
	 	

Þróun íslenskra stjórnmálaflokka 

Fjöldaflokkar eða samtryggingarflokkar? 

 

Auður Karlsdóttir 

Lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði 
 

Félagsvísindasvið 
 

Júní 2017 
 
 



	

Þróun íslenskra stjórnmálaflokka 
Fjöldaflokkar eða samtryggingarflokkar? 

Auður Karlsdóttir 

Lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði 

Leiðbeinandi: Stefanía Óskarsdóttir 

 

Stjórnmálafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2017 

  



	

	

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í stjórnmálafræði og er óheimilt 

að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Auður Karlsdóttir 2017 

161194-2559 

Reykjavík, Ísland   2017





	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	3 

Útdráttur 

Markmið þessara ritgerðar er að skoða hvaðan fjárframlög til fjögurra burðarflokka 

íslenska flokkakerfisins, það er Framsóknarflokkurinn, Samfylkingin, 

Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstrihreyfingin – grænt framboð koma og leggja mat á það 

hvort áðurnefndir flokkar séu þróast frá því að vera fjöldaflokkar yfir í 

samtryggingarflokka. Samtryggingarflokkar eru ný tegund stjórnmálaflokka sem oft eru  

skilgreindir sem fulltrúar ríkisins sem notfæra sér bjargir þess til að tryggja og viðhalda 

sinni eigin flokkastarfsemi. Þeir flokkast ekki sem frjáls félagasamtök eins og aðrar 

tegundir af stjórnmálaflokkum eins og til dæmis fjöldaflokkar þar sem 

samtryggingarflokkar eru einskonar framlenging á ríkinu. Við mat þetta verður notast við 

kenningu Richard S. Katz og Peter Mair um samtryggingarflokka (e. cartel parties) auk 

þess sem önnur sjónarhorn og aðrar hugmyndir sem að málinu koma verða gerð skil. 

Aðdragandi, helstu atriði og breytingar á lögum um fjármál íslenskra stjórnmálaflokka 

verða rakin. Að lokum verður gerð grein fyrir skipulagi flokkanna fjögurra ásamt því að 

skoða rekstrarreikninga þeirra á árunum 2007 til 2015 en þær upplýsingar eru opinberar á 

vefsíðu Ríkisendurskoðunar.  

Megin niðurstaða ritgerðarinnar er sú að viðkomandi flokkar séu ekki að þróast úr 

því að vera fjöldaflokkar yfir í samtryggingarflokka heldur hafi þeir einkenni fleiri en 

einnar flokkstegundar. 

Í þessari ritgerð eru einungis skoðuð fjárframlög til flokkanna sem komu fram á 

rekstrarreikningum þeirra á tímabilinu 2007 til 2015. Ekki var tekið tillit til annarra þátta 

sem gætu haft áhrif á tekjur flokkanna á tímabilinu. 
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1 Inngangur 
Markmið þessara ritgerðar er skoða hvaðan fjárframlög til fjögurra meginflokka íslenska 

flokkakerfisins koma og leggja mat á hvort að flokkarnir séu að þróast frá því að vera 

fjöldaflokkar yfir í samtryggingarflokka. Áðurnefndir flokkar eru Framsóknarflokkurinn, 

Sjálfstæðisflokkurinn, Samfylkingin og Vinstrihreyfingin - grænt framboð. Til þess að ná 

fram tilteknu markmiði verður í fræðilega hlutanum stuðst við kenningar fræðimanna á 

hlutverki stjórnmálaflokka, mismunandi tegundir stjórnmálaflokka og mismunandi sjónarhorn 

fræðimanna á tegundir stjórnmálaflokka. Notast er við lög um fjármál stjórnmálasamtaka og 

frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra nr.162/2006 til þess að gera grein fyrir lagalegri 

stöðu frjáframlaga til stjórnmálasamtaka hér á landi. Gerð verður grein fyrir helstu einkennum 

íslensku burðarflokkanna ásamt því að vefur Ríkisendurskoðunar verður notaður til þess að fá 

upplýsingar um rekstrarreikninga flokkanna fjögurra fyrir árin 2007 til 2015.  

Þróun stjórnmálaflokka í vestrænum heimi hefur tekið töluverðum breytingum í 

gegnum tíðina. Fræðimaðurinn Maurice Duverger hélt því fram að fjöldaflokkar væru eina 

tegundin af stjórnmálaflokkum sem myndu vera við lýði í framtíðinni en svo reyndist ekki. 

Richard S. Katz og Peter Mair eru ósammála Duverger og telja að ný tegund stjórnmálaflokka 

hafi rutt sér til rúms. Þá tegund stjórnmálaflokka nefndu þeir samtryggingarflokka (e. cartel 

parties). Samtryggingarflokkar telja Katz og Mair vera frábrugðna hefðbundnum 

fjöldaflokkum að því leyti að þeir eru ekki frjáls félagasamtök heldur nokkurs konar 

framlenging af ríkisvaldinu. Katz og Mair telja að samtryggingarflokkar verði fulltrúar 

ríkisins og beiti björgum þess til að tryggja eigin starfsemi.1 Samkvæmt fræðimanninum 

Jonathan Hopkin fer aðild að  stjórnmálaflokkum dvínandi víðsvegar um Evrópu þar sem sem 

meðal annars ítökum almennra flokksmanna hopar. Katz og Mair færa rök fyrir því að 

fjármögnun stjórnmálaflokka í Vestur Evrópu hafi breyst. Sú breyting felst í því að  flokkar 

vinni saman til þess að tryggja fjármagn frá ríkinu í þeim tilgangi að halda aftur af samkeppni 

einungis sjálfum sér til hagsbóta.2 Fræðimaðurinn Klaus Detterbeck telur að 

samtryggingarflokkar missi tengsl sín við samfélagið því flokkarnir séu orðnir svo stór hluti 

af ríkinu. Detterbeck hefur efasemdir um að hægt sé að fullyrða um þróun 

																																																								
1 Richard S. Katz og Peter Mair, „Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 
Emergence of the Cartel Party,“ Party Politics 1, nr. 1 (1995): 5. 
2 Jonathan Hopkin, „The Problem with Party Finance – Theoretical Perspectives on the Funding of Party Politics,“ 
Party Politics 10, nr. 6 (2004): 627-628. 
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samtryggingarflokka í Vestur-Evrópu en telur þó að samtryggingarflokkar geri nýjum 

flokkum erfitt fyrir.3 Á undaförnum áratugum hefur eðli kosningabaráttu stjórnmálaflokka 

breyst. Þátttaka sérfræðinga hefur aukist á meðan mikilvægi sjálfboðastarfa flokksmanna fer 

dvínandi. Í kjölfar þessara breytinga hefur fjármagnsþörf stjórnmálaflokka á Íslandi farið 

vaxandi sem og erlendis.4  

Fyrsta janúar árið 2007 voru lög nr.162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka og 

frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra tekin í gildi hér á landi en þau voru samþykkt á 

Alþingi 21. desember 2006. Tilgangur laganna er að kveða á um fjárframlög til frambjóðenda 

til Alþingis, til sveitastjórnar og til frambjóðenda í kjöri til embætti forseta Íslands. Lögin 

kveða einnig á um almenn og opinber fjárframlög til stjórnmálastarfsemi og 

stjórnmálasamtaka og eiga að tryggja gagnsæi í fjármálum og draga úr hættu á 

hagsmunaárekstrum. Markmið laganna er að efla lýðræði og byggja upp aukið traust á 

stjórnmálastarfsemi hér á landi. Ber þó að taka fram að lögin náðu ekki til frambjóðenda til 

embætti forseta fyrr en árið 2010 þegar breytingar voru gerðar á lögum nr.162/2006.5  

Saga stjórnmálaflokka hér á landi nær um hundrað ár aftur í tímann. Til að byrja með 

reiddu stjórnmálaflokkarnir sig á fjárframlög frá flokksmönnum en í gegnum árin hefur það 

tekið breytingum þar sem hið opinbera er farið að spila stærra hlutverk í þeim málum.6 Hvorki 

voru til lög né reglur um fjármál stjórnmálaflokka þangað til 1. janúar árið 2007 þegar lög um 

fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra tóku gildi. Áður 

en lögin voru samþykkt þá hafði lengi verið uppi umræða um hvort setja ætti í ákvæði lög um 

fjármál stjórnmálaflokka. Lítið eftirlit var með fjárframlögum til stjórnmálaflokka og ríkti oft 

mikil leynd yfir fjármálum þeirra. Leynd þessi fór fyrir brjóstið á mörgum meðal annars 

vegna þess að einkaaðilar færðu flokkum háar fjárhæðir án þess að um það giltu reglur.7 Aðrir 

voru ósammála því að setja ætti lög um fjármál stjórnmálaflokka á þeirri forsendu að 

hugmynd um stjórnmálaflokka sé sú að þeir eru frjáls félagasamtök sem veita ríkinu aðhald 

með stjórnmálastarfsemi og sé því óviðeigandi að ríkið skipti sér af starfsemi og fjármálum 

																																																								
3 Klaus Detterbeck, „Cartel Parties in Westen Europe?,“ Party Politics 11, nr. 2(2005): 187 – 188. 
4 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið. (Háskóli Íslands, 2007),  122-124. 
5Lög um breytingu á lögum nr.162/2006, um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um 
upplýsingaskyldu þeirra nr.119/2010 http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.119.html 
6Skýrsla forsætisráðherra um fjárframlög til stjórnmálastarfsemi og starfsumhverfi stjórnmálaflokka á Íslandi, 
samkvæmt beiðni. Þskj. 1169, 2004-2005. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/pdf/131/s/1169.pdf (sótt 24.október 2016). 
7 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 122-123. 



	10 

stjórnmálaflokka. Með því að setja lög um fjármál stjórnmálaflokka mætti mögulega koma í 

veg fyrir spillingu og tryggja að fjárstyrkur fyrirtækja við stjórnmálaflokka yrði gagnsær.8  

Í upphafi er fjallað um hlutverk stjórnmálaflokka og um mismunandi tegundir 

stjórnmálaflokka. Farið er yfir helstu einkenni kjarnaflokka (e. cadre parties), fjöldaflokka (e. 

mass parties), „ná til allra flokka“ (e. catch-all parties), kosningamiðaðra flokka (e. electoral-

professional parties) og samtryggingarflokka (e. cartel parties). Í kjölfarið er farið nánar yfir 

önnur sjónarmið er varðar kenningu Katz og Mair um samtryggingarflokka þar sem komið er 

inná sögu stjórnmálaflokka, aukin afskipti af hálfu ríkisins, yngri og eldri lýðræðisríki, breytta 

hegðun kjósenda, breyttar áherslu stjórnmálaflokka og fleira. Því næst verður aðdragandi að 

setningu laga um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskyldu rakin 

ásamt breytingum sem á þeim voru gerðar árið 2010 hér á landi. Að því loknu verður farið 

yfir helstu einkenni íslensku burðarflokkanna ásamt því að litið er til  rekstrarreikninga 

flokkanna frá árunum 2007 til 2015 þar sem megin áhersla verður lögð á það hvaðan 

fjárframlög til flokkanna koma. Að endingu verður rannsóknarspurningu ritgerðarinnar svarað 

með rökum fyrir því hvort að flokkarnir fjórir séu að þróast úr því að vera fjöldaflokkar yfir í 

samtryggingarflokka miðað við þær upplýsingar sem fyrir liggja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
8 Lög um breytingu á lögum nr.162/2006, um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um 
upplýsingaskyldu þeirra nr.119/2010 http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.119.html 
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2 Tegundir stjórnmálaflokka 
Í þessum kafla verður fjallað um hlutverk stjórnmálaflokka, tengingu þeirra við kjósendur og 

umboðskeðjunni verður lýst. Mismunandi tegundum stjórnmálaflokka verða gerð skil en 

sjónum verður sérstaklega beint að  kenningu um samtryggingarflokka. Fræðimennirnir 

Richard S. Katz og Peter Mair telja að samtryggingarflokkar lýsi best 

nútímastjórnmálaflokkum. Kenning þeirra um samtryggingarflokka kom fyrst fram árið 1992 

og gera þeir þar grein fyrir þeim breytingum sem orðið hafa í skipulagi og hugmyndafræði 

stjórnmálaflokka á þeim tíma. Aukin áhrif frá ríkinu og aðstoð sérfræðinga, bæði í 

kosningabaráttu og mótun stefnu, er meðal þeirra nýjunga sem kemur fram í kenningu þeirra 

félaga. Meðlimir stjórnmálaflokka eru mismikilvægir og getur starf þeirra verið undirstaða 

sumra flokka á meðan að meðlimir skipta litlu máli hjá öðrum flokkum. Með því að skoða 

þessa þætti er reynt að að átta sig á stöðu stjórnmálaflokka innan lýðræðisríkja og þróun 

þeirra, skoða mikilvægi stjórnmálaflokka og gera sér grein fyrir áhrifum þeirra á stjórnvöld, 

kjósendur og ríkið. 

2.1  Hlutverk stjórnmálaflokka og umboðskeðjan 
Stjórnmálaflokkar eru skipulagsheild sem býður fram í kosningum og leitast við að ná 

völdum. Stjórnmálaflokkar bjóða fram stefnu og frambjóðendur keppast á um fylgi kjósenda. 

Stjórnmálaflokkar eru vettvangur fyrir pólitíska umræðu,  þar sem kjósendur fá tækifæri til 

þess að koma skoðunum sínum á framfæri og geta haft áhrif á málefni stjórnvalda. Annað 

hlutverk stjórnmálaflokka er að vinna úr kröfum sem koma alls staðar frá í samfélaginu og 

forgangsraða málum eftir því hverju þeir vilja að stjórnkerfið taki á. Það er hægt að líta á 

stjórnmálaflokka þannig að þeir séu valkostir kjósenda um það hver eigi að leiða hið opinbera. 

Flokkarnir móta stefnur og kenningar út frá skoðunum og áherslum, þar sem kjósendum er 

gert auðveldara fyrir með að mynda sínar eigin skoðanir.9  

Það er mikilvægt að stjórnmálaflokkar tengi vel við kjósendur því að stuðningur þeirra í 

kosningum skiptir höfuð máli. Fræðikonan Kay Lawson hefur notað hugmyndina um 

umboðskeðjuna til þess að lýsa sambandi á milli stjórnmálaflokka og kjósenda. Lawson notar 

orðið tenging (e. linkage) til þess að skilja stjórnmálaflokka frá öðrum stofnunum og 

undirstrikar hún þar með mikilvægi stjórnmálaflokka sem tenglið milli ríkis og kjósenda. 

Umboðskeðja Lawson samanstendur af fimm hlekkjum á milli kjósenda og stjórnmálaflokka. 

Fyrsti hlekkurinn í umboðskeðjunni eru kosningar (e. campaign linkage) þar sem 

																																																								
9 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 89-90. 
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stjórnmálaflokkar bjóða fram frambjóðendur og leggja línurnar. Annar hlekkurinn er þátttaka 

(e. participatory linkage) þar sem stjórnmálaflokkar virkja kjósendur og hvetja þá til að taka 

þátt í kosningum. Þriðji hlekkurinn er hugmyndafræðilegur (e. ideological linkage) þar sem 

stjórnmálaflokkar kynna hugmyndir og stefnu flokkanna fyrir kjósendum. Fjórði hlekkurinn 

snýr að fulltrúum flokksins (e. representative linkage), en þá fer fram ferli þar sem 

stjórnmálaflokkar kjósa fulltrúa flokksins til þess að sitja á þingi. Fimmti og síðasti 

hlekkurinn í umboðskeðjunni eru stefnumál (e. policy linkage), þá er stefna sem kynnt var 

fyrir kjósendum á meðan kosningum stóð sett í framkvæmd. Lykilatriði í umboðskeðjunni er 

að allir hlekkir standi saman til þess að standa undir væntingum kjósenda. Það þarf aðeins 

einn veikan hlekk til að eyðileggja heila keðju. Umboðskeðja Lawson er sömu lögmálum 

háð.10  

Í gegnum tíðina hafa ýmsir fræðimenn reynt að gera grein fyrir og útskýra 

mismunandi uppbyggingar og gerðir stjórnmálaflokka. Hér á eftir verður nokkrum af helstu 

tegundum stjórnmálaflokka gerð skil, en þess skal þó gæta að þróun stjórnmálaflokka er ekki 

hægt að flokka í línulega atburðarrás þar sem allar tegundir flokka geta verið til staðar á hvaða 

tíma sem er.  

2.2 Kjarnaflokkar (e. cadre parties) og fjöldaflokkar (e. mass parties) 
Fræðimaðurinn Maurice Duverger talar um tvær megintegundir stjórnmálaflokka, 

kjarnaflokka  og fjöldaflokka.11 Kjarnaflokkar eru ákveðin tegund af stjórnmálaflokki sem var 

hvað vinsælust á 18. og 19.öld og er ennþá til í dag. Einkenni kjarnaflokka eru þau að þeir 

hafa tiltölulega lítið skipulag í samanburði við fjöldaflokka og hafa fáa meðlimi. Meðlimir í 

kjarnaflokkum eru oft á tíðum einstaklingar sem hafa mikið á milli handanna og kemur 

fjármagn flokksins frá þeim, aðilum sem hafa góð sambönd eða hafa einhverja sérkunnáttu. 

Innan flokksins er lítið lagt uppúr því að fá aðra meðlimi í flokkinn þar sem það er ekki þörf á 

því.12 Kjarnaflokkar voru algengir á þeim tíma þegar kosningaréttur var takmarkaður og það 

þurfti tiltölulega lítið skipulag til þess að koma boðskap flokksins á framfæri þar sem 

kjósendur voru yfir höfuð ekki ýkja margir.13 Duverger taldi að kjarnaflokkar myndu alfarið 

víkja fyrir fjöldaflokkum en sú varð ekki raunin.  

																																																								
10 Russel J. Dalton, David M. Farrell og Ian McAllister, Political Parties & Democratic Linkage. (Oxford: 
University Press, 2011), 6-9. 
11 Karsten Grabow, The Re-emergence of the cadre party? Organizational Patterns of Christian and Social 
Democrats in Unified Germany, Party politics 7 (2001): 36. 
12 Robin T. Pettitt, Contemporary Party Politics. (Palgrave Macmillian, 2014), 50-51. 
13 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 120. 
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Á seinni hluta 19. aldar þegar kosningaréttur varð útbreiddari fóru að birtast flokkar sem 

treystu frekar á fjölda flokksmeðlima og voru þessir flokkar opnir öllum sem vildu styðja við 

flokkinn og hans markmið. Þessir flokkar, sem Maurice Duverger kallaði fjöldaflokka, höfðu 

það markmið að berjast fyrir ákveðnum hópum í samfélaginu. Megineinkenni fjöldaflokka er 

mikill fjöldi flokksmeðlima þar sem höfuð áhersla er lögð á að hafa gott net flokksfélaga um 

land allt. Fjöldaflokkar hafa flokksfélög, stjórnir og landsfundi. Meðlimir kjósa sér forystu og 

móta stefnuna, öfugt við kjarnaflokka þar sem forystan velur leiðtoga, finnur frambjóðendur 

og mótar stefnuna.14 Fjöldaflokkar náðu að sanna sig með velgengi í kosningum og hafa 

komið sér vel fyrir í nútíma samfélagi. Meðlimir fjöldaflokka eru undirstaða flokksins þar 

sem starfsemi og vinna þeirra skiptir miklu máli fyrir velgengni flokksins.15  Fjöldaflokkar 

leggja mikla áherslu á innra lýðræði og fóru flokkar á miðjunni og til hægri að taka upp 

svipað skipulag þegar kjósendum fór fjölgandi.16 Fjármögnun fjöldaflokka byggir í grunnin á 

félagsgjöldum og öðrum stuðningi félagsmanna. Líkt og í kjarnaflokkum snúast stjórnmál  

fjöldaflokka fyrst og fremst um samkeppni, ágreining og samvinnu á milli flokka. 

Meðlimirnir eru virkir í stjórnmálum, gera kröfur á ríkið og reyna að ná völdum með því að 

hafa fulltrúa úr sínum flokki í lykilstöðu hjá ríkinu. Duverger hélt því fram að „smitun frá 

vinstri“ myndi eiga sér stað en með því er átt við að aðrir flokkar sem komu fram með aðrar 

hugmyndir fyrir samfélagið myndu á endanum taka upp skipulag fjöldaflokka því annars 

myndu þeir deyja út. Út frá þessu var horft á fjöldaflokka sem stjórnmálaflokka 

framtíðarinnar.17 Samkvæmt Leon Epstein er ekki lengur þörf fyrir fjöldaflokka í nútíma 

samfélagi. Nútíma stjórnmálaflokkar þurfa ekki lengur að sjá fyrir samfélagslegum þörfum 

félagsmanna sinna, er viðkemur menntun, pólitískum upplýsingum eða félagslegum 

atburðum. Að sama skapi anna félagsgjöld nútíma stjórnmálaflokka aðeins broti af heildar 

útgjöldum starfseminnar. Í velferðarsamfélagi nútímans er menntun og pólitískum 

upplýsingum komið til skila í gegnum menntakerfið. Félagslegar athafnir eru í höndum 

atvinnumanna en stjórnmálaflokkarnir fá fjárhagslegan stuðning frá skattborgurum, 

fyrirtækjum og öðrum aðilum sem standa fyrir utan flokkinn.18   

																																																								
14 Maurice Duverger, „Political Party,“ Encyclopædia Britannica https://www.britannica.com/topic/political-
party (sótt 18.janúar 2017).  
15 Robin T. Pettitt, Contemporary Party Politics, 51-52. 
16 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 120. 
17 Richard S. Katz og Peter Mair, „Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 
Emergence of the Cartel Party,“ Party Politics 1, nr. 1 (1995): 6-7. 
18 Jan Sundberg, „Demassified Mass Parties or Overloaded Cadre Parties? The Impact of Parties on Electoral 
Outcome in Finland,“ Scandinavian Political Studies 8, nr. 4 (1985): 305. 
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2.3 „Ná til allra“ flokkar (e. catch-all parties) 
Upplausn hefðbundinna félagslegra gilda í kringum 1950 til 1960, hraður hagvöxtur sem ýtti 

undir aukna velferð almennra borgara og gríðarlegrar þróunar ljósvakamiðla leiddi til nýrrar 

tegundar stjórnmálaflokka. Þessa nýju tegund skilgreindi þýski fræðimaðurinn Otto 

Kirckheimer sem „ná til allra” flokka. Þessir nýju flokkar eru að mestu leyti reknir af fagfólki 

þar sem höfuð áhersla er lögð á að mæla árangur flokksins með kjörfylgi. „Ná til allra“ 

flokkar hafa það markmið að fá eins mikið af kosningabærum einstaklingum í flokkinn og 

hámarka stuðning sinn í kosningum. Áhersla  á það hvaðan kjósendur komu skiptir minna 

máli því það skiptir meira máli að ná til sem flestra en því markmiði má meðal annars ná með 

aðstoð sérfræðinga. Þessi tegund stjórnmálaflokka einblínir meira á fjölda meðlima en stefnu 

flokksins og er lagtmikið upp úr tengslum milli kjósenda og stjórnmálaflokka.19 „Ná til allra“ 

flokkar ganga út á að fá sem mest af fólki til liðs við sig með mismunandi sjónarhorn og 

skoðanir. Í kosningum flokkanna er lögð meiri áhersla á að velja góðan leiðtoga sem getur 

aukið fylgið við flokkinn heldur en á hugmyndafræði flokksins. Hugmyndafræðin er farin að 

hafa minni áhrif og lagt er meira upp úr því að hafa stefnu með þeim hætti að margir 

kjósendur geti samsamað sig henni. Það er ekki lengur þörf fyrir áhrif og breytingar frá 

meðlimum flokksins heldur eru þeir í lausu lofti og ekki eins skuldbundnir flokknum eins og 

til dæmis meðlimir fjöldaflokka. Farið er að notast við fjölmiðla, sem eru í mikilli þróun á 

þessum tíma, til að miðla áfram hugmyndum flokkanna, vekja athygli á sér og reyna að lokka 

til sín fleiri meðlimi.20   

2.4 Kosningamiðaðir flokkar (e. electoral-professional parties) 
Fræðimaðurinn Angelo Panebianco taldi að Kirckheimer hafi yfirsést mikilvægi áhrifa á 

skipulagsheildir og aðrar stofnanir samfélagins og setti Panebianco fram kenningu um 

svokallaða kosningamiðaða flokka. Kosningamiðaðir flokkar hafa það markmið að þróa 

hugmyndir „ná til allra“ flokka með frekari áherslu á stofnanaleg málefni og þá einna helst að 

reyna að gera flokkinn faglegri. Kosningamiðaðir flokkar treysta á fjármagn fyrir starfsemi 

flokksins frá hagsmunahópum og hinu opinbera.21 Kosningamiðaðir flokkar samanstanda af 

flokksmönnum og tala máli þeirra. Flokkarnir leggja áherslu á notkun sérfræðinga með 

sérstaka þekkingu til dæmis á skoðanakönnunum, stjórnsýslu og fleiru til þess að hafa áhrif á 

																																																								
19 Richard S. Katz og Peter Mair, „Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 
Emergence of the Cartel Party,“ Party Politics 1, nr. 1 (1995): 6-7. 
20 Sama heimild, 6-8. 
21 Robert T. Pettitt, Contemprorary Party Politics, 53-55. 
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flokksmeðlimi og kjósendur.22  Það má því segja að kosningamiðaðir flokkar séu annars konar 

útgáfa af kjarnaflokkum sem byggja á því að nota sérfræðinga til þess að ná fram 

markmiðum. Kosningamiðaðir flokkar einblína á skjótan árangur og því settu þeir fram stefnu 

sem höfðar til breiðs hóps kjósenda. Í kjölfarið fóru kosningar hjá kosningamiðuðum flokkum 

að ganga út á það að vera með sterkan leiðtoga þar sem flokkarnir treystu á að kjósendur 

einblíndu frekar á hver leiðtogi flokksins væri heldur en stefnu og skipulag flokksins.23  Þegar 

hér er komið við sögu má sjá merki þess að samband milli kjósenda og stjórnmálaflokka er 

farið að dvína vegna þess að forystan er meira með hugann við ríkisvaldið og að ná völdum 

heldur en að halda góðu sambandi við flokksfélaga.24   

2.5  Samtryggingarflokkar (e. cartel parties)  
Richard S. Katz og Peter Mair héldu því fyrst fram í kringum 1992 að undanfarna áratugi hafi 

ný gerð stjórnmálaflokka komið fram, svokallaðir samtryggingarflokkar. Þeir vildu varpa ljósi 

á samráð og samkeppni milli stjórnmálaflokka og einblíndu á þau áhrif sem þeir töldu að ríkið 

hefði á flokkaþróunina. Þeir töldu að þróun stjórnmálaflokka væri sú að flokkar væru ekki 

lengur fulltrúar almennings heldur væru þeir orðnir einskonar angi ríkisvaldsins.25 Katz og 

Mair töldu að samtryggingarflokkar reiddu sig á þjónustu sérfræðinga til að ná markmiðum 

sínum, að flokkarnir væru orðnir tæknilegir og faglegir þar sem áhersla var einna helst lögð á 

ímynd og sjónarspil flokksins í stað átaka á milli flokka.26 Þeir flokkar sem eru starfandi í 

Vestur Evrópu dag eru þó ekki allir samtryggingarflokkar. 

Samtryggingarflokkar stóla einna helst á fjármagnsstyrki frá ríkinu. Flokksvinna og 

kosningabarátta er í höndum sérfræðinga og skiptir því þátttaka flokksmeðlima í 

kosningabaráttu minna máli heldur en hjá fjöldaflokkum. Skil á milli þeirra sem eru meðlimir 

og þeirra sem eru það ekki geta oft á tíðum verið frekar óljós þar sem flokkarnir bjóða öllum 

þeim sem styðja við flokkinn að taka þátt í starfseminni og ákvarðanatöku. Þeir meðlimir sem 

nýta sér rétt sinn til þátttöku gera það frekar á einstaklingsgrundvelli en í gegnum 

einhverskonar fulltrúa (e. delegates). Kosningar innan slíkra flokka á pólitískum leiðtogum fer 

fram í gegnum póstkosningar (e. postal ballot) en ekki á flokksþingum eða flokksfundum. 

																																																								
22 Robert T. Pettitt, Contemprorary Party Politics, 54-55. 
23Bryce Edwards, „Electoral-Prodessional party,“ Liberation, 
http://liberation.typepad.com/liberation/2008/06/party-members-3.html (sótt 7.nóvember 2016).  
24 Robert T. Pettitt, Contemprorary Party Politics, 55. 
25 Klaus Detterbeck, „Cartel Parties in Westen Europe?,“ Party Politics 11, nr. 2(2005): 175. 
26 Richard S. Katz og Peter Mair, „The Cartel Party Thesis: A Restatement,“ Perspective on Politics 7, nr. 4 
(2009): 755. 
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Þetta gerir það að verkum að samband og samskipti meðlima við flokkinn og forystu hans 

dvínar enn frekar.27 Meðlimir í samtryggingarflokkum skipta litlu máli þar sem fjárframlög 

koma að mestu leyti frá ríkinu, hagsmunahópum, fyrirtækjum og efnameiri einstaklingum. 

Samtryggingarflokkar eru háðir fjármagni og aðstöðu frá ríkinu sem þeir deila jafnvel sín á 

milli.28 Þegar stjórnmálaflokkar vinna náið með ríkinu opnast nýjar leiðir fyrir þá hvað varðar 

fjármagn og mannauð flokkanna. Slík nálægð við ríkið veldur auknum veikleika innan 

flokksins til að mynda með færri meðlimum, sveiflukenndum kjósendum og öðrum þáttum 

sem leitt gætu til breytinga innan flokksins. Ótti við slíkar breytingar leiðir svo til þess að 

flokkurinn eða flokkarnir einblína því meira á stuðning frá ríkinu til að halda velli.29  

Í kenningu Katz og Mair kemur fram hvernig samtryggingarflokkar fullnægja 

pólitísku hlutverki sínu sem aðskilur þá frá öðrum tegundum af stjórnmálaflokkum. Á meðan 

aðrir flokkar missa rótfestu sína í samfélaginu, bæta samtryggingarflokkar upplausnina upp 

með því að nota bjargir ríkisins þar sem þeir einblína á starf sitt innan stjórnkerfisins sem og á 

þingi.30 Katz og Mair telja að myndun samtryggingarflokka geti skapað grunnvandamál fyrir 

lýðræði innan stjórnmálaflokka í Vestur-Evrópu. Ástæðan er sú að þeir telja að 

samtryggingarflokkar gefi kjósendum ekki færi á því að velja úr alvöru pólitískum valkostum. 

Að mati Katz og Mair ýta samtryggingarflokkar undir minni tengsl á milli kjósenda og 

stjórnmálamanna sem rýrir þá lögmæti pólitískrar ákvörðunartöku þeirra.31 

 Katz og Mair telja að samtryggingarflokkar hafi það einkenni að munur á milli flokka 

sé alltaf að verða minni og að markmið flokkanna séu svipuð að þeir vinni oftar en ekki í 

samráði við hvorn annan. Flokkarnir vinna einnig náið með ríkinu, þaðan sem fjárhagslegar 

bjargir þeirra koma. Því líkari sem flokkarnir eru því erfiðara er það fyrir kjósendur að refsa 

flokkunum eða jafnvel tjá óánægju sína. Yfirvöld þurfa að endurnýja pólitíska stefnu og eru 

kosningar ein leið til þess. Kosningar eru endurgjöf kjósenda til þeirra sem sitja við 

stjórnvölin. Þar af leiðandi býður ríkið uppá samkeppnishæfar kosningar þar sem 

stjórnmálaflokkar keppast á um fylgi kjósenda.32  

																																																								
27 Richard S. Katz og Peter Mair, „Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 
Emergence of the Cartel Party,“ Party Politics 1, nr. 1(1995): 17-20. 
28 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 120-121. 
29 Klaus Detterbeck, „Cartel Parties in Westen Europe?,“ Party Politics 11, nr. 2(2005): 175. 
30 Sama heimild, 183. 
31 Richard S. Katz og Peter Mair, „Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 
Emergence of the Cartel Party,“ Party Politics 1, nr. 1(1995): 18-19.  
32 Sama heimild, 22. 
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Samkvæmt samtryggingarflokka módelinu líta kjörnir fulltrúar frekar á 

stjórnmálaþáttöku sína sem atvinnu heldur en köllun. Eftir því sem fulltrúar öðlast meiri 

reynslu og þekkingu á hinum ýmsu sviðum stjórnmálanna fara áherslur þeirra að breytast. 

Auk þess að samskipti þeirra á milli, þvert á flokka, leiði til þess að hugur þeirra leiti fremur í 

átt að  stöðugleika heldur en sigri.33 Katz og Mair færa rök fyrir því að fyrir tilstilli 

samtryggingarflokka sé lýðræði ekki lengur leið til þess að knýja fram samfélagslegar 

breytingar, heldur fremur leið til þess að tryggja félagslegan stöðugleika. Með öðrum orðum 

telja Katz og Mair að lýðræðið sé orðið að einhversskonar þjónustu eða samgæðum sem ríkið 

veiti þegnum sínum fremur en verkfæri sem þegnar ríkja geti beitt til þess að hamla eða breyta 

ríkinu.34 

 

2.6 Samantekt 
Hér á undan hefur verið gerð grein fyrir hlutverki stjórnmálaflokka sem tengiliður milli 

kjósenda og pólitískra fulltrúa. Fjallað hefur verið um tegundir stjórnmálaflokka út frá 

skipulagi þeirra, fjölda félagsmanna og mikilvægi þeirra og fjármögnun.  

Hugmyndum Maurice Duverger um kjarnaflokka og fjöldaflokka voru gerð skil. 

Kjarnaflokkar hafa tiltölulega lítið skipulag miðað við aðrar tegundir stjórnmálaflokka,  þeir 

hafa fáa flokksmeðlimi, forysta flokksins mótar stefnuna, velur leiðtoga og finnur 

frambjóðendur. Fjöldaflokkar hafa mikinn fjölda flokksmeðlima, þeir hafa flokksfélög, stjórn 

og landsfundi þar sem meðlimir kjósa sér forystu og móta stefnu flokksins. Otto Kirckheimer 

kom fram með kenningu um „ná til allra“ flokka þar sem hann taldi áhersluna vera að ná til 

sem flestra með mismunandi skoðanir og sjónarhorn. Innan „ná til allra“ flokka er lögð 

áhersla á að hafa góðan leiðtoga sem eykur fylgið við flokkinn. Hugmynd Angelo Panebianco 

um kosningamiðaða flokka varð til út frá því að hann taldi að fræðimönnum hafi yfirsést 

mikilvægi áhrifa skipulagsheildar og annarra stofnana í samfélaginu. Kosningamiðaðir 

flokkar tala máli flokksmanna og leggja áherslu á notkun sérfræðinga til þess að ná 

markmiðum. Að lokum eru hugmyndir Katz og Mair settar fram. Kenning þeirra um 

samtryggingarflokka er sú að stjórnmálaflokkar séu ekki lengur hreinir fulltrúar almennings 

heldur einskonar hluti af ríkisvaldinu. Forysta samtryggingarflokka reiðir sig á þjónustu 

																																																								
33 Richard S. Katz og Peter Mair, „Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The 
Emergence of the Cartel Party,“ Party Politics 1, nr. 1(1995): 20-23. 
34 Sama heimild, 22. 
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samtryggingarflokka og fjármagn frá hinu opinbera sem leiðir til þess að hlutverk 

félagsmanna takmarkast. 

  

	 	



	19 

3 Breytingar á starfsemi stjórnmálaflokka í lýðræðisríkjum Evrópu	
Í þessum kafla verður fjallað um breytingar á starfsemi stjórnmálaflokka og aukinnar afskipta 

ríkisins af fjármálum þeirra. Markmið kaflans er að skoða þá þróun í Evrópu að ríkið styðji 

við starfsemi stjórnmálaflokka með fjárframlögum en um leið setji ýmsar skorður við 

starfsemi þeirra með lögum og reglum. 

Í gegnum tíðina hafa stjórnmálaflokkar í Vestur Evrópu stólað að mestu leyti á 

fjárstyrki frá einkaaðilum. Fjöldaflokkar hafa lengi treyst á félagsgjöld frá flokksmeðlimum 

og starfsemi kjarnaflokka er að mestu leyti fjármögnuð með styrkjum frá einkafyrirtækjum 

eða auðugum einstaklingum.37 Um miðja 19.öld voru afskipti ríkisins orðin meiri en fólk 

hafði áður vanist. Með tilkomu velferðarríkisins voru borgarar margir hverjir farnir að treysta 

á ríkið varðandi mánaðarlegar tekjur og fólk farið að finna fyrir áhrifum ríkisins á sitt daglega 

líf. Ríkið var farið að bera meiri ábyrgð á velferð almennra borgara og stofnana svo sem 

skólum, spítölum og fleiri stofnunum sem áður voru í einkarekstri en voru nú hluti af rekstri 

ríkisins.38  

Eftir því sem fleiri öðluðust kosningarétt breyttist landslag stjórnmálaflokka og þurftu 

flokkarnir að fara að hugsa starfsemi sína uppá nýtt. Stjórnmálaflokkar áttu það sameiginlegt 

að starfa allir í stóru borgaralegu samfélagi sem varð sífellt fyrir meiri áhrifum og afskiptum 

frá ríkinu. Eftir því sem kjósendum fjölgaði varð hlutverk stjórnmálaflokka að byggja 

stjórnmálakerfið upp og virkja þátttöku kjósenda. Hlutverk stjórnmálaflokkanna var því að 

vera tenging á milli ríkis og samfélags. Ríkisafskipti jukust með árunum og ríkið fór að teygja 

arma sína inn í helstu stofnanir landsins.39 Stjórnmálaflokkar fóru að missa hollustu kjósenda 

og gátu síður reitt sig á atkvæði þeirra og misstu því tökin á þeim aðferðum sem þurfti til að 

virkja kjósendur. Fjölmiðla fóru að hafa meiri áhrif á velgengni stjórnmálaflokka, meðal 

annars í kosningabaráttum þar sem áhrif þeirra urðu bæði jákvæð og neikvæð.40  

Ríkisstyrkir  til stjórnmálaflokka eru tiltölulega nýtt fyrirbæri í lýðræðisríkjum 

Evrópu. Að treysta alfarið á ríkisstyrki til þess að halda uppi starfsemi stjórnmálaflokka telur 

fræðikonan Ingrid van Biezen geta leitt til aukinnar valdasamþjöppunnar (e. power 

concentration) innan flokka.41 Ríkisstyrkir hafa ýtt undir ákveðna hugmynd er varðar bæði 

																																																								
37 Ingrid van Biezen, „Political Parties as Public Utilites,“ Party Politics 10, nr.6 (2004): 701. 
38 Ruud Koole, „Cadre, Catch-All or Cartel? A Comment on the Notion of the Cartel Party,“ Party Politics 2, nr. 
4 (1996): 510. 
39 Sama heimild, 511-512. 
40 Sama heimild, 514. 
41 Ingrid van Biezen, „Political Parties as Public Utilites “ Party Politics 10, nr.6 (2004): 701 
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lýðræði og stjórnmálaflokka. Auknir ríkisstyrkir til stjórnmálaflokka hafa leitt til þess að 

almennt er litið á tilvist þeirra sem sameiginleg gæði allra þegna ríkisins fremur en stökkpall 

sérvaldra þátttakenda sem starfa innan hvers flokks fyrir sig. Einnig hafa þessar breyttu 

hugmyndir í nútíma samfélögum gert það að verkum að almenningur lítur á stjórnmálaflokka 

sem jafn æskilega og mikilvæga og aðrar stofnanir samfélagsins.42 Ríkisstyrkir til 

stjórnmálaflokka hafa hlotið aukið lögmæti og taldir vera nauðsynlegur hluti af því að halda 

eðlilegri og heilbrigðri starfsemi flokka gangandi og má því telja að stjórnmálaflokkar séu 

orðnir óhjákvæmilegir og æskilegar stofnanir í lýðræðissamfélagi.43 

Eins og segir hér að ofan er ekki langt síðan að ríkisstyrkir voru fyrst kynntir til leiks. 

Árið 1959 var ákveðið í Þýskalandi að bjóða uppá ríkisstyrki til stjórnmálaflokka en á þessum 

tíma hafði það verið gert í fjórum öðrum löndum. Þau lönd eru Úrúgvæ, Kosta Ríka, 

Argentína og Púertó Ríkó. Í kjölfarið fylgdu önnur lönd og í kringum 1960 var það sama gert 

í Finnland, Ísrael og Svíðþjóð. Í kringum 1970 voru ríkisstyrkir til stjórnmálaflokka teknir 

upp í Brasilíu, Kanada, Ítalíu, Noregi, Spáni og Bandaríkjum.44 Eins og staðan er í dag eru 

nánast allir stjórnmálaflokkar í Evrópu styrktir af ríkinu og fyrir því má setja fram þrjár megin 

ástæður.  

Fyrsta ástæðan er aukinn kostnaður. Með því er átt við að þeir styrkir sem flokkar fá 

eru í samræmi við kostnaðaraukningu sem fylgir því að reka stjórnmálaflokka í nútíma 

lýðræðissamfélagi. Stjórnmál hafa orðið æ kostnaðarsamari eftir því sem árin líða. Aukin 

tækni, fleira starfsfólk og dýrari kosningabarátta eru dæmi um þætti sem hafa gert það að 

verkum að kostnaður við rekstur stjórnmálaflokka fer hækkandi. Aðrar ástæður fyrir 

hækkandi kostnaði stjórnmálaflokka er minnkandi flokkshollusta og einnig færri 

sjálfboðaliðar sem starfa innan hvers flokks sem leiðir til þess að flokkar verða að ráða til sín 

fleira fagfólk sem aðstoðar við að halda rekstri flokka gangandi. Þar sem talið er að 

stjórnmálaflokkar séu orðnir ómissandi hluti af lýðræðis samfélagi þótti það rökrétt að ríkið 

þyrfti að veita þeim fjárhagsstyrki til þess að halda þeim gangandi.45 

Önnur ástæða fyrir afskiptum ríkisins af fjármálum stjórnmálaflokka er sú að tryggja 

jöfn tækifæri, sanngirni og jöfnuð í pólitískri samkeppni. Þessi þáttur á að mestu leyti við um 

																																																								
42 Ingrid van Biezen, „Political Parties as Public Utilites “ Party Politics 10, nr.6 (2004): 701-702. 
43 Sama heimild, 704. 
44 Russel J. Dalton, David M. Farrell og Ian McAllister, Political Parties & Democratic Linkage, 37-38. 
45 Ingrid van Biezen, „Political Parties as Public Utilites “ Party Politics 10, nr.6 (2004): 706. 
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minni flokka, flokka sem eru ólíklegri til þess að höfða til fjöldans og fyrir flokka sem eru 

nýjir og vantar ef til vill tengingar við stofnanir og aðra hópa í samfélaginu.46 

Þriðja ástæðan er talin vera sú að takmarka áhrif styrkja frá einkaaðilum til 

stjórnmálaflokka. Ástæðan fyrir því er sú að áhrif einkaaðila getur haft áhrif á það hvernig 

viðkomandi flokkur hagar sér eða hvaða mál hann leggur áherslu á. Einnig er talið að með 

aðkomu ríkisins um fjárstyrki muni það takmarka spillingu innan pólitískt samfélags.47 

Að mati van Biezen þá telur hún að því fyrr sem stjórnmálaflokkar byrja að treysta á 

fjárhagsaðstoð frá ríkinu því erfiðara verður það fyrir flokkanna að mynda almenn tengsl við 

samfélagið og borgara þess.48 Hvað varðar tengsl milli stjórnmálaflokka og samfélagsins, þá 

hafa nútíma lýðræðisríki í Suður - og Mið-Austur Evrópu endurspeglað hugmyndir Katz og 

Mair, sem þeir settu fram um að fjárframlög frá ríkinu til stjórnmálaflokka sé orðin 

grundvallarþáttur í starfsemi stjórnmálaflokka í nútíma lýðræðisríkjum. Ríkisstyrkir hafa leitt 

til afgerandi breytinga meðal stjórnmálaflokka þar sem slíkir styrkir ýta undir að 

stjórnmálaflokkar verða hluti af ríkinu í staðinn fyrir að standa vörð um hagsmuni almennra 

borgara.49 

Flokkar í eldri lýðræðisríkjum sem hafa verið lengi við stjórnvölin halda nýju 

flokkunum frá með samvinnu við aðra eldri flokka og einnig með aðstoð frá ríkinu.50 Til eldri 

lýðræðisríkja tilheyra meðal annars lönd eins og Austurríki, Belgía, Finnland, Frakkland, 

Þýskaland, Írland, Ítalía, Lúxemborg, Holland, Svíþjóð, Sviss og Bretland.51 Margir 

stjórnmálaflokkar í yngri lýðræðisríkjum hafa þurft að byggja starfsemi sína upp frá grunni og 

hafa því reitt sig á aðstoð ríkisins frá upphafi. Að mati van Biezen hefur það leitt til þess að 

hvatning yngri stjórnmálaflokka til þess að mynda sterk samfélagsleg tengsl er strax í byrjun 

fremur takmörkuð.52 Til yngri lýðræðisríkja tilheyra meðal annars lönd eins og Króatía, 

Albanía, Eistland, Georgía, Grikkland, Ungverjaland, Lettland, Litháen, Makedónía, 

Moldóva, Pólland, Rúmenía, Rússland, Slóvakía, Slóvenía og Spánn.53 
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3.1 Afskipti yfirvalda af fjármálum stjórnmálaflokka 

Það sem ber frekari vott um breytingar á stjórnmálaflokkum frá því að vera byggðir á 

sjálfboðavinnu einstaklinga yfir í að vera opinbert stjórntæki er aukin afskipti ríkisins af 

starfsemi stjórnmálaflokka með lagasetningu. Í gegnum tíðina hafa ríki víða í heiminum sett 

lög um fjármál stjórnmálaflokka eftir að ríkisstyrkir fóru að hafa mikil áhrif á starfsemi 

flokkanna. Eldri lýðræðisríki eins og til dæmis Bretland hefur komið sér upp lögum varðandi 

fjármál stjórnmálaflokka til þess að fylgjast með og stjórna tekjum og útgjöldum flokka og 

frambjóðenda.54  

Mismunandi er á milli ríkja hversu ströng lög og reglugerðir eru um fjármál 

stjórnmálaflokka. Sum lýðræðisríki eru líklegri en önnur til þess að setja takmörk eða bönn á 

styrki frá einkafyrirtækjum, hagsmunaaðilum eða einstaklingum. Fyrir utan Bretland og 

Frakkland eru lönd sem talin voru upp hér að ofan sem tilheyra nýjum lýðræðisríkjum sem 

hafa sett slík lög. Stjórnvöld margra lýðræðisríkja, að undanskildu Bretlandi hafa einnig sett 

það í lög að banna styrki frá erlendum aðilum eða erlendum fyrirtækjum. Til eru lönd þar sem 

leyfð eru fjárframlög frá erlendum aðilum en þó ekki öllum. Til dæmis er bannað í Eistlandi 

að þiggja fjárframlög frá erlendum opinberum stofnunum. Í Ungverjaland er bannað að þiggja 

fjárframlög frá erlendum ríkjum en leyfð eru fjárframlög frá erlendum einstaklingum og 

stofnunum. Í Portúgal eru leyfð fjárframlög frá erlendum einstaklingum en fjárframlög frá 

erlendum stofnunum eru ekki leyfð.55  

Víðtækt aðgengi stjórnmálaflokka að opinberum sjóðum ríkisins hefur styrkt samband 

ríkis og stjórnmálaflokka til muna. Þetta sterka samband hefur leitt til þess að flokkar finna 

ekki mikin hvata til þess að leitast eftir auka tekjum annarsstaðar frá sem hefur leitt til þess að 

samfélagsleg tengsl stjórnmálaflokka dvínar mun hraðar en ella.56 Því má telja að hugsanleg 

afleiðing ríkisstyrkja til stjórnmálaflokka sé sú að aðra tekjur eins og til dæmis félagsgjöld 

skipta minna máli og hafa lítil áhrif fyrir flokkinn. Stjórnmálaflokkar í nýrri lýðræðisríkjum 

eru þar með orðin einskonar angi af ríkisvaldinu þar sem helsta einkenni flokka er að þeir 

treysta á tekjur frá ríkinu til þess að halda uppi starfsemi þeirra.57 Fræðimaðurinn Jonathan 

Hopkin tekur undir þær hugmyndir Katz og Mair að einkenni samtryggingarflokka sé að hasla 

sér völl víðs vegar um Evrópu og þá einna helst að stjórnmálaflokkar séu að verða háðari 

ríkisvaldinu. Flokkar treysta á ríkisstyrki til þess að halda flokkunum gangandi en það veltur 
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allt á gengi flokka í kosningum. Þar af leiðandi getur það gert nýjum flokkum erfiðara fyrir að 

komast að og taka þátt í stjórnmálum því eldri og reyndari flokkar hafa meira forskot þegar 

kemur að kosningum. Að mati Hopkins þá telur hann að með því að þiggja ríkisstyrki þá 

verða stjórnmálaflokkar ekki fyrir sama þrýstingi frá stuðningaðilum eða fyrirtækjum sem 

annars væri að reyna að koma vilja sínum fram í gegnum flokkinn en þess í stað geta þeir 

einblínt á að sinna vilja alls almennings.58  

 

3.2 Samantekt 

Hér á undan hefur verið farið stuttlega í gegnum helstu breytingar stjórnmálaflokka þar sem 

einblínt er á aukin afskipti ríkisins af stjórnmálaflokkum. Ríkisstyrkir eru tiltölulega nýtt 

fyrirbæri í lýðræðisríkjum í dag og spila stórt hlutverk meðal nýrra stjórnmálaflokka og því 

hefur verið velt upp hvort að stjórnmálaflokkar missi frekari tengsl við samfélagið með 

auknum afskiptum ríkisins af flokkunum þó þeir bjóði enn upp á pólitískar stefnu fyrir 

kjósendur. Eldri og reyndari stjórnmálaflokkar hafa gjarnan meira forskot þegar kemur að 

ríkisstyrkjum þar sem þeir eru veittir í samræmi við gengi kosninga. Talið er að ríkisstyrkir 

myndu gæta meira jafnræðis meðal flokkanna, minnka spillingu og takmarka áhrif styrkja frá 

einkaaðilum til stjórnmálaflokka. Í kjölfarið af veitingu ríkisstyrkja hafa mörg ríki í gegnum 

tíðina sett lög um fjármál stjórnmálaflokka. Lög um fjármál stjórnmálaflokka er víðast hvar 

mjög mismunandi og er Ísland þar engin undantekning.  
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4 Fjármögnun stjórnmálaflokka á Íslandi 
Í þessum kafla verða lög um fjármögnun íslenskra stjórnmálaflokka skoðuð og sett í sögulegt 

samhengi þar sem leitast verður við að fá betri mynd af því hvers vegna lög um fjármál 

stjórnmálaflokka voru sett á. Sagt er frá skýrslu fyrrverandi forsætisráðherra, Halldórs 

Ásgrímssonar frá árunum 2004 til 2005 og fyrsta áliti frá GRECO (e. The Group of States 

against Corruption) sem er vettvangur ríkja innan Evrópuráðsins sem berst fyrir spillingu. 

Einnig verður farið yfir lög nr.162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og 

um upplýsingaskyldu þeirra. Árið 2010 var lögunum breytt og verður gerð grein fyrir helstu 

breytingum sem þar voru gerðar.  

Lítið sem ekkert eftirlit var með fjármálum og styrkjum stjórnmálaflokka á Íslandi í 

marga áratugi og einn umdeildasti þátturinn er varðar fjármögnun stjórnmálaflokka var sá 

hversu mikil leynd hvíldi yfir fjármálum þeirra. Gagnrýnt var að flokkarnir þáðu háar 

fjárhæðir frá einstaklingum og fyrirtækjum án þess að gera sérstaka grein fyrir þeim 

fjárhæðum sem bárust. Þetta var mikið gagnrýnt af stjórnmálamönnum, fræðimönnum og 

alþjóðlegum aðilum, eins og GRECO.59  

4.1 Aðdragandi að setningu laga um fjármál stjórnmálaflokka 

Sú umræða að setja lög um fjármál stjórnmálaflokka kom oftar en ekki upp á Alþingi fyrir 

mörgum áratugum. Erfitt var fyrir almenning og aðra að átta sig á því hvernig 

stjórnmálaflokkar fjármögnuðu starfsemi sína, kosningabaráttu og hverjir það voru sem 

styrktu flokkinn. Lengi hefur þó tíðkast á Íslandi að stjórnmálaflokkar fengju styrki frá hinu 

opinbera til að fjármagna starfsemi sína. Árið 1971 voru samþykkt lög, nr. 56/1971, um 

fjárframlög til sérfræðilegrar aðstoðar við þingflokka. Með sérfræðilegri aðstoð við 

þingflokka er átt við öflun ýmissa upplýsinga svo sem tæknilegra, lagalegra og annarra sem 

eru til undirbúnings nýrra mála og viðbragða við þeim. Þessum fjármunum var skipt á milli 

þingflokka eftir samkomulagi leiðtoga flokkanna hverju sinni. Í lögunum sagði að greiða 

skyldi ákveðna lágmarksupphæð fyrir þingflokkinn og einnig fyrir hvern þingmann innan 

flokksins til þess að sjá um sérfræðilega aðstoð fyrir bæði þingflokk og þingmenn.60 Ásamt 

því að fá þessa styrki frá ríkinu þá héldu einkaaðilar og fyrirtæki áfram að styrkja flokkanna 
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og engin takmörk voru sett af hálfu ríkisins hversu háir slíkir styrkir gætu verið.61 Lög nr. 

56/1971 féllu úr gildi þegar lög nr. 162/2006 um fjármál stjórnmálaflokka tóku gildi eins og 

kemur fram í 13.gr. þeirra laga.62 

Árið 1978 voru samþykkt lög á Alþingi um bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra 

aðila við íslenska stjórnmálaflokka, nánar tiltekið lög nr. 62/1978. Frumvarpið var lagt fram 

af Stefáni Jónssyni þingmanni Alþýðubandalagsins, Oddi Ólafssyni þingmanni 

Sjálfstæðisflokksins, Jóni Ármanni Héðinssyni þingmanni Alþýðuflokksins og Steingrími 

Hermannssyni þingmanni Framsóknarflokksins en þeir töldu að setja þyrfti sérstakar reglur 

um starfsemi stjórnmálaflokka þar sem fram kæmi skyldur þeirra um meðferð opinbers fjárs. 

Því þyrfti að taka sérstaklega fram að ekki mætti láta erlenda aðila ná fjárhagslegum tökum á 

stjórnmálaflokkum. Ein ástæðan fyrir því að þetta frumvarp var lagt fram var að upp hafði 

komið mál um að Alþýðuflokkurinn hafði þegið fé frá Norðurlöndunum til þess að styrkja 

útgáfu blaðsins þeirra. Þingmennirnir töldu það ekki við hæfi að erlendir aðilar fengu aðgang 

að íslenskum stjórnmálaflokkum í gegnum peningagreiðslur og lögðust á móti því.63  

Lengi gerðist ekkert nýtt í málum er varðaði fjármál stjórnmálaflokka þrátt fyrir 

áframhaldandi umræðu en árið 1995 setti þáverandi forsætisráðherra, Davíð Oddsson, saman 

nefnd sem skipuð var fulltrúum allra stjórnmálaflokka. Þeim var falið það verkefni að koma 

með tillögur að reglum varðandi fjárhagslegan stuðning við stjórnmálaflokka. Í nefndinni sátu 

Hreinn Loftsson hæstaréttarlögmaður sem var formaður nefndarinnar, Kjartan Gunnarsson frá 

Sjálfstæðisflokknum, Helgi S. Guðmundsson frá Framsóknarflokknum, Einar Karl 

Haraldsson frá Alþýðubandalagi, Sigurður Arnórsson frá Alþýðuflokki og Kristín 

Sigurðardóttir frá Kvennalistanum. Árið 1998 skilaði nefndin skýrslu þar sem niðurstaðan var 

að ekki þyrfti að setja lög um fjármál stjórnmálaflokka. Ástæðan þótti vera sú að nefndin taldi 

óæskilegt að afnema nafnleynd styrkaraðila stjórnmálaflokka og rökin voru meðal annars þau 

að þá myndi draga mjög úr frjálsum fjárframlögum til flokkanna sem myndi gera þá háðari 

ríkisfjárframlögum og taldi nefndin að hætta gæti skapast samfara því. Taldi þáverandi 

forsætisráðherra það ekki vera hans hlutverk að grípa inn í þessa niðurstöðu þar sem hópurinn 

																																																								
61Skýrsla forsætisráðherra um fjárframlög til stjórnmálastarfsemi og starfsumhverfi stjórnmálaflokka á Íslandi, 
samkvæmt beiðni. Þskj. 1169, 2004-2005. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/pdf/131/s/1169.pdf (sótt 24.október 2016). 
62 Lög nr.162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra 
http://www.althingi.is/altext/stjt/2006.162.html 
63 Frumvarp til laga um bann við fjárhagslegum stuðningi erlendra aðila við íslenska stjórnmálaflokka. Þskj. 349, 
181.mál, 1978. Vefútgáfa Alþingistíðinda, http://www.althingi.is/altext/99/s/pdf/0349.pdf (sótt 27.október 2016). 
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var einróma sammála.64 Taldi hann eðlilegra að stjórnmálaflokkarnir sjálfir myndu eiga 

frumkvæði ef þeir vildu setja löggjöf í máli sem þessu.65  

Umræðan um með hvaða hætti væri rétt að setja ákvæði í lög um fjármál 

stjórnmálaflokka hélt áfram og mikilvægi þess að tryggja gagnsæi í slíkum málum og fá 

vitneskju í hvað flokkarnir ætla að nýta sér það fé sem þeim er veitt í fjárlögum. Jóhanna 

Sigurðardóttir sem þá var þingmaður Þjóðvaka barðist ítrekað fyrir því að setja skyldi lög um 

fjármál stjórnmálaflokka og vildi hún meðal annars banna allan stuðning fyrirtækja til 

stjórnmálaflokka ásamt því að flokkar væru skyldaðir til þess að opinbera bókhald sitt.66 Farið 

var að líta til annarra landa þar sem mikil þróun hafði orðið í málefnum tengdum fjármálum 

stjórnmálaflokka. Evrópuráðið starfrækir svokallaða GRECO nefnd, sem hefur það markmið 

að berjast fyrir spillingu og bæta stjórnarhætti og er Ísland meðal þeirra landa sem hefur 

undirgengist aðhald og eftirlit þessarar nefndar. Árið 2001 gaf GRECO nefndin út skýrslu um 

stöðu Íslands í þessum málum og kom þar helst fram að Ísland, sem fámennt land, ætti 

auðvelt með að stuðla að gagnsæi en á sama tíma gæti það skapað spillingu og 

hagsmunaárekstra. Helstu áhyggjur nefndarinnar voru þær að það væru ekki til heildstæð lög 

um fjármál stjórnmálaflokka.67  

Í skýrslu Halldórs Ásgrímssonar árið 2005, þáverandi forsætisráðherra, um fjárframlög til 

stjórnmálastarfsemi, sem gerð var að beiðni Jóhönnu Sigurðardóttur og fleiri þingmanna, kom 

fram að þörf væri á að endurskoða umgjörðina í kringum fjármál stjórnmálaflokka. Litið var 

til tilmæla sem GRECO nefndin samþykkti um sameiginlegar reglur gegn spillingu í tengslum 

við kosningabaráttu og stjórnmálaflokka. Tilmælin fólu í sér að það yrði lögð áhersla á að 

veita stjórnmálaflokkum stuðning frá ríkinu. Ríkið átti að sjá til þess að styrkir af hendi hins 

opinbera eða einkaaðila myndi ekki hafa nein áhrif á starfsemi og sjálfstæði flokkanna. 

Aðildarríkin ættu einnig að tryggja að allar upplýsingar um fjárframlög til stjórnmálaflokka 

sem eru umfram tiltekið hámark ættu að vera gerðar opinberar og að öll fjárframlög séu 

tilgreind í bókhaldi flokka. Lögð var áhersla á að leggja línur eða jafnvel banna fjárframlög 

aðila sem selja opinberum aðilum vöru eða þjónustu til stjórnmálaflokka og sama má segja 

																																																								
64 Morgunblaðið, „Óæskilegt að afnema nafnleynd styrktaraðila,“ 7.maí 1999	
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/466150/ (sótt 20.janúar 2017).  
65Skýrsla forsætisráðherra um fjárframlög til stjórnmálastarfsemi og starfsumhverfi stjórnmálaflokka á Íslandi, 
samkvæmt beiðni. Þskj. 1169, 2004-2005. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/pdf/131/s/1169.pdf (sótt 24.október 2016). 
66 Jóhanna Sigurðardóttir, Fjárframlög til stjórnmálastarfsemi, 2005. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/raeda/131/rad20050511T135338.html (sótt 21.janúar 2017).  
67Sama heimild, 5-6. 
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um fjárframlög erlendra aðila. Lagt var til að stjórnmálaflokkar ættu að birta upplýsingar um 

öll fjárframlög til flokksins og nöfn þeirra sem höfðu styrkt hann. Að lokum var lagt til í 

tilmælum frá GRECO að samið yrði um viðurlög við brotum á reglum sem snéru að þessum 

málum. Þessi tilmæli nefndarinnar voru þó ekki bindandi fyrir Ísland samkvæmt þjóðarétti 

vegna þess að ríki setja sér sín eigin lög.68  

Árið 2005 skipaði Halldór Ásgrímsson, nefnd til þess að skoða hvort þörf væri að setja 

lög um fjármál stjórnmálaflokka. Tilgangur nefndarinnar var meðal annars að gera samanburð 

við nágrannalöndin um það meðal annars hvernig Ísland væri að standa sig í því að uppfylla 

alþjóðlegar skuldbindingar sem sneru að því að vinna gegn pólitískri spillingu, eftirliti með 

fjármálum íslenskra stjórnmálaflokka og gagnsæi í fjármálum þeirra.69 Í nefndinni sátu 

fulltrúar allra þingflokka en þeir voru Helgi S. Guðmundsson og Sigurður Eyþórsson af hálfu 

Framsóknarflokksins og sá síðarnefndi skipaður formaður nefndarinnar, Einar K. 

Guðfinnsson, Gunnar Ragnars og Kjartan Gunnarsson af hálfu Sjálfstæðisflokksins, Gunnar 

Svavarsson og Margét S. Björnsdóttir af hálfu Samfylkingarinnar, Kristín Halldórsdóttir af 

hálfu Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs og Eyjólfur Ármannsson af hálfu Frjálslynda 

flokksins.70 Nefndin komst að sameiginlegri niðurstöðu og ári síðar eða árið 2006 samþykkti 

Alþingi lög nr. 162/2006 um fjármál stjórnmálaflokka og frambjóðenda og um 

upplýsingaskyldu þeirra og tóku þau gildi 1. janúar árið 2007.71 Í niðurstöðu nefndarinnar 

taldi hún æskilegt að grundvallarlöggjöf væri við lýði sem tryggði gagnsæi og dregið yrði úr 

hættu á tortryggni. Nefndarmeðlimir voru einnig sammála um að setja styrkjum til 

stjórnmálaflokka ákveðna hámarksheimild. Þó að þrengt væri að flokkunum með að þiggja fé 

frá lögaðilum og einstaklingum væri slíkt ekki útlokað. 72 

4.2 Lög um fjármál stjórnmálaflokka 

Í lögum nr. 162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka þá segir að markmið og tilgangur þeirra 

sé að „kveða á um fjárframlög til frambjóðenda í kjöri til embættis forseta Íslands, til Alþingis 

og til sveitastjórna, opinber og almenn fjárframlög til stjórnmálasamtaka og 

																																																								
68 Skýrsla forsætisráðherra um fjárframlög til stjórnmálastarfsemi og starfsumhverfi stjórnmálaflokka á Íslandi, 
samkvæmt beiðni. Þskj. 1169, 2004-2005. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/pdf/131/s/1169.pdf (sótt 24.október 2016). 
69 Sama heimild, 6. 
70 Forsætisráðuneytið, Skýrsla nefndar um lagalega umgjörð stjórnmálaflokka (Reykjavík: Forsætisráðuneytið, 
2009). 
71 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 124. 
72 Forsætisráðuneytið, Skýrsla nefndar um lagalega umgjörð stjórnmálaflokka (Reykjavík: Forsætisráðuneytið, 
2009).  
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stjórnmálastarfsemi og draga úr hættu á hagsmunaárekstrum og tryggja gagnsæi í fjármálum. 

Markmið laganna er að auka traust á stjórnmálastarfsemi og efla lýðræðið.“73  Hafa skal í 

huga að fjárframlög til frambjóðanda í embætti til forseta Íslands er ekki sett í lög fyrr en árið 

2010. 

Í lögunum er um að ræða þrenns konar fjárframlög til stjórnmálasamtaka úr ríkissjóði 

og frá sveitarfélögum. Þau stjórnmálasamtök sem hafa að minnsta kosti einn mann kjörinn á 

Alþingi eða hafa hlotið 2,5% atkvæða fá árlega úthlutað fé úr ríkissjóði fyrir starfsemi 

samtakanna. Á hverju ári skal einnig úthlutað fé úr ríkissjóði til styrktar starfsemi þingflokka 

og er það ákveðið samkvæmt fjárlögum hverju sinni. Greitt er fyrir hvern þingmann, sem 

nefnist eining, og einnig er greidd ein eining fyrir hvern þingflokk. Þeir þingflokkar sem sitja 

ekki í ríkisstjórn fá einnig greitt fé úr ríkissjóð sem samsvara tólf einingum. Loks eru það öll 

sveitarfélög sem eru með fleiri en 500 íbúa skylt, en öðrum er heimilt, að veita 

stjórnmálasamtökum styrk sem hafa fengið að minnsta kosti 5% atkvæða í 

sveitarstjórnarkosningum eða einn mann inn kjörinn í sveitarstjórn.74 Í 6.gr laganna er talað 

um fjárframlög til stjórnmálaflokka. Stjórnmálaflokkum er óheimilt að taka við fjárframlögum 

frá óþekktum aðilum og ef flokki berst slík fjárframlög ber honum að skila því í ríkissjóð. 

Stjórnmálaflokkum er heldur ekki heimilt að taka við fjárframlögum frá fyrirtækjum sem eru 

að mestum hluta í eigu eða undir stjórn ríkis eða sveitarfélaga. Að lokum er 

stjórnmálaflokkum ekki heimilt að þiggja fjárframlög frá erlendum aðilum, fyrirtækjum eða 

öðrum sem eru skráð annarsstaðar en á Íslandi.75 Samkvæmt lögunum þarf að birta nöfn 

einstaklinga og lögaðila og greina frá upphæð framlaga þeirra í reikningum flokkanna. Áður 

en lögin tóku gildi var mikið álitamál um hvernig ætti að fara að því að takmarka fjárframlög 

einstaklinga og fyrirtækja til stjórnmálaflokka. Samfélagið hafði töluvert breyst þar sem fleiri 

fyrirtæki voru til en áður og fleiri einstaklingar virtust með meira fé á milli handanna. 

Ákveðið var að hámarksframlag einstaklinga og lögaðila yrði að hámarki 300.000 kr. 

Nafngreina þurfi eingöngu þá einstaklinga er styrktu um hámarksupphæð. Tilgangur 

hámarksframlag og nafnbirtingu var aðeins gert til að tryggja gagnsæi og að komið yrði í veg 

fyrir ósamræmi í fjármögnun stjórnmálaflokka.76  

																																																								
73Lög nr.162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra 
http://www.althingi.is/altext/stjt/2006.162.html  
74 Sama heimild. 
75 Sama heimild.   
76 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 62/2006, um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um 
upplýsingaskyldu þeirra. Þskj. 1018, 597. mál, 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/pdf/138/s/1018.pdf (Sótt 24.október 2016). 
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Ríkisendurskoðun sér um eftirlit með fjármálum stjórnmálaflokka. Flokkar eru skyldugir 

til þess að skila inn ársreikningum til Ríkisendurskoðunar. Stjórnmálaflokkum er einnig skylt 

að ráða endurskoðanda til þess að fara yfir reikninga og fara skal eftir reglum 

Ríkisendurskoðunar og sannreyna að ársreikningar flokkanna séu í samræmi við lögin. Um 

leið og Ríkisendurskoðun hefur fengið í hendurnar ársreikning þá skal birtur útdrátt úr 

reikningi eins fljótt og unnt er. Í útdrættinum eiga tekjur að vera sundurliðaðar og greina á 

milli ríkisframlags, fjárframlög frá lögaðilum eða einstaklingum, félagsgjöld eða fjárframlög 

frá sveitarfélögum. Í ársreikningi skal birta nöfn og upphæð þeirra sem veittu stjórnmálaflokki 

fjárframlög af einhverskonar tagi.77 

4.3 Breytingar á lögum nr. 162/2006 um fjármál stjórnmálaflokka 

Í VII.kafla um ákvæði til bráðabrigða í lögum nr. 162/2006 um lög um fjármál 

stjórnmálaflokka kemur fram að forsætisráðherra skuli skipa nefnd fulltrúa allra 

stjórnmálaflokka á Alþingi til að endurskipuleggja lögin ekki síðar en 30.júní 2010.78 Jóhanna 

Sigurðardóttir þáverandi forsætisráðherra skipaði nefnd árið 2009 með fulltrúum allra 

stjórnmálaflokka, auk fulltrúa Frjálslynda flokksins til þess að endurskoða lög um fjármál 

stjórnmálaflokka. Í nefndinni sat Ágúst Geir Ágústsson skrifstofustjóri forsætisráðuneytis, 

Margrét S. Björnsdóttir frá Samfylkingunni, Gréta Ingþórsdóttir frá Sjálfstæðisflokknum, 

Drífa Snædal frá Vinstrihreyfinginni – grænt framboð, Sigfús Ingi Sigfússon frá 

Framsóknarflokknum, Jóhann Kristjánsson frá Borgarahreyfingunni og Magnús Reynir 

Guðmundsson framkvæmdarstjóra Frjálslynda flokknum.79 

Helstu breytingar nefndarinnar á lögunum voru að reglurnar sem giltu um fjárframlög 

frá einstaklingum og lögaðilum til frambjóðenda myndi einnig gilda um frambjóðendur til 

forsetakosninga þar sem lagt var til að sett yrði á leyfilegur hámarkskostnaður í 

kosningarbaráttu sem næmi allt að 35 milljónum kr. Nefndin vildi hækka hámark á 

fjárframlögum frá einstaklingum og lögaðilum til stjórnmálasamtaka úr 300.000 kr. upp í 

400.000 kr. og þar á meðal lækka nafnleyndargólfið úr 300.000 kr. í 200.000 kr., það er að 

segja að allir þeir sem styrkja stjórnmálasamtök um 200.000 kr. eða meira þurfa að gera nafn 

sitt opinbert. Nefndarmeðlimir vildu einnig að stjórnmálaflokkar gætu haft þann möguleika að 

																																																								
77 Lög nr.162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra 
http://www.althingi.is/altext/stjt/2006.162.html 
78 Sama heimild.   
79 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 62/2006, um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um 
upplýsingaskyldu þeirra. Þskj. 1018, 597. mál, 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/138/s/1018.html  
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geta sótt um styrk úr ríkissjóði, allt að 3 milljónir kr., til þess að standa undir kostnaði vegna 

kosningabaráttu. Þetta ákvæði gerðu nefndarmeðlimir að lögum til þess að gæta jafnræðis og 

gera nýjum stjórnmálaflokkum kleift að taka þátt í kosningum. Kveðið er á um í lögunum 

hvaða upplýsingar úr reikningum stjórnmálaflokka og frambjóðenda eigi að vera gerðar 

opinberar og að Ríkisendurskoðun eigi að geta kallað eftir þeim gögnum til þess að staðfesta 

að kostnaður og fjárframlög stjórnmálaflokkanna sé í samræmi við lög. Ef stjórnmálamanni 

eða flokknum berast styrkir frá óþekktum aðila ber þeim að skila þeim styrk í ríkissjóð og 

ekki taka við honum. Nefndin lagði til að fjárframlög frá lögaðilum eða einstaklingum sem 

eru veitt fyrir stofnun stjórnmálaflokka sé tvöfalt hámarksframlag, það er að segja 800.000 kr. 

Að lokum benti nefndin á að gera þyrfti viðurlögin skýrari og að refsiramminn myndi taki 

mið af alvarleika hvers brots fyrir sig.80 

Markmið þessar kafla var að draga upp mynd af því hvers vegna lög um fjármál 

stjórnmálaflokka voru sett á hér á landi, skoða aðdraganda að setningu laganna og skoða lögin 

í grófum dráttum. Eftir því sem fram kemur hér að ofan var það gagnrýnt af bæði 

stjórnmálamönnum og fræðimönnum að ekki skyldi gilda nein lög og reglur um fjármál 

stjórnmálaflokka. Skipaðar voru ýmsar nefndir til þess að meta hvort það þætti ástæða til að 

setja á lög um fjármál stjórnmálaflokka. Nefnd sem Davíð Oddsson skipaði árið 1995 taldi að 

það væri ekki þörf á sérstökum lögum er varða fjárframlög til stjórnmálaflokka. Nefndin taldi 

að ef dregið yrði úr frjálsum fjárframlögum til stjórnmálaflokka myndu þeir verða háðari 

ríkinu hvað varðar fjármagn, sem myndi skapa ákveðna hættu. Halldór Ásgrímsson skipaði 

einnig nefnd árið 2005 og komst sú nefnd að þeirri niðurstöðu að mikilvægt væri að setja lög 

og reglur um fjármögnun flokkanna til þess að koma í veg fyrir spillingu og 

hagsmunaárekstra. Með slíkum lögum átti einnig að tryggja gagnsæi með því að birta 

ársreikninga flokkanna opinberlega en þar átti að koma fram nafn þeirra sem styrktu flokkinn 

ásamt upphæðinni sem styrkt var um. Lögin áttu einnig að tryggja jafnræði milli flokka og var 

sett hámarksheimild á fjárframlög frá lögaðilum og einstaklingum. 

																																																								
80 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 62/2006, um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um 
upplýsingaskyldu þeirra. Þskj. 1018, 597. mál, 2009-2010. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
http://www.althingi.is/altext/pdf/138/s/1018.pdf (Sótt 24.október 2016). 
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5 Fjórir burðarflokkar íslenska flokkakerfisins  
Ein tegund stjórnmálaflokka sem Maurice Duverger talar um nefnist fjöldaflokkar. 

Fjöldaflokkar byggja á miklum fjölda flokksmeðlima og reiða sig einna helst á félagsgjöld og 

annan stuðning félagsmanna. Fjöldaflokkar byggja á góðu skipulagi þar sem eru starfandi 

flokksfélög, landsfundir eru haldnir og kosið er í stjórn flokksins. Flokksmeðlimir kjósa sér 

forystu og geta haft áhrif á stefnu flokksins. Meðlimir fjöldaflokka skipta miklu máli upp á 

velgengni og góða starfsemi. Einkenni fjöldaflokka sem hér hefur verið nefnt eiga margt 

sameiginlegt með burðarflokkum íslenska flokkakerfisins, en þeir eru Framsóknarflokkurinn, 

Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstrihreyfingin – grænt framboð. Nú verður upphaf 

hvers flokks rakið stuttlega ásamt því að gefa skýra mynd af því hvert skipulag þessara flokka 

er. Að lokum verður farið yfir rekstrarreikninga flokkanna fjögurra frá tímabilinu 2007 til 

2015.  

Framsóknarflokkurinn var stofnaður árið 1916 og er hann þess vegna elsti 

stjórnmálaflokkur landsins. Flokkurinn er sprottinn upp úr tveimur hreyfingum, 

samvinnuhreyfingunni og hreyfingu ungmennafélaganna og börðust þessi samtök meðal 

annars fyrir aukinni menntun, atvinnurekstri og almennum framförum í landinu. 

Framsóknarflokkurinn hefur allt frá upphafi verið frjálslyndur umbótaflokkur og lagt áherslu á 

að hver kynslóð leitist við að skila af sér betra þjóðfélagi til þeirra næstu.81 Hver sem hefur 

náð 16 ára aldri getur skráð sig í flokkinn. Hjá Framsóknarflokknum geta ekki allir setið 

landsfundi því aðeins ákveðinn fjöldi flokksfélaga hefur rétt til að senda einn fulltrúa með 

atkvæðisrétt fyrir hverja 15 félagsmenn. Á landsfundi er formaður flokksins kosinn. 

Félagsmaður þarf að vera skráður í aðildarfélagi þess sveitarfélagis sem viðkomandi á 

lögheimili. Aðildarfélög setja sér sjálf lög þar sem þeim er heimilt að innheimta félagsgjöld. 

Landsstjórn flokksins setur reglur um val vegna framboðs til Alþingis.82 

Samfylkingin var stofnuð árið 2000. Samfylkingin varð til úr sameiningu þriggja 

flokka sem höfðu áður verið pólitískir keppinautar með mismunandi verklag. Þessir flokkar 

voru Kvennalistinn sem var stofnaður 1983, Alþýðubandalagið stofnaður 1956 og 

Alþýðuflokkurinn stofnaður árið 1916. Stefna Samfylkingunarinnar er að fá forystu í umboði 

kjósenda með jöfnuði og réttlæti og gera vandamál hins daglega lífs að viðsfangsefni 

																																																								
81 Framsóknarflokkurinn, „Sagan – Í tímana rás,“ http://framsokn.is/sagan-i-timans-ras/ (sótt 20.janúar 2017). 
82 Framsóknarflokkurinn, „Lög Framsóknarflokksins,“ http://framsokn.is/log-framsoknarflokksins/ (sótt 
23.janúar 2017) 
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stjórnmálanna.83 Fjöldi félagsmanna hefur verið á bilinu 18 til 20 þúsund.84 Hjá 

Samfylkingunni mega allir félagsmenn flokksins sitja landsfund en þeir hafa ekki allir 

atkvæðisrétt. Hverju aðildarfélagi er skylt að senda einn fulltrúa á landsfund með atkvæðisrétt 

fyrir hverja 10 félagsmenn. Flokkastarf byggist á staðbundnum aðildarfélögum sem eru 

grunneiningar flokksins. Grunneiningar mynda kjördæmis – og fulltrúarráð og kosnir eru 

fulltrúar á landsfundi. Félagsmenn í aðildarfélögum geta verið fulltrúar á landsfundum, greitt 

atkvæði á félagsfundum, gefið kost á sér á framboðslista, tekið þátt í stefnumótun flokksins og 

fræðslustarfi. Formaður flokksins er kjörinn með allsherjaratkvæðagreiðslu þar sem allir 

flokksmenn hafa atkvæðisrétt. Fulltrúarráð samþykkir og skipuleggur röðun á framboðslista. 

Hvert aðildarfélag greiðir árlega gjald til flokkssjóðs sem ákveðið er á landsfundi eða 

flokksstjórn.85 

Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður árið 1929 við samruna Frjálslynda flokksins og 

Íhaldsflokksins. Stefna flokksins er meðal annars að berjast fyrir atvinnufrelsi sem og frelsi 

einstaklingsins, afnámi hvers kyns hafta og lækkun skatt. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið sá 

stjórnmálaflokkur sem hefur notið mest fylgis og hefur það verið þannig frá stofnun hans.86 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur lengi verið með mikinn fjölda félagsmanna og í dag mælast þeir í 

kringum 50 þúsund.87 Hinn almenni flokksmaður Sjálfstæðisflokksins getur ekki tekið þátt á 

landsfundi Sjálfstæðisflokksins nema hann hafi verið valinn af aðildarfélagi til þess. Þeir sem 

eru skráðir félagar í flokknum og hafa greitt félagsgjöld teljast til fullgildra félagsmanna. 

Fullgildir félagsmenn hafa kosningarétt og kjörgengi til trúnaðarstarfa innan flokksins ásamt 

því að eiga atkvæðisrétt um einstök mál. Formaður flokksins er kjörinn á landsfundi. 

Kjördæmisráð ákveður val á lista fyrir alþingiskosningar.88 

Vinstrihreyfingin – grænt framboð var stofnuð árið 1999 í þeim tilgangi að mynda 

einn flokk fyrir vinstri - og náttúruverndarsinna. Vinstrihreyfingin – grænt framboð varð til úr 

klofningi Alþýðubandalagsins, Kvennalistans, Alþýðuflokki og Þjóðvaka. Mikil áhersla er 

lögð á sjálfstæða utanríkisstefnu, náttúruvernd og kvenfrelsi innan flokksins.89 Fjöldi 

																																																								
83 Samfylkingin, „Um Samfylkinguna,“ http://xs.is/um-samfylkinguna/ (sótt 20.janúar 2017). 
84 Þorgerður Jóhannsdóttir, tölvupóstur til höfundar 10.janúar 2017.  
85Samfylkingin, „Lög Samfylkingarinnar – jafnaðarmannaflokks Íslands,“  http://xs.is/wp-
content/uploads/2016/09/20160929_log_samfylkingarinnar_samthykkt_a_aukalandsfundi_2016-1.pdf (sótt 
23.janúar 2017). 
86 Sjálfstæðisflokkurinn, „Saga flokksins, “ http://xd.is/um-flokkinn/saga-flokksins/ (sótt 20.janúar) 
87 Petrea Ingibjörg Jónsdóttur, tölvupóstur til höfundar 11.janúar 2011.  
88Sjálfstæðsflokkurinn, „ Skipulagsreglur Sjálfstæðisflokksins,“ http://xd.is/wp-
content/uploads/2016/03/Skipulagsreglur_Sjalfstaedisflokksins-_oktober_2015.pdf (sótt 23.janúar 2017). 
89 Vinstri græn, „Sagan,“ http://vg.is/um-vg/sagan/ (sótt 20.janúar 2017). 
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félagsmanna hefur verið í kringum fimm þúsund en skráðir meðlimir í flokknum í janúar 2017  

eru 5.768 manns.90 Allir þeir sem hafa verið kjörnir af svæðisfélagi sínu hafa rétt til setu á 

landsfund flokksins. Hvert svæðisfélag sendir einn fulltrúa á landsfund með atkvæðisrétt fyrir 

hverja 5 félagsmenn. Formaður flokksins er kjörinn á landsfundi ásamt stjórn hreyfingarinnar 

af fulltrúum. Svæðisfélag eða kjördæmisráð sér um fyrirkomulag um framboð til Alþingis. 

Svæðisfélög innheimta félagsgjöld.91 

Þegar litið er yfir það sem rakið var hér að ofan má sjá að fjórir burðaflokkar íslenska 

flokkakerfisins hafa að mestu leyti einkenni fjöldaflokka. Fjöldaflokkar eru að mestu leyti 

styrktir af flokksmeðlimum og stuðningsmönnum. Hér á eftir verður farið yfir 

rekstrarreikninga flokkanna fyrir árin 2007 til 2015, til þess að fá betri hugmynd af því 

hvaðan fjárframlög til flokkanna er að koma og hvort að félagsmenn skipti eins miklu máli og 

Duverger heldur fram.  

 

5.1 Rekstrarreikningar íslenskra stjórnmálaflokka fyrir árin 2007-2015 

Í þessum hluta verða rekstrarreikningar burðarflokkanna fjögurra frá 2007 til 2015 skoðaðir. 

Greint verður frá ríkisfjárframlögum, fjárframlögum frá sveitarfélögum, lögaðilum, 

einstaklingum, og öðrum rekstrartekjum, gjöldum flokksins og hagnaði (tapi).  

Rétt er að geta þess hvaða kosningar fóru fram á þessu tímabili. Árin 2007, 2009 og 

2013 voru alþingiskosningar en sveitastjórnarkosningar fóru fram árin 2010 og 2014. Í lögum 

um fjármál stjórnmálasamtaka nr. 162/2006 kemur fram að sveitarfélögum sem hafa fleiri en 

500 íbúa er skylt að greiða fjárframlög til stjórnmálaflokka sem fá að minnsta kosti einn 

kjörinn fulltrúa í sveitastjórn eða 5% atkvæða í síðustu kosningum. Í lögunum er ekki tekið 

fram hversu háar fjárhæðir sveitastjórnir eiga að veita. Sveitastjórnir ákveða hversu háum 

fjárhæðum er veitt til stjórnmálaflokka. Árið 2010 voru gerðar breytingar á viðkomandi 

lögum sem kveða á um að sveitastjórnir greiði stjórnmálasamtökum árlegt framlag. Enn sem 

komið er hafa ekki verið settar fram neinar viðmiðunarreglur varðandi þær upphæðir. 

Sveitarfélög veita stjórnmálasamtökum því misháar fjárhæðir og getur munurinn verið 

töluverður.92  

																																																								
90 Bjarki Þór Grönfeldt, tölvupóstur til höfundar 10.janúar 2017.  
91Vinstri græn, „Lög hreyfingarinnar,“  http://vg.is/um-vg/log/ (sótt 23.janúar 2017). 
92 Valur Rafn Halldórsson, fjárframlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtaka (Reykjavík: Samband íslenskra 
sveitarfélaga, 2011), 2-9.  
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Greiðslur til stjórnmálaflokka fara eftir fjárlögum hverju sinni. Það framlag fer til 

þeirra flokka sem hafa fengið að minnsta kosti einn mann kjörinn á þing eða náð 2,5% 

atkvæða. Fjárframlagið skiptist síðan hlutfallslega á milli flokka eftir fjölda atkvæða í 

kosningum.93 Ef litið er til fjárframlaga frá ríkinu til stjórnmálafloka í fjárlögum fyrir árin 

2007 til 2015 má sjá að heildarupphæðin hefur farið lækkandi milli ára og útskýrir það 

mismun ríkisframlaga til stjórnmálaflokka á milli ára. 

 Ár   Fjárframlög frá ríkinu til stjórnmálaflokka 
 2007   310 milljón króna94 
 2008   371,5 milljón króna95 
 2009   371,5 milljón króna96 
 2010   334,5 milljón króna97 
 2011   304,2 milljón króna98 
 2012   291,5 milljón króna99 
 2013   289,9 milljón króna100 
 2014   262 milljón króna101 
 2015   286 milljón króna102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
93Fjármála – og efnahagsráðuneytið, „ Fjárframlög ríkisins til stjórnmálaflokka 2010-
2013,“ https://www.fjarmalaraduneyti.is/frettir/nr/16755 (sótt 19.janúar 2017). 
94 Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2007,“ https://www.althingi.is/altext/133/s/pdf/0550.pdf (sótt 20.janúar 2017).  
95 Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2008,“ https://www.althingi.is/altext/pdf/135/s/0507.pdf (sótt 20.janúar 2017). 
96 Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2009,“ https://www.althingi.is/altext/pdf/136/s/0481.pdf (sótt 20.janúar 2017). 
97 Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2010,“ https://www.althingi.is/altext/pdf/138/s/0594.pdf (sótt 20.janúar 2017).  
98 Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2011,“ https://www.althingi.is/altext/139/s/pdf/0556.pdf (sótt 20.janúar 2017). 
99 Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2012,“ https://www.althingi.is/altext/140/s/pdf/0493.pdf (sótt 20.janúar 2017). 
100 Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2013,“ https://www.althingi.is/altext/pdf/141/s/0801.pdf (sótt 20.janúar 2017). 
101 Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2014,“ https://www.althingi.is/altext/pdf/143/s/0497.pdf (sótt 20.janúar 2017). 
102 Alþingi, „Fjárlög fyrir árið 2015,“ http://www.althingi.is/altext/pdf/144/s/0801.pdf (sótt 20.janúar 2017).  



	35 

5.2 Rekstrarreikningar Framsóknarflokksins 
Tafla 1 Rekstrarreikningar Framsóknarflokksins fyrir árin 2007-2015 
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Í töflu 1 má sjá rekstrarreikninga Framsóknarflokksins fyrir árin 2007 til 2015. Eins og sést er 

velta flokksins mest árið 2007 en fer síðan minnkandi. Árið 2014 eykst veltan töluvert en 

eflaust má rekja það til mikillar fylgisaukningu við flokkinn eftir alþingiskosningar árið 2013, 

þar sem hann fékk 24,4% atkvæða.104 Rekstrarafkoma Framsóknarflokksins er neikvæð á 

árunum 2007-2010, jákvæð 2011, 2012, 2014 og 2015 en neikvæð árið 2013. Árin 2009 og 

2013 voru alþingiskosningar og líklegt er að meiri kostnaður hafi fylgt þeim árum vegna 

kosningabaráttu. Fjárframlög einstaklinga voru hæst árið 2009 en fara síðan lækkandi. Ber að 

taka fram að félagsgjöld flokksmeðlima falla undir fjárframlög einstaklinga. Fjárframlög 

lögaðila eru hæst árið 2007 en fer síðan lækkandi. Heildarupphæð fjárframlaga ríkisins 

hækkar á milli áranna 2014 og 2015 sem skýrir mögulega aukningu ríkisframlaga til flokksins 

en einnig spilar inn í gott gengi í alþingiskosningum árið 2013. Hér á eftir má sjá myndræna 

framsetningu af fjárframlögum til flokksins eftir uppruna fyrir árin 2007 til 2015. 

 

 

 

																																																								
103Tafla byggð á rekstrarreikningum Framsóknarflokksins fyrir árin 2007-2015 
http://rikisendurskodun.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalasamtaka/framsoknarflokkurinn/ 
(sótt 20.nóvember 2016).  
104 Hagstofa Íslands, „Alþingiskosningar 27.apríl 2013,“ Hagtíðindi 100 nr.3 (2015): 1.  

Tekjur (í þús.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ríkisframlög..................................... 79.104 53.452 53.454 61.032 56.010 53.693 55.040 81.346 86.894 
Framlög sveitarfélaga...................... 2.703 4.989 5.711 5.722 2.578 2.577 2.681 5.751 5.696 
Framlög lögaðila.............................. 28.587 541 12.900 7.494 9.407 7.425 20.136 18.038 10.840 
Framlög einstaklinga....................... 12.604 10.613 14.377 12.220 8.696 9.354 8.027 10.563 9.191 
Framlög alls..................................... 122.997 69.594 86.442 86.468 76.691 73.050 85.885 115.698 112.621 

Aðrar rekstrartekjur........................ 13.308 6.472 18.579 11.218 10.128 15.502 24.831 14.374 13.532 
Tekjur samtals 136.306 76.067 105.027 97.686 86.819 88.552 110.716 130.072 126.153 

Gjöld
Rekstur flokksins.............................. 168.977 42.487 110.764 66.304 48.199 50.030 119.975 88.949 78.228
Gjöld vegna reksturs fasteigna o.fl. 9.223 7.525 13.214 15.480 9.461 16.275 15.214 19.096 12.807
Rekstrargjöld alls 178.200 50.012 123.978 81.785 57.661 66.306 135.190 108.046 91.034

Hagnaður (tap) án fjármagnsliða -41.895 26.054 -18.957 15.901 29.158 22.246 -24.473 22.027 35.118

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) -18.447 -83.824 -21.851 -17.493 -24.690 -12.818 5.351 -14.695 -15.831
Hagnaður (tap) ársins -60.342 -57.770 -40.807 -1.592 4.469 9.428 -19.123 7.332 19.287 
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Mynd 1 Fjárframlög til Framsóknarflokksins eftir uppruna árin 2007-2015 
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5.3 Rekstrarreikningar Samfylkingarinnar 
Tafla 2 Rekstrarreikningar Samfylkingarinnar fyrir árin 2007-2015 

 

            105 

Í töflu 2 má sjá rekstrarreikninga Samfylkingarinnar fyrir árin 2007 til 2015. Velta flokksins 

er mest árið 2007 líkt og hjá Framsóknarflokki. Afkoma flokksins er neikvæð árin 2007, 

2009, 2010 og 2013 en þetta eru kosningarár sem skýrir líklega útgjöldin á milli ára. Árin 

2008, 2011, 2012, 2014 og 2015 er afkoman jákvæð. Ríkisfjárframlög til flokksins eru hæst 

árið 2007 en það ár fóru fram alþingiskosningar þar sem flokkurinn fékk 26,80% atkvæða106 

og árið 2009 fékk flokkurinn 29,79% atkvæða107 og sat í ríkisstjórn bæði þessi ár. Dregið 

hefur verulega úr fjárframlögum lögðila til flokksins frá árinu 2007 þegar þau voru mest. 

Fjárframlög einstaklinga jukust í gegnum árin og urðu hæst árið 2014. Ber að taka fram að 

félagsgjöld flokksmeðlima falla undir fjárframlög einstaklinga. Hér á eftir má sjá myndræna 

framsetningu af fjárframlögum til flokksins eftir uppruna fyrir árin 2007 til 2015. 

 

  

 

																																																								
105 Tafla byggð á rekstrarreikningum Samfylkingarinnar fyrir árin 2007-2015 
http://rikisendurskodun.is/utgefidefni/fjarmal-stjornmalasamtaka/samfylkingin/  (sótt 20.nóvember 2016). 
106 Kosning.is, „Úrslit alþingiskosninganna 12.maí 2007,“ http://2007.kosning.is/frettir/nr/6216.html (sótt 
19.janúar 2017).  
107 Kosning.is, „Úrslit alþingiskosninganna 25.apríl 2009,“ http://2009.kosning.is/frettir/nr/6741.html (sótt 
19.janúar 2017).  

Tekjur (í þús.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ríkisframlög........................................ 128.977 114.842 115.451 117.875 107.276 104.067 99.925 46.655 48.152
Framlög sveitarfélaga........................... 15.035 15.277 16.699 15.414 9.634 10.799 10.910 4.722 12.539
Framlög lögaðila.................................. 23.542 10.005 8.147 6.014 2.350 2.225 5.493 8.444 4.927
Framlög einstaklinga............................ 15.183 17.070 24.580 21.070 18.872 19.666 16.248 27.400 16.136
Framlög alls......................................... 182.737 157.194 164.877 160.374 138.134 136.757 132.577 87.221 81.755

Aðrar rekstrartekjur.............................. 9.917 14.212 5.071 13.832 9.861 8.709 8.761 12.348 13.716
Tekjur samtals 192.654 171.406 169.948 174.206 147.995 145.467 141.338 99.568 95.471

Gjöld
Rekstur flokksins................................... 272.656 88.706 177.702 162.833 93.910 86.752 174.596 96.979 68.699
Gjöld vegna reksturs fasteigna o.fl........ 4.503 10.906 12.751 11.830 13.024 13.555 16.821 12.698 18.759
Rekstrargjöld alls 277.159 99.612 190.453 174.663 106.934 100.307 191.416 109.677 68.699

Hagnaður (tap) án fjármagnsliða -84.505 71.794 -20.505 457 41.061 45.159 -50.078 -10.108 26.772
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) -5.214 -13.238 -6.845 -6.303 -7.704 -6.364 -7.333 -4.556 -5.343 
Hagnaður(tap) af reglulegri starfsemi 33.357 38.795 -57.411 -14.664 21.428
Söluhagnaður 7.089
Óreglulegir liðir 89 -17.571 2.440 2.138 10.210
Hagnaður (tap) ársins -89.719 58.556 -27.350 -6.848 15.786 41.235 -55.273 2.635 21.428
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Mynd 2  Fjárframlög til Samfylkingarinnar eftir uppruna árin 2007-2015 
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5.4 Rekstrarreikningar Sjálfstæðisflokksins 
Tafla 3 Rekstrarreikningar Sjálfstæðisflokksins fyrir árin 2007-2015 

	
108 

Í töflu 3 má sjá rekstrarreikninga Sjálfstæðisflokksins fyrir árin 2007 til 2015. Velta flokksins 

er langmest árið 2007. Áhugavert er að sjá að flokkurinn er rekinn með tapi öll árin nema árið 

2008 en það gæti verið vegna þess að þá er ekki kosningarár. Ríkisfjárframlög eru hæst árið 

2009 en það ár voru alþingiskosningar og fékk flokkurinn 23,70% atkvæða109 en árið 2007 

fékk flokkurinn 36,60% atkvæða í alþingiskosningum110 sem skýrir einnig hærri fjárframlög 

til flokksins árið 2008. Ríkisfjárframlög eru lægst árið 2013. Fjárframlög frá einstaklingum til 

flokksins eru tiltölulega há miðað við hina flokkanna. Fjárframlög frá einstaklingum og 

lögaðilum eru hæst árið 2007 en fara síðan lækkandi. Fjárframlög frá einstaklingum og 

lögaðilum til Sjálfstæðisflokksins eru töluvert hærri í samanburði við hina þrjá flokkanna. Ber 

að taka fram að félagsgjöld flokksmeðlima falla undir fjárframlög einstaklinga. Hér á eftir má 

sjá myndræna framsetningu á fjárframlögum til flokksins eftir uppruna árin 2007 til 2015. 

																																																								
108 Tafla byggð á rekstrarreikningum Sjálfstæðisflokksins fyrir árin 2007-2015 
http://rikisendurskodun.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalasamtaka/sjalfstaedisflokkurinn/  
(sótt 20.nóvember 2016). 
109Kosning.is, „Úrslit alþingiskosninganna 25.apríl 2009,“ http://2009.kosning.is/frettir/nr/6741.html (sótt 
19.janúar 2017).  
110 Kosning.is, „Úrslit alþingiskosninganna 12.maí 2007,“ http://2007.kosning.is/frettir/nr/6216.html (sótt 
19.janúar 2017).  

Tekjur (í þús.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ríkisframlög....................................... 140.101 157.201 158.718 98.873 90.028 87.357 84.836 87.421 93.764
Framlög sveitarfélaga......................... 24.846 25.606 24.901 24.182 19.893 18.788 19.028 19.727 17.594
Framlög lögaðila................................ 56.912 8.640 23.834 24.315 16.104 17.192 24.263 28.881 19.255
Framlög einstaklinga ......................... 47.016 31.676 34.839 38.280 27.553 31.658 33.015 39.603 29.759
Framlög alls........................................ 268.875 223.124 242.442 185.657 153.577 154.994 161.142 175.633 160.371

Aðrar rekstrartekjur............................ 48.583 40.533 63.392 65.027 60.574 61.268 83.546 78.900 69.626
Tekjur samtals 317.458 263.656 305.392 250.684 214.251 216.263 244.689 254.533 229.997

Gjöld
Rekstur flokksins.................................. 319.383 183.296 329.094 300.138 179.503 187.283 316.711 241.047 158.126
Gjöld vegna reksturs fasteigna o.fl...... 32.132 33.069 28.645 53.542 28.179 22.895 26.566 26.842 41.877
Rekstrargjöld alls 357.742 353.680 207.682 210.178 343.277 267.888 200.002

Hagnaður(tap) án fjármagnsliða -34.059 47.291 -51.909 -102.996 6.570 6.085 -98.588 -13.355 29.994
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) -3.254 15.228 5.912 -7.534 -14.641 -13.804 -28.329 -23.379 -37.694
Hagnaður (tap) ársins -37.313 62.519 -45.997 -110.530 -8.071 -7.720 -126.918 -36.734 -7.700 
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Mynd 3 Fjárframlög til Sjálfstæðisflokksins eftir uppruna árin 2007-2015 
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5.5 Rekstrarreikingar Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs 
Tafla 4 Rekstrarreikningar Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs fyrir árin 2007-2015 

 
            111 

Í töflu 4 má sjá rekstrarreikninga Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs fyrir árin 2007 til 

2015. Velta flokksins er mest árið 2010 og fjárframlög til flokksins eru einnig langhæst það ár 

en fara síðan lækkandi. Afkoma flokksins er neikvæð bæði kosningarárin, 2009 og 2013 en 

öll hin árin er afkoman jákvæð. Ríkisfjárframlög flokksins eru hæst árið 2010 en rekja má það 

til góðs gengis í kosningum árinu á undan þar sem flokkurinn fékk 21,68% atkvæða.112 

Ríkisfjárframlög fara lækkandi og eru lægst árið 2014 og er það í takt við fylgistapið sem 

flokkurinn varð fyrir í kosningum árið 2013 þegar það fékk aðeins 10,9% atkvæða.113 Segja 

má að flokkurinn skeri sig úr hvað varðar fjárframlög lögaðila miðað við hina flokkanna þar 

sem þau eru nánast hverfandi. Flokkurinn fær engin fjárframlög frá lögaðilum árið 2008 og 

2015. Fjárframlög frá einstaklingum til flokksins eru töluverð en fara þó minnkandi í gegnum 

árin. Ber að taka fram að félagsgjöld flokksmeðlima falla undir fjárframlög einstaklinga. Hér 

á eftir má sjá myndræna framsetningu af fjárframlögum til flokksins fyrir árin 2007 til 2015. 

																																																								
111 Tafla byggð á rekstrarreikningum Vinstihreyfingarinnar – græns framboð fyrir árin 2007-2015 
http://rikisendurskodun.is/utgefid-efni/fjarmal-stjornmalasamtaka/vinstrihreyfingin-graent-frambod/  
(sótt 20.nóvember 2016). 
112 Kosning.is, „Úrslit alþingiskosninganna 25.apríl 2009,“ http://2009.kosning.is/frettir/nr/6741.html (sótt 
19.janúar 2017).  
113 Hagstofa Íslands, „Sveitarstjórnarkosningar 31.maí 2014,“ Hagtíðindi 100 nr.45 (2015): 17.  

Tekjur (í þús.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ríkisframlög.......................................... 42.983 65.814 64.189 85.683 78.218 74.259 67.665 36.439 40.242
Framlög sveitarfélaga........................... 7.700 5.897 5.043 4.771 3.223 2.975 3.223 3.565 3.457
Framlög lögaðila................................... 16.914 0 1.029 1.582 1.522 300 2.275 1.335 0
Framlög einstaklinga ........................... 9.832 12.844 27.194 28.571 15.690 13.944 10.882 10.661 8.852
Framlög frá aðildarfélögum................ 47
Framlög alls........................................... 77.429 84.555 97.455 120.607 98.652 91.478 84.045 52.00 52.552

Aðrar rekstrartekjur............................ 2.764 10.077 4.068 3.591 1.171 928 4.410 2.229 1.817
Tekjur samtals 80.193 94.633 101.523 124.197 99.823 92.406 88.454 54.229 54.368

Gjöld
Rekstur flokksins...................................... 102.965 43.102 118.424 90.753 44.773 50.070 105.615 31.621 27.901
Gjöld vegna reksturs fasteigna o.fl 6.481 13.931 10.849 16.574 17.390 16.858 18.273 17.185 2.928
Rekstrargjöld alls 109.446 57.035 129.273 107.327 62.163 66.928 123.889 48.806 30.829

Hagnaður (tap) án fjármagnsliða -29.253 37.598 -27.750 16.871 37.660 25.478 -35.434 5.423 23.858
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) -6.984 -27.185 -10.882 -2.584 -7.180 -2.779 -7.298 -2.252 -728
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi 3.171 22.858
Söluhagnaður 15.232
Hagnaður (tap) ársins -36.237 10.413 -38.632 14.287 30.480 22.700 -47.732 18.403 22.858
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Mynd 4 Fjárframlög til Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs eftir uppruna árin 2007-2015 
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6 Lokaorð  
Í inngangi kemur fram hvert markmið ritgerðarskrifanna er, það er að segja að lagt verður mat 

á það hvort burðarflokkar íslenska flokkakerfisins séu að þróast úr því að vera fjöldaflokkar 

yfir í samtryggingarflokka. Flokkarnir sem voru skoðaðir eru Framsóknarflokkurinn, 

Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstrihreyfingin – grænt framboð. 

Mismunandi tegundir stjórnmálaflokka hafa komið fram í gegnum tíðina. Maurice 

Duverger kom fram með kenningu um kjarnaflokka og fjöldaflokka. Duverger hafði mikla trú 

á fjöldaflokkum og taldi að þeir myndu taka alfarið við af kjarnaflokkum. Nokkur atriði sem 

skilgreina fjöldaflokka geta átt við fjóra burðarflokka íslenska flokkakerfisins. Fjöldaflokkar 

hafa gott skipulag og berjast fyrir ákveðnum hópum í samfélaginu. Fjöldaflokkar hafa 

landsfundi, flokksfélög og stjórnir. Á landsfundum geta meðlimir fjöldaflokka kosið forystu 

flokksins og haft áhrif á stefnu hans. Þessi atriði eiga við um alla flokkanna fjóra sem verið er 

að bera saman þar sem forysta þeirra er kosin og stefna flokkanna sett á landsfundum. 

Flokkarnir fjórir hafa aðildarfélög sem meðlimir verða að skrá sig í til þess að geta talist 

meðlimir. Meðlimir flokkanna fjögurra hafa mismikil áhrif á stefnu síns flokks. Í 

Sjálfstæðisflokknum er tiltölulega erfitt að hafa bein áhrif fyrir hinn almenna flokksmann og 

gæti það einnig átt við um Framsóknarflokkinn. Hjá Samfylkingunni geta allir meðlimir setið 

landsfundi og greitt atkvæði á félagsfundum. Hjá Vinstrihreyfingunni – grænt framboð getur 

hver sem kosinn er af svæðisfélagi sínu mætt á landsfundi.  

Önnur tegund af stjórnmálaflokkum eru samtryggingarflokkar. Richard S. Katz og Peter 

Mair komu fram með kenningu á þeirri tegund stjórnmálaflokka. Katz og Mair telja að 

einkenni samtryggingarflokka sé að fjármagn flokkanna sé að mestu leyti komið frá 

ríkisvaldinu og fjárframlög frá einstaklingum og lögaðilum sé að dragast saman. 

Samtryggingarflokkar reiða sig á þjónustu sérfræðinga til þess að ná markmiðum sínum ásamt 

því að flokkarnir eru orðnir faglegri og tæknilegri. Samtryggingarflokkar vinna náið með 

ríkinu sem veldur auknum veikleika innan flokksins, eins og til dæmis færri meðlimir, 

sveiflukenndir kjósendur og minni flokkshollusta að mati Katz og Mair. Ríkisstyrkir hafa 

letjandi áhrif á flokkastarfsemi í yngri lýðræðisríkjum þar sem flokkarnir hafa ekki hvata til 

þess að fá tekjur annarsstaðar frá því þeir telja sig vera best staddir undir verndarvæng 

ríkisins. Þessi atriði má að einhverju leyti heimfæra yfir á fjóra burðarflokka hér á landi. Ef 

litið er á rekstrarreikninga flokkanna sést að meirihluti framlaga til flokkanna er kominn frá 

ríkisvaldinu sem ýtir undir þá staðreynd að þeir byggja ekki starfsemi sína á félagsgjöldum. 

Það segir einnig að flokkarnir væru í töluverðum vandræðum ef þeir nytu ekki þessara styrkja. 
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Hvað varðar fjölda flokksmeðlima þá hefur það haldist nokkuð stöðugt hjá flokkunum fjórum. 

Sjálfstæðisflokkurinn er með í kringum fimmtíu þúsund félagsmenn sem er miklu meira en 

nokkur annar flokkur. Tengsl almennings og flokkanna fjögurra hefur ef til vill minnkað og 

fulltrúar hafa fjarlægst flokksmenn sína. Má í því samhengi nefna að samskipti hafa breyst og 

eru meira á vettvangi samskiptamiðla og fjölmiðla frekar en á opnum fundum þar sem 

félagsmenn geta haft sínar skoðanir og bein áhrif á stefnuna. Þegar rekstrarreikningar 

flokkanna eru skoðaðir á árunum 2007 til 2015 má sjá að fjárframlög frá einstaklingum og 

lögaðilum til stjórnmálaflokka eru há, sem samræmist ekki kenningu Katz og Mair um að 

stuðningur lögaðila og einstaklinga hafi dregist saman. Þó er vert að benda á að mikill munur 

er á upphæðum fjárframlaganna á milli flokka. Sjálfstæðisflokkurinn fær töluvert hærri 

fjárframlög frá bæði einstaklingum og lögaðilum heldur en hinir flokkarnir. Vinstrihreyfingin 

– grænt framboð fær lægstu fjárframlögin frá lögaðilum og má í því tilviki nefna að árið 2008 

og 2015 fékk flokkurinn engin fjárframlög frá lögaðilum. Ef litið er á fjárframlög frá 

einstaklingum þar sem meðal annars félagsgjöld falla undir má sjá að þær tölur haldast 

nokkuð jafnar yfir þetta tiltekna tímabil þó að það  komi fram einhverjar sveiflur hjá sumum 

flokkum. Þetta gerir okkur kleift að draga ályktanir af fjölda virkra félagsmanna sem borga 

félagsgjöld eins og kenningin um fjöldaflokka gerir ráð fyrir.  

 Lengi vel giltu engin lög hér á landi um fjármál stjórnmálaflokka. Mikil umræða hafði 

myndast um að setja lög um fjármál stjórnmálaflokka en það var ekki fyrr en 1. janúar 2007 

sem þau voru samþykkt. Ástæðan fyrir setningu laga á þessum tíma var mikil umræða um 

spillingu og nauðsyn um gagnsæi framlaga til stjórnmálaflokka. Hvað varðar gagnsæi 

fjármála stjórnmálaflokka má segja að ágætum árangri hefur verið náð þar sem flokkum ber 

samkvæmt lögum að skila ársreikningi til Ríkisendurskoðunar hvert ár. Í ársreikningi kemur 

fram hvaðan fjárframlög til stjórnmálaflokka kemur svo lengi sem upphæð nemur 200.000 

krónum eða hærra og hámarksfjárhæð framlaga til stjórnmálaflokka fest í lögum þannig að 

ekki er hægt að fara yfir það. Þetta tryggir gagnsæi og gerir almenningi kleift að skoða hvaða 

aðilar það eru sem eru styrkja hvern flokk. Lög sem þessi koma þó ekki í veg fyrir að eitt 

fyrirtæki sem mögulega á dótturfyrirtæki styrkir sama stjórnmálaflokkinn oftar en einu sinni 

með því að nota mismunandi kennitölur. Erfitt er að sanna það fyllilega hvort að farnar séu 

slíkar leiðir til þess að komast í kringum lögin. Lögin eru þó á réttri leið með því að viðhalda 

gagnsæi fjármála stjórnmálaflokka. Með því að setja ákveðin mörk varðandi fjárframlög og 

birta nöfn einstaklinga og lögaðila opinberlega tryggir það betra gagnsæi, því á þeim tíma sem 

umræðan var hvað mest um lögin var ekki almenn sátt við þetta tiltekna skref. Litið er á 
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ríkisstyrki sem tæki til þess að skapa jöfn tækifæri fyrir flokka og takmarka áhrif einkaaðila til 

flokka. Ríkisstyrkir eru hentugir nýjum og minni flokkum sem eru að koma sér á framfæri. Í 

lögum um breytingar á lögum nr. 162/2006 kemur fram að stjórnmálaflokkar geta sótt um 3ja 

milljóna kr. styrk til þess að standa undir kosningabaráttu. Var þetta gert til þess að tryggja 

jafnræði og gera nýjum stjórnmálaflokkum kleift að taka þátt í kosningum.  

Að þessu sögðu er niðurstaðan sú að þessir fjórir burðarflokkar íslenska flokkakerfisins 

sem um ræðir hafa einkenni frá bæði fjöldaflokka og samtryggingarflokkum. Einkenni 

fjöldaflokka vegur þyngra þegar kemur að skipulagi og þátttöku félagsmanna flokkanna 

fjögurra en hins vegar er meirihluti fjármagns til flokkanna komin frá ríkinu en þar vegur 

hugmyndin um samtryggingarflokka meira. Fjárframlög frá einstaklingum og lögaðilum 

virðast stöðug yfir það tímabil sem tekið er fyrir. Það má því segja að flokkarnir falla ekki 

meira undir aðra tegund stjórnmálaflokka frekar en hina heldur virðast þeir hafa einkenni 

tveggja tegunda af stjórnmálaflokkum. Í ljósi þessara niðurstaðna virðist Vinstrihreyfingin – 

grænt framboð falla best undir kenninguna um samtryggingarflokka miðað við fjárframlög frá 

lögaðilum og einstaklingum, á meðan Sjálfstæðflokkurinn fellur síst undir kenninguna þar 

sem fjárframlög frá lögaðilum og einstaklingum eru stöðug og mest á því tímabili sem tekið 

var fyrir.  
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