkfræðideild 

Háskólans í Reykjavík. 
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4. Niðurstöður 

Niðurstöður eru fengnar af svörum sem fengust í djúpviðtölum sem voru tekin við 

viðmælendur. Þær niðurstöður voru svo mátaðar inn í umfjöllun höfundar í fræðilega kafla 

rannsóknarinnar. Samtölin við viðmælendur gengu vel og þeir voru allir tilbúnir að tala mjög 

hreint um sínar skoðanir.   

Nefndasvið alþingis var flestum viðmælendum mjög hugleikið. „Nefndasvið aðstoðar 

þingmenn við samningu þingmála og uppsetningu og málfarslegan yfirlestur þingskjala og 

veitir þeim lögfræðilega ráðgjöf.“ (Alþingi, e.d.). 

Þegar höfundur velti upp hvernig hinn almenni þingmaður vinnur sín frumvörp kom fram að 

skortur væri á aðstoð við gerð þeirra. Katrín Jakobsdóttir þingkona sagði að það vanti alla 

fjármálagreiningu á frumvörp þingmanna. Einnig sagði Katrín að ef hún væri að semja nýtt 

frumvarp í dag þá fengi hún ekkert kostnaðarmat á það hjá nefndarsviðinu. Katrín tók sem 

dæmi um frumvarp um þunna fjármögnun sem á við um álverin og önnur alþjóðleg fyrirtæki, 

hún lýsti því þannig að hún myndi fá ágæta lögfræðiaðstoð en það er enginn sem getur 

metið fyrir hana kostnaðinn af slíku frumvarpi og hugsanleg þjóðhagsleg áhrif. Ef hún leggur 

frumvarpið svo fram þá er það algjörlega í höndum nefndarformanns hvaða mat hann óskar 

eftir að fá á málið. (Katrín Jakobsdóttir munnleg heimild, 17. mars 2014). 

 

Rætt var um að ef starfsmönnum, sem hefðu það hlutverk að aðstoða þingmenn, væri 

fjölgað hvort væri betra fyrir þingflokkana að fá þá beint inn til sín eða hafa þá á 

nefndarsviðinu. Katrín Júlíusdóttir þingkona sagði að hugsanlega væri betra að þeir væru á 

nefndarsviðin. (Katrín Júlísdóttir munnleg heimild, 7. mars 2014). 

 

Í viðtölunum spurði höfundur hvort sú aðstoð sem þingmenn fá á Alþingi dugi til að setja sig 

inn í hin fjölmörgu lagafrumvörp sem samþykkt eru á hverju þingi og því fullnægjandi þannig 

að þeir geti tekið upplýsta ákvörðun. Gunnar Bragi Sveinsson, utanríkisráðherra, lýsti því að 

þingmenn hafi ekki tækifæri til að kynna sér öll málin og verði því að treysta á aðra 

þingmenn. (Gunnar Bragi Sveinsson munnleg heimild 17. mars 2014). Katrín Júlíusdóttir sagði 

að ekkert grín sé að vera aðeins með einn mann í hverri nefnd. Það þýði að þingmaðurinn 

festist svolítið í sínu og nái ekki að fylgjast með starfi hinna þingmannanna. (Katrín Júlísdóttir 

munnleg heimild, 7. mars 2014). Katrín Jakobsdóttir sagði að allir þingmenn séu í einni til 

tveimur nefndum og hafi í raun aldrei tíma til að setja sig inn í hinar nefndirnar því að þeir 

sitji yfir málum í sínum nefndum. Síðan eru það stóru málin sem þingflokkarnir hafa tíma til 
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að fara saman yfir. Þá sagði Katrín að í litlu málunum fái þingmenn línu um málið og ef málið 

er eitthvert sérstakt áhugasvið þingmanns í flokknum þá geti verið að hann setji sig inn í það, 

en annars er bara traust á viðkomandi nefndarfulltrúa. (Katrín Jakobsdóttir munnleg heimild, 

17. mars 2014). 

 

Þegar rætt var um nefndarsviðið og hvort það hafi nægilega mikinn mannafla til að aðstoða 

alla 63 þingmenn þjóðarinnar fengust ýmis svör. Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður lýsti 

starfi nefndarritarans á þá leið að venjulega sé um að ræða ungan lögfræðing sem er 

algjörlega þjösnað út. Þeir vinni óhemju mikið, öðlist mikla reynslu á skömmum tíma og eru 

svo keyptir yfir í ráðuneytin eða lögfræðistofur. Þá sagði Guðlaugur að þegar hann hittir 

kollegana í nágrannaríkjunum þá eru samskonar starfsmenn búnir vera í 20-40 ár. Guðlaugur 

sagði þetta meðal annars snúast um launa- og aðstöðumál. Guðlaugur sagði þetta mjög 

eftirsótta starfskrafta sem þingmenn séu sífellt að fletta upp í þegar þá vanti upplýsingar. 

(Guðlaugur Þór Þórðarson munnleg heimild, 6. mars 2014). Katrín Jakobsdóttir (2014) sagði 

nefndarsvið vinna mjög mikið með meirihlutanum og það hafi allt of lítinn mannskap.  

Eðlilega léti nefndarsviðið meirihlutann í forgang en starfsfólkið reynir að gera sitt besta fyrir 

minnihlutann. Einnig sagði Katrín að vöntun væri bæði á pólitískri- og faglegri aðstoð, en 

faglega aðstoðin yrði að koma fyrst. (Katrín Jakobsdóttir munnleg heimild, 17. mars 2014). 

Fyrrum forstöðumaður nefndarsviðs, Þórður Bogason (2014), sagði að  þingið sjálft bæri 

ábyrgð á því að tryggja að starfsfólkið vinni áfram hjá þeim, þá væru það ekki aðeins launin 

heldur væru verkefnin svo annað. (Þórður Bogason munnleg heimild, 18. mars 2014). 

 

Í djúpviðtölunum var meðal annars rætt um hvaða leiðir væru heppilegastar til að styrkja 

þingið. Guðlaugur Þór Þórðarson (2014) vill styrkja nefndarsvið alþingis og sjá til þess að þar 

væri engin stoppistöð fyrir starfsfólk heldur starfsframi. Jafnframt sagði Guðlaugur að einnig 

þyrfti að styrkja þingmennina þannig að þeir hefðu meiri sveigjanleika og meiri tæki til þess 

að vinna að málum. (Guðlaugur Þór Þórðarson munnleg heimild, 6. mars 2014). Þórður 

Bogason sagði að verkferla þingsins þyrfti að hugsa upp á nýtt til að draga úr hinu pólitíska 

karpi. Hann velti upp þeirri spurningu af hverju vægi nefndardaga væri ekki aukið og hvers 

vegna þurfi að taka 4 daga vikunnar undir þingfundi. (Þórður Bogason munnleg heimild, 18. 

mars 2014). Ómar Kristmundsson prófessor sagði að ekki mætti tala mikið um það, en 

vinnuaðstæður væru ekki góðar fyrir þingmenn. Þeir eigi á hættu á ærumissi og jafnvel væri  

erfitt fyrir þá að fá vinnu eftir þetta starf. Þá væru launin þeirra hræðilega léleg. (Ómar 
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Kristmundsson munnleg heimild, 24. febrúar 2014). Gunnar Bragi Sveinsson (2014) vill meina 

að á þingið vanti tæki og tól til að stunda sjálfstæðar rannsóknir, eins og efnahagsstofur og 

lagaskrifstofu. Hann segir að þetta tvennt myndi auka sjálfstæði þingsins gríðarlega mikið. 

(Gunnar Bragi Sveinsson munnleg heimild 17. mars 2014).   

 

Þegar rætt var um hvort það væri möguleg lausn að nefndarsviðið hefði verkefnastofu á 

sínum vegum sem gæti hjálpað þingmönnum og þá við hvaða hluta þeirra vinnu, voru 

viðbrögð viðmælenda nokkuð jákvæð. Sagði Katrín Júlíusdóttir það sniðuga hugmynd, að oft 

sé alltof mikið álag á nefndarriturum sem eru allt í senn að halda utan um fundi og skipulag. 

Þá séu þeir að gæta að því að halda utan um öll málin sem eru fyrir nefndinni og að vinna 

greinargerðir og nefndarálit. Álagið sé oft það mikið að þeir næðu hreinlega ekki að einbeita 

sér í vinnunni. (Katrín Júlísdóttir munnleg heimild, 7. mars 2014). Katrín Jakobsdóttir sagði 

það mjög gott ef slík verkefnastofa gæti hjálpað þingmönnum með að fá lögfræðilegt-, 

kostnaðarlegt- og þjóðhagslegt mat á verkefni í þinginu. (Katrín Jakobsdóttir munnleg 

heimild, 17. mars 2014). 

 

Í viðtölum var fjallað um árangursmælikvarða þingmanna og var fljótlega talað um þann 

slæma sið að frumvörp eru öll að hrúgast inn í lok þings en ekki jafnt yfir alla mánuði. Þannig 

skapist aðstæður sem auka líkur á mistökum og því ætti helsti árangursmælikvarði 

þingmanna að snúast um gæði lagafrumvarpa sem eru samþykkt á Alþingi þannig að ekki 

þurfi að koma til þess að lög komi aftur inn í þingið vegna mistaka á fyrri þingum. Katrín 

Júlíusdóttir sagðist oft hafa upplifað, sem þingkona, að innra samræmi klúðrist einfaldlega 

þegar verið er að gera breytingar á lögum. Katrín sagðist jafnframt hafa tekið þátt í að breyta 

lögum því  það hafi gleymst að breyta dagsetningu á einum stað. (Katrín Júlísdóttir munnleg 

heimild, 7. mars 2014). Þórður Bogason benti á að það sé í tísku að það séu sett 

endurskoðunarákvæði í lagafrumvörp ef frumvarpið er umdeilt. Slíkt er einfaldlega sóun að 

mati Þórðar.  Í stað þess væri nær að setja lög sem gilda og þau eru það vel úr garði gerð  að 

þau gilda nema það sé eitthvað sem kallar á endurskoðun. Engin ástæða sé til að eyða tíma 

og peningum í að endurskoða þau einfaldlega af því að það átti að endurskoða. Annaðhvort 

eru lögin góð eða einhver breyting utan úr heimi kallar á breytingu á lögunum. (Þórður 

Bogason munnleg heimild, 18. mars 2014). Einar Farestveit, fyrrum forstöðumaður 

nefndarsviðs sagði að eftir hans bestu vitund þá hafi fjárlagaskrifstofan ekki haft tíma eða 

mannafla í að reikna út kostnað við þingmannafrumvörpin. Slíkt er slæmt fyrir stöðu 

þingmannsins. Hann gæti verið með gott mál og hann fær lagatæknilega aðstoð og aðstoð 
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skjalalesara, en  kostnaðargreiningu vanti. Síðan kemur þingmaðurinn út í þingsal og þá er 

honum engin miskunn sýnd. (Einar Farestveit munnleg heimild, 18. Mars 2014). Samkvæmt 

Ómari Kristmundssyni er einn árangursmælikvarði, sem er í raun gæðamælikvarði, sem 

metur í hve miklu mæli gera þarf lagfæringar á frumvarpi sem búið er að samþykkja, eftir á 

(Ómar Kristmundsson, 2014). Jafnframt sagði Ómar mjög marga vera sammála því að 

hraðinn við afgreiðslu frumvarpa, sérstaklega undir lokin, annaðhvort fyrir jólafrí eða á vorin 

leiddi til mistaka sem komi síðan ekki í ljós fyrr en búið er að samþykkja lögin. (Ómar 

Kristmundsson munnleg heimild, 24. febrúar 2014).   
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5. Umræður og ályktun 

5.1 Umræður 

Sjálfstæði Alþingis gagnvart framkvæmdavaldinu er mikilvægt til að auka fagmennsku við 

undirbúning löggjafar að mati höfundar. Starf þingmanna er ekki öfundsvert að mati 

höfundar og líkt og kemur fram í svörum Ómars Kristmundssonar prófessors í opinberri 

stjórnsýslu þá eiga þingmenn á hættu að verða fyrir ærumissi og að engin vilji ráða þá til 

starfa að lokinni þingsetu. Að mati höfundar eru það einungis þingmenn sjálfir sem geta 

breytt þessu og mögulega með því að nýta sér aðferðafræði verkefnastjórnunar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að þingmenn geti nýtt sér aðferðir 

verkefnastjórnunar í sinni vinnu á Alþingi Íslendinga. Staða nefndarsviðs Alþingis var mjög 

mikið til umræðu meðal viðmælenda og ljóst að þar eru tækifæri til að knýja fram úrbætur. 

Sviðið er að áliti flestra undirmannað og starfsmenn stoppa stutt við að mati viðmælenda. 

Mikil sóun er hjá Alþingi, að mati höfundar, að missa frá sér gott starfsfólk sem hefur öðlast 

víðtæka þekkingu á skömmum tíma og reynslu af að starfa með þingmönnum. Alþingi hefur 

það algjörlega í sinni hendi að breyta þessum aðstæðum með því að auka við laun og bæta 

starfsaðstæður þessara starfsmanna. Líkt og Guðlaugur Þór Þórðarson bendir á þá eru 

starfsmenn í sömu stöðu á Norðurlöndum með 20-40 ára reynslu. Í því felast mikil verðmæti 

að mati höfundar. Líkt og kemur fram í fræðilega hluta rannsóknarinnar bendir Páll 

Hreinsson, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands, á þá augljósu staðreynd að það er alfarið í 

höndum þingmanna að breyta þessu ástandi telji þeir aðbúnað sinn hvað varðar 

sérfræðiaðstoð ekki viðunandi. Haga þarf málum á þann veg að starf nefndarritara geti orðið 

að starfsframa en sé  ekki stoppistöð á leið í betur launað starf. 

Mikilvægt er fyrir þingmenn að átta sig á því hvert núverandi ástand er og svo hvert hið 

nauðsynlega ástand þarf að vera. Þar skiptir öllu máli fyrir þingmenn að hafa í höndum 

þarfagreiningar fyrir verkefni sem eru í vinnslu í þinginu og þá sérstaklega fyrir stór verkefni 

sem eru kostnaðarsöm og geta haft mikil áhrif á samfélagið sem heild. Brýnt er að greina 

bilið á milli núverandi ástands og hins nauðsynlega svo unnt sé að taka betri og upplýstari 

ákvarðanir. Vönduð úrvinnsla á frumvörpum og kerfisbundin greining á verkefnum getur 

hjálpað þingmönnum að stöðva óraunsæislegar áætlanir.  Að alþingismenn taki ákvörðun um 

að fara í framkvæmdir sem kosta peninga án þess að nokkuð komi á móti nema það eitt að 

gera lífsskilyrði landsmanna betri getur verið góð niðurstaða. Það þarf einfaldlega að segja 

hreint út að svo sé í stað þess selja þjóðinni það með óraunhæfum áætlunum. Líkt og kemur 
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fram í viðtali við Þórð Víking Friðgeirsson, lektor við Tækni- og verkfræðideild Háskólans í 

Reykjavík, trúa þingmenn gjarnan á óraunsæjar áætlanir því að mestu skiptir að koma 

verkefninu af stað. Þessu til rökstuðnings bendir Þórður Víkingur á þann þrýsting sem 

þingmenn eru undir sem talsmenn sinna kjördæma. Að mati höfundar er þarna tækifæri fyrir 

þingmenn í þeirra starfi sem felst í því að verkefnastofa innan nefndarsviðs skuli hafa það 

sem eitt af sínum verkefnum að meta gæði frumvarpa út frá kostnaði og þjóðhagslegum 

áhrifum og skila skýrslu sem þingmenn hafa sér til stuðnings þegar þeir verða fyrir þrýstingi 

úr sínu kjördæmi. Ef niðurstaða skýrslu nefndarsviðs er neikvæð fyrir þjóðfélagið er auðvelt 

fyrir þingmenn að nota niðurstöður hennar til að hafna frumvarpinu. 

Höfundur er þeirrar skoðunar að þingmenn geri sitt besta í sínu starfi, hins vegar leiðir 

niðurstaða þessarar rannsóknar í ljós að þingmenn geta nánast einungis sett sig inn í þau mál 

sem snúa að þeim nefndum sem þeir eiga sæti í. Þingmenn þurfa því að treysta á skoðanir 

samflokksmanna sinna þegar kemur að því að kjósa um önnur mál. Að mati höfundar eru það 

ekki góð vinnubrögð og á því verður að finna lausn. 

Árangursmælikvarðar fyrir þingmenn eru mikilvægir og þingmenn geta bætt sig í þeim 

efnum. Sérstaklega þegar um ræðir gæði þeirra laga sem eru samþykkt á Alþingi. Fram kom í 

samtölum við viðmælendur að það gerist of oft að áður samþykkt lagafrumvörp  þurfi að 

koma aftur inn í þingið til samþykktar því að þau hafi ekki verið lögleg, jafnvel atriði eins og 

að breyta dagsetningu á nýjum lögum hafi orðið þess valdandi. Að mati viðmælenda er um 

að kenna þeim asa sem skapast við lok þings. Þá hefur safnast fyrir fjöldi frumvarpa sem þarf 

að keyra í gegn og sum fá litla umfjöllun í nefndum. Slíkt er óviðunandi að mati höfundar og 

nauðsynlegt að Alþingi og ráðuneytin vinni skipulega að þeim frumvörpum sem leggja á fyrir 

þingið. Ákjósanlegast væri að frumvörp kæmu með jöfnu millibili inn í þingið til umræðu. Að 

mati höfundar þurfa þingmenn ávallt að hafa í huga gæði þeirra laga sem þeir samþykkja.  

5.2 Ályktun 

Höfundur er þeirrar skoðunar að stofna ætti verkefnastofu innan Alþingis Íslendinga sem 

myndi heyra undir nefndarsvið þingsins. Höfundur sér fyrir sér að slík skrifstofa hefði hóp 

sérfræðinga í sínum röðum sem tækju að sér að styðja við þingmenn í þeirra störfum. Slík 

verkefnastofa gæti gagnast þingmönnum við skrif á lagafrumvörpum þar sem bæði er unnið 

að lagalegum hluta frumvarpsins, kostnaðarmati  og loks efnahagslegu mati. Þá er það 

skoðun höfundar að öll frumvörp sem leggja skal fyrir Alþingi verði með lögum að fara fyrst á 

verkefnastofu nefndarsviðs þar sem gerð er úttekt á frumvarpinu. Kanna skal hvort nýtt 

frumvarp stangist á við lög og reglugerðir, og loks að útbúa einnar blaðsíðu yfirlit sem lýsir 
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innihaldi frumvarpsins, helstu niðurstöðum og kostnaði. Þannig hefði hver þingmaður tök á 

að kynna sér kjarnann í hverju frumvarpi og móta sína eigin skoðun út frá því. 

Verkefnastofan væri auk þess stuðningur við starf nefndarritara sem nú þegar eru ofhlaðnir 

verkefnum að mati viðmælenda.  

Að mati höfundar væri ráð hjá Alþingi að fara í dýpri úttekt á kostum og göllum þess að setja 

upp verkefnastofu innan nefndarsviðs Alþingis. Greina þarfir þingmanna og finna lausn á því 

hvernig hægt sé að styrkja innviði Alþingis Íslendinga sem er hagur allra landsmanna.  
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6. Þakkir 

Höfundur vill þakka þeim viðmælendum sem gáfu sér tíma til að hitta höfund fyrir einlægar 

umræður. Þetta umræðuefni var þeim flestum hjartans mál. Þá vill höfundur þakka 

leiðbeinanda sínum Haraldi Flosa Tryggvasyni fyrir góða leiðsögn og stuðning. Mestar þakkir 

fá eiginkona höfundar og dætur fyrir endalausan stuðning, þolinmæði og hvatningu 

undanfarin tvö ár. 
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